
IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVĂt.

Bogată activitate competițională in regiunea Argeș
și orașul București

In preajma zilei de 23 August, într-o serie 
de orașe și comune tineretul va participa la 
diferite acțiuni sportive cum sînt „duminicile 
cultural-sportive", serbări cîmpenești, concursuri 
de orientare turistică, excursii etc.
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noastră 
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Pent.ru a cinsti 
ziua de 23 August, 
organele și orga
nizațiile UCFS din 
regiunea
au trecut la 
nizarea unei 
te activități 
tive. Este
de întreceri sporti
ve de masă și de 
performanță do
tate cu „Cupa 
Eliberării".

au început de cîte
va zile concursuri la atletism, fotbal, volei, po
pice, tenis de masă, tir, handbal etc. la care 
participă peste 8000 de tineri și tinere. Pînă 
acum cea mai mare participare s-a înregistrat 
în raioanele Slatina, Rm. Vîlcea, Cîmpulung, 
Pitești și Găești. în afara întrecerilor amintite 
mai sus vor mai avea loc o serie de concursuri 
Ia care s-au înscris cei mai buni sportivi din 
regiune. La Rm. Vîlcea, de pildă, 
ganiza două competiții pentru 
de cîmp și natație, la Pitești 
frumoasă acțiune turistică cu 
ruta Pitești — Călimănești.

f Astfel, în toate raioanele

, se vor or- 
tineret la tenis 
va avea loc o 

motocicletele pe

AL. MOMETE — coresp. reg.
★

Arena de popice din șoseaua Iancuhii găz
duiește — în organizarea clubului sportiv Con
structorul — un interesant concurs la care par
ticipă cei mai buni jucători și jucătoare din 
Capitală.

în programul competiției, care este împăr
țit în două etape, figurează probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 bile mixte bărbați, 
în jocurile preliminare au luat startul 24 de 
jucători, lată clasamentul după primele evolu
ții : I. Dezideriu Deneș 850 p.d. (Constructorul); 
2. M. Manole (Constructorul) 848 p.d.; 3. Ila- 
rion Stan (Laromet) 846 p.d.; 4. Al. Carp (Glo
ria) 830 p.d.; 5. C. Rudău (Constructorul) 820 
p.d ; 6. C. Antonescu (Laromet) 811 p.d.; 7. 
I. Popescu (Constructorul) 810 p. d. ; 8. H. 
Gheorghe (MMCM) 797 p.d.; 9. L Duțulescu 
(Frigul) 796 p.d.; 10. V. Pintea (Laromet) 794 
p.d. Ceilalți popicari intră în concurs în ziua 
de 17 august iar jumătate din totalul participan- 
ților se vor califica, în ordinea clasamentului, 
în turneul final programat între 19—20 august.

întrecerile feminine încep astăzi. Și-au anun
țat participarea 18 sportive.
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După ediția a ll-a a campionatelor republicane

Copiii au progresat simțitor 'V ? V

întreceri 
^fentru Insigna 

de polisportiv
La Iași

O recentă vizită la Iași ne-a 
prilejuit consemnarea cîtorva 
dale în legătură cu desfășura
rea concursurilor pentru obți
nerea Insignei de polisportiv. 
Aceste concursuri se află în a- 
tenția multor asociații. Pînă în 
luna august, 12 000 de ieșeni 
și-au trecut normele. Cele mai 
harnice asociații sportive în 
ceea ce privește organizarea cu 
regularitate a trecerii norme
lor sînt: Flacăra, Tehnica, 
C.F.R.-Depou, Voința, Țesătura, 
Atelierele R.M.R.

Există însă în Iași și asociații 
sportive care nu acordă atenția 
cuvenită concursurilor pentru 
ol* nerea Insignei de polispor
tiv. Și situația aceasta este cu 
atît mai regretabilă, cu cît ea 
se referă la unele din cele mai 
marț asociații din oraș, ca cele 
de la Fabrica de mobilă, Fabri
ca de mase plastice. Uzina me
talurgică.

Clubul sportiv muncitoresc 
studențesc și comisia orășe
nească de specialitate trebuie

să ia măsuri pentru înlăturarea 
grabnică a acestor deficiențe. 
Este de dorit ca concursurile 
pentru obținerea Insignei de
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Patru zile de pasionante în
treceri și 30 de modificări (fără 
să le mai numărăm și pe cele 
din serii) în tabelele de recor
duri — iată pe scurt bilanțul 
celei de a doua ediții a cam
pionatelor republicane de înot 
pentru copii. Și „recolta" de 
anul trecut a fost fructuoasă, 
dovedind marile posibilități de 
care dispune natația noastră 
(ne referim îndeosebi le ele
mentul uman); cea din sezonul 
acesta însă a depășit multe aș
teptări, situîndu-se la un ni
vel calitativ superior. în spe
cial, performanțele djn grupele 
B și C au subliniat posibilită
țile reale ale unor tineri înotă
tori, care datorită unui antre
nament metodic de mare inten
sitate au făcut progrese remar
cabile.

Din noianul cifrelor de bună 
valoare am extras doar două : 
Carmen Cehanzuc (12 ani) 
1:13,8 la 100 m liber și Zita 
Erdely (12 ani) 1:22,7 la 100 
m spate. Cu aceste rezultate 
cele două sportive ar fi putut 
cîștiga în urmă cu 10—12 ani 
titlul republican la senioare™ 
Nu sînt însă singurele elemen
te care s-au afirmat puternic în

k3b-
&

Trei mari „delfini* (de la stingă la dreapta T. Nicolae, L. Cop. 
cealău fi Z, Opritescu) pe podiumul de premiere.

D. L.

această competiție șl care dau 
mari speranțe antrenorilor și 
tehnicienilor noștri. Alături de 
bucureștenii D. Gheorghe, T. 
Nicolae, G. Popov ici, E. Mano, 
lescu, M. Alexandrescu, L. Cop- 
cealâu, Anca Groza, Dana Pop, 
Liliana Burlacu, Georgeta Cer- 
beanu și Mara Hahanu, gălă- 
țenii Mariana Birsan și D. Un- 
gureanu, sibianul I. Miclăuș, 
clujeanul Z. Oprijescu, reșițe- 
nii M. Hohoiu, Daniela Coroiu, 
Dorina Mezjnca, Ruth Ho- 
cher sau Mihaela Dobo-

LA UTRECHT: Cristina Balaban
in serie cu Kiki Caron

a. v.

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatele mondiale de caiac-canoe

SUCCES SI... MEDALII LA GRUNAU!
în clișeul alăturat am sur

prins o „secvență" de la un 
concurs organizat de asociația 
sportivă Voința.

(Continuare în pag. a 2-a)

campioane republicane de volei (juniori)

Au fost alcătuite seriile din 
cadrul întrecerilor de 
ale campionatelor 
de la Utrecht. In proba de 
100 m spate femei s-au înscris 
25 de sportive. CRISTINA 
BALABAN va concura în se
ria a IV-a alături de record
mana Europei, Christine Ca
ron, precum și Hiljeback (Sue
dia), Carominas (Spania), 
Nikolova (Bulgaria), d’Apretto 
(Italia) și Sikkens (Olanda). 
Colega ei de probă, ANCA 
ANDREI a fost repartizată în 
seria a II-a împreună cu Save
lieva (U.R.S.S.j, Camino (Ita
lia), Hansen (Danemarca), 
Franklin (Anglia) și Kdhler 
(R.D.G.).

In proba de 200 m bras 
(masculin) sînt înscriși 33 de 
concurenți. A. ȘOPTEREANU 
va concura în seria a H-a 
alături de Gilliard (Elveția), 
Pejsa (Cehoslovacia), Ball 
(Irlanda), Arsov (Bulgaria), 
Johnsson (Suedia) și Jou (Spa
nia), "" 
a IlI-a 
(R.D.G.),

înot 
europene

iar V. COSTA in seria 
alături de Katzur 
Wissiak (Austria), 

Eriksson (Suedia), De Herdt 
(Franța) și Tomici (Iugosla
via). Primii 8 concurenți în 
ordinea timpurilor obținute 
în serii se vor califica î» 
finală.

SIBIU (prin telefon). Timp de 
3 zile (12—14 august) terenu
rile bazei sportive școlare și 
sala Ș.S.E. din orașul Sibiu au 
găzduit etapa finală a campio
natelor republicane de volei la 
juniori și junioare, ediția 1965- 
1966. La întreceri au participat 
echipele calificate în urma tur
neelor zonale și anume : Ș.S.E. 
nr. 2 București, Ș.S.E. Ploiești, 
Ș.S.E. Rm. Vîlcea și Ș.S.E. Ora
dea — la băieți, Meteorul Bra- 

' șov, Ș.S.E. nr. 2 Buc., Ș.S.E.
Oradea și Ș.S.E. Constanța — 
la fete. Cele mai bune compor
tări pe parcursul „finalelor" 
le-au avut echipele Meteorul 
Brașov (f), care, astfel, cuce
rește titlul pentru a treia oară 
consecutiv, și Ș.S.E. Ploiești (b), 
care au devenit campioane re
publicane.

La junioare, echipa brașovea- 
nă, antrenată de prof. Viorel 
Papuc s-a dovedit de la meci 
la meci mai bună, cîștigînd 
toate întrecerile susținute : 3—0 
cu Ș.S.E. Oradea, 8—1 cu Ș.S.E. 
nr. 2 Buc. și 3—2 (15—5, 10— 
15, 15—12, 14—16, 15—10) cu 
Ș.S.E. Constanța — după un 
joc foarte spectaculos și mult 
aplaudat de public. Iată jucă
toarele care au compus echipa 
învingătoare ; FI. Demetriu, 

"""Marcela Pripiș, Nicoleta Ilîe, 
Lucreția Irimia, Adriana Popes
cu, Paula Gheorghiaș.

în întrecerea juniorilor, echi
pa Ș.S.E. Ploiești (antrenor 
M. Dumitrescu), care, cu o săp- 
tămînă în urmă, reușise marele 
„event" învingînd pe teren pro
priu pe favoriți — voleibaliștii 
de la Ș.S.E. Sibiu — a ocupat 
primul loc datorită victoriei ob
ținute sîmbătă în fața echipei 
Ș.S.E. nr. 2 București, cu sco
rul de 3—1. Deși în ultima par
tidă juniorii ploieștcni au pă
răsit terenul învinși de cei de 
la Ș.S.E. Rm. Vîlcea cu 3—2 
(16—14, 15—10, 3—15, 6—15, 
15—5), ei nu au mai putut pier
de titlul de campioni.

Formația aliniată de învingă
tori : Șt. Dumitrescu, Stelian 
Stelescu, V. Bobeică, AL Geor
gescu, M. Popescu, Dorin Dră- 
gan, Dan Fava, Dan Diacones- 
cu, D. Curteanu. Față de ediția 
precedentă, 
lor au fost 
mai scăzut, 
rea fetelor 
din punct 
celei de anul trecut

Iată acum clasamentele fina
le. Fete : 1. Meteorul Brașov
— campioană republicană, 2. 
Ș.S.E. nr. 2 București, 3. Ș.S.E. 
Constanța, 4. Ș.S.E. Oradea.

Băieți : 1. Ș.S.E. Ploiești — 
campioană republicană, 2. Ș.S.E. 
nr. 2 Buc., 3. Ș.S.E. Oradea, 
4. Ș.S.E. Rm. Vîlcea.

întrecerile juniori- 
de un nivel tehnic 
în schimb, întrece- 
a fost superioară 

de vedere calitativ

ILIE IONESCU — coresp.

A. Vernescu—A. Sciotnic, unul din echipajele care ne vor reprezenta în probele de caiac ale cam
pionatelor mondiale de la Griinau Foto: P. Romoșan
sportului Mircea Anastascscu, 
care a cîștigat în proba de sim
plu 500 m prima medalie — de 
bronz — pentru caiacul româ
nesc. Au urmat luni și ani de 
muncă, de căutări, de intense 
pregătiri. Și iată că la ediția 
următoare, pe apele rîului Vlta
va, canoiștii noștri își înscriu 
pentru prima oară numele pe 
lista campionilor mondiali. Aur: 
Simion Ismailciuc și Dumitru 
Alexe — la C2 — 1000 m ; ar
gint : Lavrente Calinov și Achim 
Sidorov la C2 — 10 000 m; 
bronz : Nichifor Tarara la CI 
— 10 000 m. Din nou ani de 
muncă. Cu o mare dorință de 
afirmare. A urmat grandiosul 
recital pe care școala româneas
că de caiac-canoe l-a susținut 
la ultima ediție a „mondiale
lor" de la Jajce. Băieții antre
norilor Radu Huțan și N. Na- 
vasart au trecut strălucit exa

menele de pe Blisko Jezere

„Punct terminus" al intense
lor pregătiri desfășurate de-a 
lungul sezonului de cei mai va
loroși caiaciști și canoiști din 
lume, campionatele mondiale bat 
acum la ușă. Peste cîteva zile, pe 
Langer-See din cunoscuta sta
țiune Grunau-Bcrlin, arbitrii 
vor da startul în prima din cele 
16 probe ale competiției. Pro
gramate între 19 și 21 august, 
campionatele mondiale de caiac- 
canoe se află la cea de-a VII-a 
ediție. Este, poate, locul să a- 
mintim că întrecerile inaugura
le au avut loc în 1938 în Suedia 
și au continuat — după o în
trerupere de 10 ani — cu edi
ția din Anglia și apoi cu cele 
desfășurate în Danemarca (1950), 
Franța (1954), Cehoslovacia 
(1958) și Iugoslavia (1963). Ră- 
mînînd în domeniul acestui 
scurt istoric, să subliniem per
formanța realizată, la Mațon, 
în 1954, de maestrul emerit al

6 MEDALII DE AUR (K1 — 
500 m : A. Vernescu, K2 — 
500 m ; V. Nicoară — H. Iva
nov, K2 — 1000 m : V. Nicoa
ră — H. Ivanov, K1 4x500 m :

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

A X-a ediție
.Criteriului juniorilor"

Intre 19 și 22 august se des
fășoară cea de a X-a ediție 
a „Criteriului juniorilor" la 
ciclism. La startul competiției 
vor fi prezenți peste 80 de 
tineri alergători din Bulgaria, 
R. D. Germană, Franța, Un
garia și din țara noastră. 
Competiția programează 4 
etape, dintre care două cu 
start în bloc, una contratimp 
individual și una pe circuit.

Concurs internațional de inot
Mîine după-amiază, de la 

ora 17.30, ștrandul Tineretului 
din Capitală va găzdui un 
concurs amical de înot între 
sportivii de la S.S.E. 2 Bucu
rești și cei de la C.K.D. Praga.

Participare valoroasă la concursul
internațional de tenis de la Mamaia
între 5 și 12 septembrie ju

cătorii noștri de tenis vor avea 
un bogat și interesant program 
competițional. Astfel, ei vor lua 
parte la Mamaia la un impor
tant concurs internațional. Pînă 
acum și-au anunțat participarea 
o serie de tenismani cunoscuți 
cum sînt Sangster (Anglia), Bob

Howe și Carmichel (Australia 
Elschenbroich. Helga Schultzi 
Fasbender (RF. Germană 
Giordano Maioli (Italia), Pc 
komi (Austria) și alțijucătoi 
și jucătoare din U.R.S.S., R.T 
Germană, Polonia, Ungari: 
Iugoslavia și Bulgari#,

Pent.ru


rr

C S. AL Sibiu a cîștigat 
Cupa României" la obstacole

cu Padina 4
4. Mircea 

cu

CONSTANȚA, 15 (prin 
telefon de la trimisul 
nostru). — La început 
vn rezultat restant. In 
ziua a doua, proba se
niorilor disputată după 
barema A a fost cîști- 
gată de Dan Mihăilescu 
(Petrolul Ploiești) cu 
Mlăjet — Op 28,3 sec. 
(după al doilea baraj). 
Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. Gheorghe 
Langa (Steaua) cu Pru
dent — Op 29,9 sec.;
3. S. Teodorescu (Ști
ința Buc.) 
p. 32 sec.; 
Silea (Știința Buc.) 
Gratis 8 p 26 sec.

Pe programul ultimei 
zile, luni, a figurat o 
singură probă, pe echipe 
(fiecare formație a fost 
alcătuită din cîte doi 
seniori, o fată și un ju
nior). După parcurgerea 
traseului de către toți 
concurenții, două echipe 
au înregistrat 0 p pena
lizare : C.S.M. Sibiu și 
Dinamo București. Pen
tru stabilirea cîștigătoarei s-a efec
tuat un baraj pe care sportivii de 
la G.S.M. Sibiu l-au terminat fără 
penalizare. Iată clasamentul : 1. 
C.S.M. Sibiu (A. Bozan cu Cabana, 
Edith ‘ — - —
Miiller cu Gicu, M. Stancu cu Lu
miniș) 0 p (după baraj); 2. Dinamo 
București (M. Ștefănescu cu Greier, 
Liliana Nițulescu cu Fira, G. Vlad

Wermescher cu Rival, H.

CAIAC-CANOE

CLASAMENTUL PE CLUBURI
LA FINALELE JUNIORILOR

Subliniam, în cronica noastră de 
ieri, că la întrecerile finale ale ju
niorilor s-a constatat, printre alte 
concluzii îmbucurătoare, o prezență 
mai concludentă a sportivilor din 
toate cluburile și asociațiile cu sec
ții de caiac-canoe și că — spre deo
sebire de alți ani — toate aceste 
secții au obținut puncte în clasamen
tul pe cluburi. Iată de altfel cum a- 
rată, statistic, participarea echipelor 
de juniori Ia finalele de la Snagov :

1. CSS BUCUREȘTI 111 p; 2. SSE 
Timișoara 98 p; 3. Dinamo 95 p;
4. SSE II București 70 p ; 5. Ancora 
Galați 69 p ; 6. Steaua 64 p ; 7. Con
structorul Timișoara 52 p; 8. Olim
pia Reșița 47 p ; 9. Olimpia București 
44 p; 10. Voința Arad 39 p; 11. 
Voința Tg. Mureș 36 p; 12. Univer
sitatea București 28 p; 13. Voința 
București 23 p; 14—15. Rapid Galați 
Și U.T. Arad 21 p; 16. Avîntul Re
ghin 11 p; 17. Constructorul Hune
doara 6 p; 18. Viitorul Tg. Mureș 
1 punct.

întreceri pentru Insigna de polisportiv
(Urmare din pag. 1)

polisportiv, să se afle în atenția tu
turor asociațiilor sportive din oraș.

La Galati și Brăila
De curînd am fost în cîteva din a- 

sociațiile sportive din orașele Galați 
și Brăila. Printre problemele pe care 
ne-am propus să le urmărim s-a nu
mărat și aceea a activității desfășu
rate de consiliile asociațiilor pentru 
angrenarea cît mai multor tineri în 
concursurile pentru obținerea Insignei 
de polisportiv, precum și a respectării 
regulamentului privind acordarea ei.

Am constatat că, în majoritatea a- 
sociațiilor, concursul pentru obținerea 
Insignei de polisportiv se bucură de o 
deosebită atenție. La Voința Galați 
au devenit purtători ai Insignei în 
anul acesta 150 tineri (păcat însă că 
aceștia sînt numai dintr-o grupă spor
tivă : Școala UCECOM). Discuțiile pe 
care le-am avut cu purtători pa M. 
Moraru, I, Mihai, I. Moldoveanu au 
■cos în evidență respectarea regu
lamentului în acordarea insîgnelor, 
smunca demnă de laudă « profesorului 
IVirgil Vlase, care se ocupă de această 
problemă în cadrul Școlii UCECOM,

La Voința Brăila 129 de tineri au 
riaiit Insigna de polisportiv gradul

fi 4 pe oca de gradul <11, tn timp 
«* la Laminorul au fost înaintate t»- 
W«it pjuitru fa uuigiMfc

GII. LANGA (Steaua)
cu Spirt, V. Pinciu cu Baiadera) 19 
p (după baraj); 3. Steaua (I. Popa cu 
Gelu, Mihaela Georgescu cu Graur, 
A. Costea cu Brîndușa, A. Donescu 
cu Jungla) 4 p.

„Cupa României' la călărie obsta
cole a revenit echipei C.S.M. Sibiu 
cu 244 p. Pe locul II s-a clasat 
Steaua cu 226 p, iar pe locul III 
Știința București cu 175 p.

POMPILIU VINTILA

POLO

Singurul meci de polo programat 
în Capitală de cea dc a Xll-a etapă 
a campionatului republican a opus 
echipele Rapid și Mureșul Tg. Mureș. 
Feroviarii au avut inițiativa perma
nent, cîștigînd cu scorul de 7—1 (2-0, 
1-1, 2-0, 2-0). Jucătorii de la Rapid 
au înotat mai mult, atacînd continuu

/AHT!NG

Finn: 1. Nicolae Opreanu (E- 
I.D.E.B.), 2. Petre Svoboda (E- 
I.D.E.B.), 3. Constantin Ivanovlcl

Snipe : 1. V. Geles + Dan Po-
2. C. Bărbulescu + A.

3. D. Titus + Mircea

Concurs pe Herăstrău
Comisia orășenească de sporturi nau

tice a organizat recent, pe lacul He
răstrău, un concurs de iahting pentru 
clasele Finn, Snipe, F. D. Rezultate 
tehnice :

Clasa 
lectrica 
lectrica 
(I.S.E.).

Clasa 
deanu (I.S.E.); 
Meadu (I.S.E.), 
Ionescu (Electrica I.D.E.B.).

Clasa F.D. : 1. I. Naum + C. Tudoroiu 
(Electrica I.D.E.B.); 2. A. Voicu + T. 
Guran (I.S.E.).

în alte asociații însă, ca Gloria și 
Ancora din Galați, numărul celor 
care au obținut insigna este nesatis
făcător față de numărul membrilor 
UCFS. La Ancora, asociație cu peste 
3 000 de membri, sînt numai 47 pur
tători pe anul acesta. Stînd de vorbă 
cu cîțiva purtători, printre care teh
nicienii T. Cutululis și C. Voinoiu, 
am aflat că unele probe trecute în 
caietul de evidență nici nu au fost 
organizate. Așa se face că la ciclism 
nu a participat nimeni. în schimb, 
probele sînt trecute... pe hîrtie. La 
Gloria sînt numai 30 purtători pe 
1966, dar secretarul asociației, Ștefan 
Ion, nu avea caietul „cel nou" și 
n-am putut verifica dacă într-adevăr 
s-au trecut și aici probele din... cre
ion. în orice caz, tînărul V. Scorțea1- 
nu, recomandat ca purtător al Insig
nei pe 1966, ne-a răspuns că a tre
cut normele în 1963.

în sfîrșit, la alte asociații că : Mc- 
talosport, Arta I și Arta II Galați, 
Arta lemnului Brăila există ® preo
cupare ștearsă, sau după cum am con
statat la ultima, pur și șimplu «xu 
există o preocupare în acest sens.

De aceea, sugerăm organelor UCFS 
din aceste orașe să efectueze 4» mun
că ide îndrumare și control mai sus
ținută, tă analizeze activitatea' con

ți -veridicitatealiliilor 'de asociații 
datelor raportate de ele.

X BREBEANU

se reiau 
etapa a

ACTUALITATEA, PE SCURT
• întrecerile categoriei A 

la data de 28 august cu 
XII-a. De menționat că, pentru a 
satisface doleanțele iubitorilor rug- 
biului, federația de specialitate a 
întocmit programul cuplajelor dumi
nicale din Capitală pe durata între
gului retur. Inițiativa prezintă un 
avantaj și pentru secțiile respective, 
cărora li se dă astfel posibilitatea 
de a organiza fără cusur cuplajele.

• Tot la 28 august se vor dis
puta și primele etape din returul 
categoriei B, însă numai pentru se
ria a III-a, care angrenează cel mai 
mare număr de echipe. Iată, pe se
rii, datele primelor confruntări din 
a doua jumătate a campionatului : 
seria I — 11 septembrie; seria a 
Ii-a — 25 septembrie; seria a III-a 
— 28 august; seria a IV-a (grupa 
A) — 25 septembrie.

• în legătură cu promovarea în 
categoria A, federația a luat o mă
sură cît se poate de binevenită : 
în zilele de 13, 20 și 27 — noiem
brie va avea loc turneul de califi
care la care vor participa primele 
clasate din fiecare serie a catego
riei B. Așadar, nu se vor mai dis
puta meciuri eliminatorii, prin tra
gere la sorți, ceea ce va determina 
o clasare mai judicioasă.

• De semnalat, din sezonul in
ternațional de toamnă, întîlnirea 
Italia — România (6 noiembrie, lo
calitatea urmînd a fi stabilită ulte
rior de gazde), restanță 
Națiunilor", precum și 
confruntare România — 
noiembrie la București), 
cadrul ediției 1966—1967 a 
Națiunilor". Mai apropiat 
este însă turneul formației 
Paris Universite Club, care 
la 4 septembrie cu Farul 
stanta, la 7 septembrie cu 
la București și la 11 septembrie cu 
o echipă nedesemnată încă, probabil 
cu Știința Petroșeni la Petroșeni 
sau cu C.S.M.S. Iași la Iași.

din „Cupa 
tradiționala 
Franța (27 

probabil în 
„Cupei 

în timp 
franceze 
va juca 
la Gon- 
Dinamo

poarta adversă. Oaspeții au acționat 
mai lent în dorința de a limita pro
porțiile scorului. Cele 8 goluri au 
fost înscrise de Miu 2, Băjenaru 2, 
Chirvăsuță 2, Ghidalj de la Rapid și 
Ciszer de la Mureșul.

La Cluj s-au desfășurat două me
ciuri : Voința — Progresul București 
și Politehnica — Crișul Oradea. în 
primul joc, Voința a cîștigat cu 4—1 
(0-0, 0-0, 2-1, 2-0) datorită superiori
tății din ultima repriză. Au marcat 
Purdea 2, Silberleitner, Rusu pentru 
învingători și Ștefan de la învinși. 
Partida vedetă a cuplajului s-a în
cheiat cu un scor egal : 2—2 (0-1, 1-1, 
0-0, 1-0). Cu un portar improvizat 
(Pecsi), studenții au fost conduși cu 
1—0 și 2—1, fiind nevoiți de a face 
eforturi deosebite pentru a egala. 
Cele patru puncte au fost înscrise de 
Urcan, Daroczi de la Politehnica și 
Alexandrescu, Hegyesi de la Crișul 
Oradea. (P. Radvani — coresp.).

La grădina
cinematograf

DOINA

de filme
românești

BOX La 27 august, primul gong
în campionatul republican pe echipe

Campionatul republican de box pe 
echipe a început cu... tragerea la 
sorți a formațiilor care-și vor dis
puta titlul. După cum se știe, anul 
acesta competiția va reuni la start 
selecționate de regiuni. Turul cam
pionatului 
iar returul 
gramul:

va începe la 27 august, 
la 1 octombrie. Iată pro-

TUR iSERIA I.

ETAPA I: Iași + Bacău + Sucea
va — Dobrogea (la Bacău); Argeș+ 
Ploiești — București (la Cîmpulung 
Mușcel); ETAPA A Il-a: Dobrogea
— Argeș + Ploiești (la Constanța); 
București — Galați (la București); 
ETAPA A III-A: Argeș + Ploiești
— Iași + Bacău + Suceava (la Plo
iești); Galați — Dobrogea (la Galați); 
ETAPA A IV-A: Iași + Bacău + 
Suceava — Galați (la Iași); Dobrogea
— București (la Constanța); ETAPA 
A V-A: Galați — Argeș + Ploiești 
(la Brăila); București — Iași + Bacău 
+ Suceava (la București); RETUR : 
ETAPA A VI-A: Dobrogea — Iași + 
Bacău + Suceava (la Constanța); 
București — Argeș + Ploiești (la 
București); ETAPA A VII-A: Argeș+ 
Ploiești — Dobrogea (la Cîmpulung 
Mușcel); Galați — București (la Ga
lați); ETAPA A VIII-A: Iași + Ba
cău + Suceava — Argeș + Ploiești 
(la Suceava); Dobrogea — Galați 
(la Constanța), ETAPA a IX-A: Calați
— Iași + Bacău + Suceava (la Brăi-

PATAȚIE

Copiii au progresat simțitorT.
fUrmare din pag. 1) 

căcan din Turda au dovedit 
schimbul nostru de mîine se află pe 
un drum bun. De altfel, dacă veți 
cerceta în tabelele alăturate datele 
comparative ale cîștigătorilor din 
1965 și 1966, veți constata un progres 
simțitor la 
viduale, ca
fetele care nu figurează în listele 
respective.

multe din probele indi- 
și la aproape toate șta-

•) Performantele cu caractere diferite reprezintă noi

La capitolul evidențieri trebuie decît ne-am fi așteptat.
PROBA COPII A coph B

1965 1966 1965 1966
50 m liber (b) : 33,2 30,3
50 m liber (f) : 34,8 32,1

100 m liber (b) 1 65,6 63,8 71,2 69,1
100 m liber (f) : 73,0 74.0 79,3 73,8
400 m liber (b) : 5:13,6 4:57,7
400 m liber (f) 5 5:48,2 5:34,9

50 m bras (b) : 44,0 41,0
50 m bras (f) î 42,0 41,6

100 m bras (b) 8 1:23,1 1:23,4 1:29,3 ,T ,'t
100 m bras (f) 8 1:24,2 1:28,6 1:31,3
200 m bras (b) 2 3:00,4 3:00,6
200 m bras (f) i: 3 :00,2 3:07,4

50 m spate (b) : 37,5 38,0
50 m spate (f) : 41,6 37,7

100 m spate (b) 1:14,5 1:12,6 1:21,3 1:24,0
100 m spate (f) : 1:19,0 1:20,2 1:27,6 1:22,7

50 m delfin (b) 8 34,8 34,7
50 m delfin (f) : 36,9 37,1

100 m delfin (b) : 1:11,8 1:13,7 1:25,1 1:21,5
100 m delfin (f) : 1:22,9 1:18,0 1:38,6 1:26,3
200 m mixt (b) : 2:41,5 2:49,7
200 m mixt (f) : 2:58,9 2:54,4

spectacolele încep la orele 19,30

la); București — Dobrogea (la Bucu
rești); ETAPA A X-a: Argeș + Plo- 

Galați (la Ploiești); Iași + 
(la

Ir 
Tl-

iești - 
Bacău + Suceava — București 
Bacău).

SERIA A II-A. TUR: ETAPA 
Banat — Cluj + Hunedoara (la 
mișoara); Crișana + Maramureș 
Mureș-A.M. + Brașov (la Oradea) ; 
ETAPA A II-A: Cluj + Hunedoara— 
Crișana + Maramureș (la Cluj); Mu
reș-A.M. + Brașov — Oltenia (la Tg. 
Mureș); ETAPA A III-A: Crișana, + 
Maramureș — Banat (la Baia Mare); 
Oltenia — Cluj + Hunedoara (la 
Craiova); ETAPA A IV-A: Banat — 
Oltenia (la Oravița); Cluj + Hunedoa
ra — Mureș-A.M. + Brașov (la Hu
nedoara); ETAPA A V-A: Oltenia — 
Crișana + Maramureș (la Craiova); 
Mureș-A.M. + Brașov — Banat (la—. 
Brașov); RETUR: ETAPA A Vl-a: 
Cluj + Hunedoara — Banat (la Cim- 
pia Turzii); Mureș-A.M. + Brașov— 
Crișana + Maramureș (laTg. Mureș); 
ETAPA A VII-A: Crișana + Mara
mureș — Cluj + Hunedoara (la Satu 
Mare); Oltenia — Mureș-A.M.+Bra- 
șov (la Tr. Severin). ETAPA A VIII-A 
Banat — Crișana + Maramureș (la 
Arad); Cluj + Hunedoara — Oltenia 
(la Cluj); ETAPA A IX-A: Oltenia— 
Banat (la Craiova); Mureș-A.M. + 
Brașov — Cluj + Hunedoara (la Me
diaș); ETAPA A X-A: Crișana + 
Maramureș — Oltenia (la Oradea); 
Banat — Mureș-A.M. + Brașov (la 
Reșița).

să amintim și cîteva secții frun
tașe (Dinamo, Ș.S.E. 2, Steaua, C.S. 
Școlar, Viitorul, C.S.M. Cluj, S.S.E, 
Gala[i, S.S.E. Sibiu și S.S.E Reșița) 
care au obținut cele mai frumoase 
rezultate. De menționat șl prezența 
— după o lipsă de 10 ani — a unor 
înotători din Mediaș la o competi
ție republicană. In schimb, sportivii 
din Oradea, Arad, Tg. Mureș 
mișoara s-au comportat mai

și TI-
slab



[Programul turului 
pionatului categoriei C. 
ediția 1966-1967, 

seria Nord
ETAPA I, 28 AUGUST

La Cluj — Soda Ocna Mure? 
|l Bihor — Faianța Sighișoara 
leana — Arieșul Turda 
liud — Chimica TîrnăveniI Copșa Mică — Recolta Cărei 
ful Reghin — Minerul Baia Sprie b Oradea — Steaua roșie Salonta
LfPA A n-A, 4 SEPTEMBRIE

p Tîrnăveni — Progresul Reghin 
lena Mureș — Metalul Copșa Mică 
L Sighișoara — Medicina Cluj
II Baia Sprie — Olimpia Oradea 
I Turda — A. S'. Aiud
I roșie Salonta — Minerul Bihor 
L Cărei — Sătmăreana
LpA a III-A, 11 SEPTEMBRIE

I C. Mică — Faianța Sighișoara 
pul Reghin — Medicina Cluj

1 Bihor — Olimpia Oradea
Turda — Recolta Cărei

I Baia Sprie — Sătmăreana 
liud — Soda Ocna Mureș

r. Salonta — Chimica Tîrnăveni

kPA A IV-A, 18 SEPTEMBRIE

L Care! — A.S. Aiud
a Tîrnăveni — Minerul Bihor 
Dcna Mureș — Steaua r. Salonta 
reana — Progresul Reghin 
ha CI iți — Arieșul Turda 
a Oi<dp@ — Metalul Copșa Mică 
li Sijfcoara — Minerul B. Sprie

hPA A V-A, 25 SEPTEMBRIE 

leana — Steaua roșie Salonta
Lui Reghin — Metalul Copșa Mică 
Iria Cluj — Olimpia Oradea
I Turda — Faianța Sighișoara 
pena Mureș — Recolta Cărei
la Tîrnăveni — Minerul B. Sprie 
Iii Bihor — A.S. Aiud

Iapa a vi-a, 2 octombrie

Iii Baia Sprie — Minerul Bihor 
|l Turda — Soda Ocna Mureș
II Copșa Mică — Chimica Tîrnăveni 
I r. Salonta — Recolta Cărei
k Sighișoara — Sătmăreana 
kiud — Medicina Cluj 
la Oradea — Progresul Reghin

Kpa A VH-A, 9 OCTOMBRIE

La Tîrnăveni — Olimpia Oradea 
sul Reghin — A.S. Aiud
ii Bihor — Medicina Cluj 
bena llfureș — Faianța Sighișoara 
k Ca/ei — Minerul Baia Sprie 
Leana — Metalul Copșa Mică 

roșie Salonta — Arieșul Turda

k.PA A VHI-A, 23 OCTOMBRIE

|j Consa Mică — Steaua r. Salonta 
Iii Bihor — Recolta Cărei
la Oradea — A.S. Aiud
11 Turda — Chimica Tîrnăveni
l Sighișoara — Progresul Reghin 
Iii Baia Sprie — Soda Ocna Mureș 
Ina Cluj — Sătmăreana

Iapa a ix-a, 30 octombrie

|ț Cărei — Medicina Cluj
li Sighișoara — Olimpia Oradea
I r. Salonta — Minerul Baia Sprie 
pena Mureș — Chimica Tîrnăveni 
■sul Reghin — Minerul Bihor 
■kiud — Sătmăreana
II Copșa Mică — Arieșul Turda 
Iapa a x-a$ 13 noiembrie

Iii Baia Sprie — Arieșul Turda 
leana — Minerul Bihor 
la Tîrnăveni — Faianța Sig. 
kiud — Steaua roșie Salonta 
[sul Reghin — Recolta Cărei
[na Cluj — Metalul Copșa Mică 
[a Oradea — Soda Ocna Mureș

LpA a XI-A, 20 NOIEMBRIE

11 Bihor — Soda Ocna Mureș 
Ei Cărei — Chimica Tîrnăveni
ll Copșa Mică — Minerul B. Sprie 
11 Turda — Progresul Reghin
la Sighișoara — A.S. Aiud 
Ia Oradea — Sătmăreana
Ina Cluj — Steaua roșie Salonta

APA A XH-A, 27 NOIEMBRIE

k r. Salonta — Faianța Sig. 
Ll Baia Sprie — Medicina Cluj 
a Cărei — Olimpia Oradea 
ba Tîrnăveni — Sătmăreana 
al Turda — Minerul Bihor
il Copșa Mică — A.S. Aiud 
jocna Mureș — Prog. Reghin

APA A Xin-A, 4 DECEMBRIE

ina Cluj — Chimica Tîrnăveni 
ia Oradea — 'Arieșul Turda 
ireana — Soda Ocna Mureș 
Aiud — Minerul Baia Sprie
Jjptfî Reghin — Steaua r. Salonta 
|K Sighișoara — Recolta Cărei 
ul Bihor — Metalul Copșa Mică

Portarul Progresului reușește să stopeze șarja rapidă a celor doi atacau fi 
giuleșteni — Ionescu și Dumilriu (Fază din jocul Progresul—Rapid) 

Foto: A. Neagu

La Steagul roșu Brașov

Mai putină inconstantă

și mai mult... fotbal spectaculos!
După cîteva zile de ploaie, cerul Brașovului s-a limpezit brusc. Acum este o adevărată zi de vară. Un 

soare strălucitor face să sclipească verdele crud al gazonului de pe stadion.
în mijlocul terenului, „stegarii" se mai bronzea ză nițel în așteptarea începerii antrenamentului, iar noi 

(antrenorul Silviu Ploieșteanu și autorul acestor rin duri) discutăm. Despre ce ? Bineînțeles despre fotbal.
— Cînd ați început pregătirile ?

— La 26 iulie. Au participat toți jucătorii, cu excep
ția lui Năftănăilă care, suferind, a intrat in antrena
mente ceva mai tîrziu.

— Ți.nînd seama de lipsurile manifestate de echipă 
în campionatul trecut, cum au fost orientate aceste 
pregătiri î
— Vedeți, noi nu lucrăm în salturi sau pe perioade 

legate de desfășurarea unui campionat. La noi, la Stea
gul roșu, se urmărește realizarea unui proces mai lung, 
care să ducă echipa pe primele locuri in ierarhia fot
balului nostru, ca o consecință directă a valorii ei. In 
campionatul trecut principala lipsă a formației a fost 
inconstanța. Și aceasta nu întâmplător. Am folosit jocu
rile din campionat spre a consolida o nouă formație, 
pentru că o serie de jucători trebuiau inlocuiți, deoa
rece nu se încadrau in sarcinile impuse de noua for
mulă de joc. Toate acestea au determinat inconstanța 
despre care vorbeam și care, sperăm, va dispărea în 
campionatul viitor.

— Deci, retușarea lipsurilor nu a constituit prin
cipala preocupare în perioada de pregătire ?
— Nu trebuie înțeleasă problema așa. Carențe mai 

mari sau mai mici in jocul echipei au fost și ne stră
duim să le eliminăm. Dar nu aceasta ne interesează în 
primul rînd, ci cu totul altceva: adăugarea unui plus 
de valoare în fiecare an, in cadrul procesului de care

am amintit. Acest progres nu îl vrem insă spectaculos, 
acumulat rapid și apoi pierdut la fel de... rapid. Va
loarea certă nu se realizează... bătind din palme. De 
aceea noi mergem cu pași, poate, înceți, dar in orice 
caz siguri, spre realizarea țelului pe care ni l-am 
propus.

— Ce jucători noi veți folosi în acest sezon ?
— Lotului pe care l-am avut i se adaugă doi juniori 

crescuți la noi: Lazăr și Stoian, apărători cu certe 
calități.

— Și cine a plecat ?
— De la noi nu pleacă de obicei nimeni. Jucătorii 

rămin ca muncitori, tehnicieni sau maiștri în uzină, 
bună parte dintre ei fiind și antrenori așa cum este 
cazul lui Proca, Hidișan, Seredai, Fusulan, Mesaroș și 
al altora. Anul acesta, alături de ei va munci și f/așoti 
ca antrenor la copii și juniori.

— O ultimă întrebare: după campionatul mondial 
părerile tuturor sînt împărțite, unii optînd spre fot
balul spectaculos și ofensiv, iar alții fiind adepții 
„betoanelor". Dv. spre ce „tabără" înclinați ?
— Categoric spre un fotbal spectaculos. Așa doresc 

să joace Steagul roșu: rapid, tehnic, mereu ofensiv. 
Ce vreți ? Eu continui să consider fotbalul un joc 
sportiv. Și ca orice joc el trebuie să fie frumos și să 
placă...

CĂLIN ANTONESCU

Miercuri seara, pe stadionul Republicii:

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI AUSTRIECE
Steaua s-a întors luni dimineața 

din turneul efectuat în R.S.F. Iugo
slavia. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, antrenorul Ilie Savu ne-a fur
nizat amănunte în legătură cu cel 
de al doilea joc susținut în compania 
echipei Sutieska Nivsici (formație re
cent promovată în prima categorie a 
țării vecine). întîlnirea s-a terminat

ELENA VINTILĂ
trebuie să aspire la un rezultat și mai bun
Dintre competițiile atletice su 

caracter republican doar două au 
mai rămas în calendar. Una este 
campionatul pe echipe ale cărui 
etape din retur sînt programate 
la 8—9 și, respectiv, 15—16 octom
brie, iar cealaltă este campionatul 
republican de cros, individual și 
pe echipe. în legătură cu întrece
rile de cros se cuvine o precizare, 
în ultimii ani competițiile de cros 
aveau programate etapele preli
minare spre sfîrșitul sezonului 
competițional iar finalele — la în
ceputul anului următor. înce
pînd din acest an FRA a hotărît 
ca și finalele să fie programate în 
cursul aceluiași sezon. în felul a- 
cesta, etapa pe asociații se va des
fășura la 11 septembrie, cea pe Lo
calități ia 18 sept. Urmează etapa 
raională la 2 oct., cea regională ia 
23 oct. și finalele la 30 octombrie. 
Ultimele întreceri ale campionate
lor de cros vor avea loc la Si
biu. Așadar, toată atenția pregă
tirii corespunzătoare a acestei im
portante competiții atletice. 

cu 1—0 (1—0) în favoarea fotbaliș
tilor noștri. A înscris Voinea.

Apreciind utilitatea turneului, an
trenorul Ilie Savu s-a declarat mul
țumit de stadiul de pregătire în care 
se află majoritatea componenților lo
tului. De altfel, miercuri seara, pe 
stadionul Republicii, începînd de ia 
ora 19,30, spectatorii bucureșteni vor 
avea prilejul să constate aceasta,

Săptămîna trecută, la Cluj, s-au 
încheiat campionatele republicane 
individuale ale seniorilor. A reți
nut atenția desfășurarea probei fe
minine de pentatlon. Tînăra atle
tă dinamovistă ELENA VINTILA, 
în primul an de seniorat, și-a ad
judecat titlul de campioană a ță
rii cu un punctaj de 4 519 p, la nu
mai 6 puncte de recordul deținut 
de Maria Pândele. Cu prilejul a- 
cestui concurs ea a înregistrat 
recorduri personale la fiecare din 
cele cinci probe: 80 mg — 11,2 (la 
0,1 sec de recordul republican), 
greutate — 9,42 m, înălțime — 
1,60 m, lungime — 6,20 m și 200 m 
— 25,8 sec. Cu rezultatul general 
înregistrat Elena Vintilă figurea
ză între cele mai bune specialiste 
mondiale ale acestei dificile pro
be. Apreciem că această atletă are 
încă serioase „rezerve" de puncte. 
Iată, de pildă, aruncarea greu
tății. la care rezultatul de 9,42 m 
este încă foarte slab. îmbunătă
țiri se mai pot aduce desigur și 
performanței pe 200 m. La gar-

Dinamo Pitești- 
Selecționata Hanovra

Miercuri după-amiază, selecțio
nata Hanovra susține la Pitești ul
timul joc din turneul pe sare îl 
întreprinde în țara noastră, întîl- 
nind formația Dinamo din locali
tate.

Piteștenii, ambițioși totdeauna 
în fața propriului public, sînt ho- 
tărîți să facă o partidă la nivelul 
posibilităților lor. „Echipa noastră 
are o tradiție în ce privește întîl- 
nirile internaționale susținute a- 
casă, unde a reușit, de obicei, să 
termine învingătoare. Și dorim să 
se întîmple si de data aceasta la 
fel“ ne-a declarat Țîrcovnicu.

Steaua întîlnind într-un meci revanșă 
Selecționata armatei austriece (pri
mul joc disputîndu-se, după cum se 
știe anul trecut la 1 septembrie, ia 
Viena).

Oaspeții deplasează o echipă puter
nică, alcătuită din jucători care acti
vează în prima ligă austriacă. Fotba
liștii austrieci sosesc marți dimineața 
la București.

ELF.NA VINT1LÂ Foto: R. Vilara
duri însă și mai ales la înălțime și 
lungime, Vintilă a obținut cifra 
de valoare mondială pentru o pen- 
taHonistă.

în întrecerea de pe „Nepsta- 
dion" a celor mai bune atlete eu
ropene, Elena Vintilă are prilejul 
să obțină și doritul recond.

PRIMELE MECIURI DIN CAMPIO
NATUL DE FOTBAL AL ȚĂRII 
NOASTRE ÎN PROGRAMUL CON

CURSULUI PRONOSPORT Dl 
DUMINICĂ

Concursul PRONOSPORT de dumi
nică este așteptat cu multă nerăbdare 
de iubitorii Pronosportului.

După o vacanță binemeritată, în 
programul de concurs încep să apară 
din nou mult așteptatele întreceri în
tre echipele de categoria A.

Dăm mai jos întregul program al 
concursului PRONOSPORT nr. 34 de 
duminică 21 august 1966: I — Poli
tehnica Timișoara — Petrolul, II — 
CSMS Iași — Steaua, III — Farul — 
Rapid, IV — Ul A —- Universitatea 
Cluj, V — Dinamo București — Ști
ința Craiova, VI — Progresul Bucu
rești — Dinamo Pitești, VII — puii 
Petrila — Steagul roșu Brașov, VIII 
—• Beroe Stara Zagora — Levski So
fia, IX — Dobrudja Tolbuhin — 
TSKA Cerveno Zname Sofia, X — 
Lokomotiv Plovdiv — Cerno More 
Vama, XI — Spartak Sofia — Marek 
St. Dimitrovo, XII — JJunav Russe 
— Botev Bur.gas, XIII — Minior 
Pcrnik — Lokomotiv Sofia.

Plata premiilor Ia concursul PRO
NOEXPRES nr. 32 din 10 august 
1966.

în Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de joi 18 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 la începerea plăților în Capi
tală, timp necesar pentru circuitul 
poștal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de joi 18 august 1966.

Tragerea PRONOEXPRES de inli
ne miercuri 17 august 1966, va avea 
loc în orașul Sinaia.

104.728 lei PREMIUL DE CATEGORIA 
I LA PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
32 din 10 august 1966 :

Categoria I 1 variantă a 104.728 lei.
Categoria a Il-a 7 variante a 9.237 lei,
Categoria a IlI-a 60 variante a 1.160 

lei.
Categoria a IV-a 298 variante a 300 lei, 
Categoria a V-a 1.159 variante a 77 lei, 
Categoria a Vl-a 4.763 variante a 26 lei

Premiul de categoria I în valoare de 
104.728 lei a fost cîștigat de participantul 
CHIRCA NICOLAE din Petroșani.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

DE LA I. E. B. S.
• PentBU întîlnirea internațională de 

fotbal STEAUA — SELECȚIONATA AR
MATEI AUSTRIECE de miercuri 17 au
gust, ora 19,30 de pe stadionul Republi
cii, biletele se găsesc de vînzare la 
casele obișnuite : str. Ion Vidu, Pro
nosport calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioa
nele Republicii, Dinamo, Giulești, pa
tinoarul „23 August" și parcul halelor 
Obor.

© începînd de joi 18 august, casele 
de mai sus vor vinde bilete pentru cu
plajul de fotbal PROGRESUL — DI
NAMO PITEȘTI și DINAMO BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA CRAIOVA de 
duminică 21 august, de pe stadionul 
„23 August".

• La ștrandul Tineretului se pri
mesc zilnic între orele 10—13 și 
16—19 înscrieri pentru CURSURILE 
DE ÎNOT PENTRU COPII între 5—14 
ani și pentru CURSURILE DE TENIS 
DE CÎMP pentru copil și tineret între 
7—18 ani.

Un rezultat promițător a înre
gistrat și junioara EDITH SCHAL, 
de la care așteptăm, de asemenea, 
un punctaj pe măsura talentului 
ei. Pregătindu-se temeinic, II va 
putea obține la „europenele* pen
tru juniori de la Odesa.



Marginalii la a doua intilnire 
de box România-R. F. Germană

învinsă sever la București, re
prezentativa de box a R. F. Ger
mane s-a prezentat la Constanța de
cisă să se reabiliteze.

Ca și la Bucuiești, întîlnirea de la 
Constanța nu s-a disputat în ordinea 
categoriilor. „Deschiderea" au făcuț-o 
Constantin ~ “ 1
a fost de 
Crudu s-a 
a partidei 
să plaseze 
Multe dintre 
însă în blocajul adversarului.

Crudu și Prause. Meciul 
un bun nivel tehnic, 
menținut în prima parte 
în defensivă, încercînd 
cîteva stingi la ficat, 

acestea s-au oprit 
’ Ul

tima repriză a fost dramatică. Crudu 
a atacat dezlănțuit, punîndu-și de 
două ori adversarul în situația de 
„groggy”. Firește, decizia i-a aparți
nut boxerului nostru. Adversarul de 
la București, al lui Stanef, serniușo- 
rul Niewohner, nu a reușit nici în 
compania lui Al. Murg, să arate că 
posedă un stil curat de luptă. Ob
strucțiile au abundat de o parte și 
4e alta, fapt care l-a determinat pe 
arbitrul V. Cazacu să... împartă a- 
vertismente în stînga și în dreap
ta. Boxerul vest-german a avut, to
tuși, mai multă incisivitate în ac
țiunile ofensive și a cîștigat pe me
rit la puncte.

Decizie discutabilă la categoria 
ușoară. Mihai Dumitrescu a obținut 
victoria în partida cu Kottysch, 
după 9 minute de schimburi spec
taculoase, în care boxerul oaspete 
a plasat multe lovituri directe. Du
mitrescu a... aruncat din defensivă 
cîteva contre, destul de rar. Și la 
categoria semigrea a fost dată o de
cizie care nu este conformă cu si
tuația din ring. E vorba despre par
tida dintre Trandafir și Gerber. Pu- 
gilistul vest-german a încercat de 
ia început să preia inițiativa, folo
sind cîteva serii de aproape la care 
însă reprezentantul nostru a răs-

TURNEUL DE ȘAH DE LA VARNA

Alexandra Nicolau
a învins-o pe Asenova

în cea de-a 11-a rundă a tur
neului zonal feminin de șah de la 
Varna contînd pentru campionatul 
mondial, maestra română Alexandra 
Nicolau a obținut o frumoasă vic
torie la sportiva bulgară Asenova, 
iar Margareta Perevoznic a cîștigat 
la Eretova (Cehoslovacia). A treia 
reprezentantă a României, Elisabeta 
Polihroniade, a pierdut partida cu 
Troianska. Partidele Novara—Litma 
nowicz și Keller — Malipetrova s-au 
încheiat remiză. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

în clasament continuă să conducă 
Novara cu 7V2 puncte, urmată de 
Nicolau cu 7 puncte, Polihroniade 
6 puncte și o partidă întreruptă, 
Asenova și Eretova cu cîte 6 puncte.

SUCCES Șl... MEDALII LA GRUNAU!
(Urmare din pag. 1)

A. Vernescu, V. Nicoară, H. Ivanov, 
A. Ivănescu, Ci — 1000 m: Simion Is
mailciuc, C2— 1000 m: A. Iacovici — 
A. Sidorov). 4 MEDALII DE AR
GINT (K2 — 500 m: A. Vernescu, M. 
Anastasescu. CI — 10 000 m: A. Igo
rov, K4 1000 m: N. Artimov, A. 
Conțolenco, H. Ivanov, V. Nicoară, K1 
— 1000 m: A. Vernescu) și O ME
DALIE DE BRONZ (C2 — 10 000: L. 
Calinov — Ichim Lipalit). Toți aceș
tia au obținut la Jajce și medaliile 
campionatelor europene.

Am refăcut acest palmares al parti
cipării sportivilor români la cam
pionatele mondiale pentru a sub
linia faptul că în aceste ramuri ale 
sporturilor nautice România a cucerit 
o poziție fruntașă (Jajce — locul I 
în clasamentul pe medalii), că spor
tivii noștri și-au cîștigat un bineme
ritat prestigiu pe plan mondial. Desi
gur, un prestigiu care se cere confir
mat și chiar consolidat.

Cu această „carte de vizită" urmea
ză să se prezinte delegația noastră la 
Grunau. Pregătirile pentru cea de-a 

puns prompt cu croșee la cap. Ger
ber a început repriza a doua si 
mai decis să acumuleze avantaj. A 
punctat cu regularitate, în timp ce 
Trandafir aștepta lovitura decisivă. 
Deci, o repriză egală (prima), iar 
a doua în avantajul lui Gerber. Si
tuația s-a schimbat însă complet în 
ultima repriză, cînd Trandafir a por
nit dezlănțuit ca să refacă. Un cro
șeu de dreapta, bine plasat, și Ger
ber s-a odihnit la podea. După nu
mărătoare, pugilistul vest-german a 
fost tot timpul groggy în picioare. 
Totuși, decizia a fost atribuită semi
greului Gerber I Surprinzător de 
bine s-a comportat Mihai Gheorghi- 
oni, care răsturnînd toate previziu
nile, l-a învins pe tenacele Ferdi
nand Peck. Acesta din urmă a do
minat mai mult dar am asistat la o 
dominare lipsită de perspectivă, în 
care atacurile cu capul au primat. 
Gheorghionî a stopat cu luciditate 
ofensiva adversarului și a contrat 
mult mai clar.

Meci fără istoric la „mijlocie u- 
soară*. E. Constantinescu l-a învins 
la puncte pe Heinz Muck. Nicolae 
Puiu a făcut un adevărat gest spor
tiv, felicitîndu-1 pe Rascher pentru 
victoria acestuia. Mai tehnic și mai 
„proaspăt", Rascher a oferit miilor 
de spectatori multe momente plăcute, 
datorită boxului său spectaculos. 
Puiu, deși a luptat cu voința care îl 
caracterizează, a dovedit că nu mai 
are energia necesară pentru a sus
ține o partidă cu un boxer 
înaltă clasă. în ultimul meci, 
Antoniu l-a întrecut la puncte, 
Puzicka, turnizînd împreună cu 
cesta o partidă de bună valoare, 
care tehnica și combativitatea s-au 
împletit de minune.

R. CĂLĂRĂȘANU

de 
V. 
pe 
a- 
în

de recor-
Dacă pentru Ron Clarke, 

„colecționarul 
duri mondiale Za fond, în
trecerile atletice de la 
Kingston (Jamaica) au în
semnat unul din cele mai 
grele eșecuri din carieră, 
în schimb alergătorul afri
can Kipchoge Keino — în
vingătorul său pe 3 mile 
— termină competiția în 
adevărată apoteoză. El s-a 
dovedit cel mai rapid și 
pe clasica distantă de 1 
milă, pe care a acoperit-o 
în 3:56,1 (nou record al 
Jocurilor Britanice), după 
ce in seriile probei fusese 
cronometrat în 3:57,4. Atle
tul din Kerâa se dovedește 
din nou un pretendent se
rios la supremația în aler
gările pe distanțe lungi și 
medii.

ale activității

Vll-a ediție a campionatelor mondiale 
au început, de fapt, după „europe
nele" de anul trecut de la Snagov. 
Antrenorii și sportivii știu — ca în 
orice altă disciplină — că drumul 
performanțelor este mai greu de la an 
la an. Aceasta explică, firește, inten
sitatea și seriozitatea pregătirilor, exi
gența verificărilor, înnoirile aduse lo
turilor de caiac (băieți și fete) și ca
noe. în ultimele luni am consemnat 
principalele concluzii 
competiționale interne. Ele arătau că 
sportivii n-au... uitat de „mondiale”. 
Cu multă satisfacție am înregistrat și 
evoluțiile caiaciștilor și canoiștilor 
noștri la regatele internaționale de la 
Stockholm, Praga, Enns, Bydgoszcz, 
Essen, Snagov și Copenhaga care s-au 
încheiat cu un bilanț cifric deosebit 
de promițător : 41 de victorii, multe 
dintre acestea obținute în fața unora 
dintre candidații la locurile fruntașe 
sau chiar la medaliile campionatelor 
mondiale.

Sînt, deci, motive să așteptăm — 
în mod realist — ca și la Grunau 
reprezentanții noștri să cucerească 
laurii învingătorilor. Dar, cu același 
realism, trebuie să spunem că nu va

România (tineret
pe locul 2 la Trenc

Mărmureanu și S)r
debutat victori

Moscova a început un tur

27 august.
alcătuirea clasamentele» 
semifinale, în cazuri! 

între două sau mai r 
departajarea se va

Co 
Olin 
196

Săptăiîiina internaționa

pilotului sovi 
Marteianov, care a tota 

puncte. Marteianov este în vi 
de ani. In clasament au ur 
săi de echipă Vadim Siakin 
puncte și Vladimir Piskunov 
puncte.

Turneul internațional
de volei de la Cluj

!

C. FAUR

DE ATLETISMDE PE PISTELE

au
la Moscova

in.

preolimpică• •

colaborare anircnor-

40 3

important ca indica- 
mai ales tactice date

• In 
dispută 
U.R.S.S.

Ieri Skvorțov. Alte rezultate: 3000 m 
obs. — Kudinski 8:30,8; lungime — 

' Bliz-
400 m — Sverbetov 46,8 

m — Tuiakov 20,9.
Varșovia, atletul Wolfgang

K înnnn* 
m :

ECHIPA FRANȚEI 
ÎNVINGĂTOARE LA FRAGA

localitatea Dnepropetrovsk se 
campionatele de atletism ale 
în primele zile de întreceri au 

fost obținute cîteva rezultate va
loroase. în proba de săritură în lun
gime, Tatiana Scelkanova a realizat eea 
mai bună performanță mondială a se
zonului : 6,70 m. Înălțimea a revenit 
Ludmilei Komleva cu 1,73 m, iar lrina 
Press și-a adjudecat două titluri, la 
80 mg (10,7) și pentatlon (5084 p). 
La bărbați se remarcă aruncarea de 
85,08 m a lui Ianis Lusis la suliță și 
cei 2,15 m la înălțime realizați de Va-

CLUJ 15 (prin telefon, de Ia trimi
sul nostru). — "I-arneul internațional 
de volei organizat aici a programat 
azi ultimele partide. în primul meci 
s-au întîlnit echipele R.P. Chineze și 
României (B). După o dispută echili
brată, care a durat 2 ore și 40 de mi
nute, victoria a revenit sportivilor 
oaspeți cu 3—2 (15—10, 11—15, 6—15, 
16—14, 15—12). în al doilea joc selec
ționata București a dispus cu 3—0 
(13, 13, 7) de selecționata Budapesta.

Alte amănunte în ziarul nostru de 
mîine.

fi ușor. în multe țări — Ungaria, 
R.F. Germană, Cehoslovacia, Suedia, 
Danemarca, R.D. Germană etc. — 
s-au ridicat sportivi de valoare. Si. 
în plus, patru „necunoscute" : S.U.A., 
Japonia, Mexic și Australia. De fapt, 
chiar cinci pentru că în acest an 
sportivii noștri nu s-au întîlnit cu 
cei sovietici. Există, de asemenea, pă
rerea — confirmată de mulți specia
liști — că apele lacului Grunau nu 
sînt un „teren* favorabil și că uneori 
starea timpului poate furniza mari 
surprize.

Dar, toate acestea le pot spune, 
desigur, și... adversarii ! Ce trebuie 
făcut ? După părerea noastră, princi
palul lucru este ca fiecare sportiv să 
fie convins că pentru a cîștiga un loc 
fruntaș la Griinau va fi nevoie să 
valorifice la maximum potențialul teh
nic, tactic și fizic, să lupte cu toate 
forțele pe toată durata cursei, să cau
te să cîștige fiecare sutime de secun
dă. Este foarte 
țiile tehnice și 
de antrenori să fie respectate integral 
și ca această 
sportiv să se înscrie pe cele mai per
fecte planuri.

18 echipe la „europenele" de polo de la Utre
Turneul de polo din cadrul cam

pionatelor europene de natație de 
la Utrecht este așteptat cai mare 
interes. La actuala ediție și-au con
firmat pînă în prezent participarea 
18 formații. Acestea vor fi împărțite 
— conform regulamentului L.E.N. — 
în 4 grupe de cîte 4 și 5 formații. 
Primele 4 echipe clasate la ultima 
ediție a turneului de la Leipzig 
(1962), Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S. 
si R.D. Germană, au fost desemmte 
în ordine capi de serie, urmînd ca 
restul formațiilor să fie grupate prin 
tragerea la sorti care va avea loc in 
seara zilei de 18 august.

• Jocurile din fiecare grupă vor 
avea loc între 20 și 23 august. In 
seriile care vor cuprinde 5 echipe, 
4 dintre acestea vor susține cîte 
două meciuri într-una din cele patru 
zile de concurs. Primele două tor-

Ter Ovaaezian 7,88 m, prăjină 
nețov 5 m ; 
m; 200

• La .
Nordwig (R. D. Germana) a stabilit 
iib nou record european Ja săritura cu 
prăjina cu performanța de 5,23 m (v. r. 
f’reussger 5,15 ni).

• Echipa de ștafetă a R. F. Ger
mane (Kinder, Adams, Bogalski, Kem
per) a stabilit un non record mondial 
în proba masculină de 4x800 in cu 
performanța de 7:08,5. Vechiul record 
era de 7:14,6 și aparținea echipei An
gliei.

• Pe stadionul Levskî dîn Sofia s-a 
disputat meciul triunghiular feminin 
Bulgaria—Ungaria—Cehoslovacia. Atle
tele maghiare au învins cu 70—47 e- 
chipa bulgară și cu 61—56 pe cea ceho
slovacă. Selecționata cehoslovacă a în- 
trerut cu 68—49 echipa Bulgariei. Cel 
mai valoros rezultat al concursului a 
fost realizat de atleta bulgară Jorgova 
care a obținut 6,41 m la lungime. Ma 
ghiara SzenteUeki a cîștigat cursa de 
800 m în 2:06,6.

• La Helsinki : suliță 
84,10 ni; lungime — Stenius 7,89 
3 000 m obs. — Ktiha 8:40,8.

Intîlnirea internațională de atletism 
dintre selecționatele masculine ale Ceho* 
slovaciei și Franței, desfășurata la Pra
ga, s-a încheiat cu victoria francezilor 
la scorul de 213—195. Foarte dispu
tată a fost cursa de 1 500 ni, cîștigată 
de cehoslovacul Odloz.il în 3:37,6 (nou 
record al țării), urmat de francezii Wa- 
doux 3:37,7 și Jazy 3:38,3. Danek a 
aruncat discul Ja 60,06 m, iar Jung- 
wirt a sosit primul în cursa de 800 ni 
în 1:47,3. lată cîteva probe cîștigate 
de atlețri francezi: 100 m— Piquemal 
10,3 ; 400 m — Samper 46,6; 400 mg 
— Poirier 50,4 ; 5000 m — Jazy 
14:09,8 ; prăjina — d’Encausse 5

La apropiatele întreceri de la Gru- 
nau vor participa și numeroși tineri 
caiaciș-ti și canoiști, debutanți la cam
pionatele mondiale. Acum, cînd din 
„echipa de aur“ nu mai fac parte Si- 
mion Ismailciuc, Mircea Anastasescu, 
A. Iacovici, A. Sidorov și alți maeștri 
ai padelei și pagaei, ne gîndim că 
tinerii Vicol Calabiciov, Petre Maxim, 
Costel Coșniță, Aurel Simionov etc. 
trebuie să încerce puternic mîndria 
dar și obligația pe care o dă prelua
rea ștafetei performanțelor. Și să răs
pundă acestei încrederi ! Ei, ca și toți 
ceilalți sportivi români care ne vor 
reprezenta la „mondiale".

★
Astăzi, delegația sportivilor români 

urmează să plece la Berlin. Din lot 
fac parte printre alții, cunoscuții caia- 
ciști și canoiști A. Vernescu, A. Sciot- 
nic, A. Igorov, St. Pocora, Igor Li
palit, V. Nicoară, Ichim Lipalit, Va
lentina Serghei, Viorica Dumitru etc. 
Sportivii români vor participa la toate 
cele 16 probe ale campionatelor mon
diale.

Le dorim — din toată inima — mult 
succes și... medalii la Grunau ! 

mâții clasate din fiecare grup; 
vor califica în cele două semifi 
astfel : echipele din grupele A 
în semifinala I, iar cele din B 
în semifinala a Il-a. Meciurile 
această fază sînt programate p 
zilele de 24 și 25 august ; echi 
care au jucat între ele în c 
seriei nu se vor mai întâlni d 
în semifinale. In continuare s 
mul este identic •. primele două 
sate din fiecare semifinală vor 
ticipa la turneul final unde v 
desemnată campioana europeană 
celelalte două vor juca în tur 
pentru locurile 5—8. Partidele 
neelor finale vor avea loc in' 
de 26 și

• La 
grupe și 
egalitate 
formații, 
prin golaveraj (prin împărțire).

PRAGA 15 (Agerpres). 
internațional de handbal (fetni 
de la Trencin a fost cîștigat 
echipa Cehoslovaciei, care a t 
lizat 9 puncte (golaveraj„ 
Pe locul doi s-a clasat 
tineret a României cu a<tJ^ 
de puncte (golaveraj 39jT';. 
două echipe au terminat neînv 
competiția, iar în meciul direct 
zultatul a fost egal. Locul trei a 
ocupat de echipa Jednota Tre 
cu 5 puncte, urmată de Inter
tislava, Sparta Praga și Lokom 
Rangsdorf (R.D.G.).

Ia 
internațional de tenis la care 
ticipă și doi reprezentanți ai Ro 
niei. Ei au debutat victorioși în 
mul tur. Petre Mărmureanu l-a 
vins cu 4—6, 6—4, 6—La”—5 
Samoilov (U.R.S.S.), iar SeW?r 
l-a întrecut pe Sapiro (U.L*>.S.) 
6—3, 9—7, 6—2. în proba de du 
cuplul român Mărmureanu 
a cîștigat partida cu perechea 
vietică Semenov — Ivanov cu 6 
6—0.

• Ultimele partide din codrul 
neului international de tenis de 
Muncben, în care era programat 
campionul român Ion Țiriac, nu 
putut disputa ieri din cauza ploi

CIUDAD DE MEXICO. — 
tul de organizare a Jocurilor 
de vară care vor avea loc în 
Ciudad de Mexico a comunicat c 
anul viitor se vor desfășura întrec
„Săptămînii internaționale preolimpi 
După cum se știe, prima ediție a 
cestei competiții a avut loc anul 
cut, iar următoarea se va desfășor 
cursul lunii octombrie, In acest an 
Ciudad de Mexico. Se precizează 
aceste întreceri au ca scop, între t 
verificarea posibilităților sportir 
mexicani și mai ales ale oficii 
țării gazdă, care urmează să fie a 
nați în marea confruntare a sport 
mondial.

CAMPIOmf MONDIALE
DE AVIAȚIE SPORTIVĂ

După desfășurarea exercițiilor 11 
din cadrul campionatelor mondiale 
aviație sportivă desfășurate pe aero 
tul Tușino, de lîngă Moscova, a 
stabilit clasamentul final al compe 
masculine. Titlul de campion mon 
absolut i-a revenit 
Vladimir 
26 289,5 
de 30 
colegii 
26 028,6 
25 323,6
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