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NUMEROASE ÎNTRECERI 
LA SUCEAVA

Asociațiile sportive din orașul 
Suceava 
toa re a 
meroase 
sute și 
renurile

întîmpină marca sărbă- 
Eliberării organizând nu- 
întreceri la care participă 
sute de tineri. Zilnic, te- 
de sport ale orașului ră-

interesante: un joc dc „veterani" 
și partida Chimia Suceava—• 
C.S.M.S. Iași. In pauză, aeroino- 
deliștii din Suceava vor face fru
moase demonstrații cu micuțele 
lor avioane. Tot în această zi 
pădurea Adîncata va găzdui o ser
bare cîmpenească care va avea un 
bogat program cultural-sportiv, 
jocuri de volei, demonstrații de 
box și lupte, jocuri distractive și 
altele.

C. ALEXA coresp. reg.

„CUPA ELIBERĂRII" 
LA TENIS DE MASĂ

4
Comisia orășenească de tenis de 

masă București organizează sîm
bătă și duminică o interesantă 
competiție de tenis de masă pen
tru seniori, senioare, juniori și 
junioare. Au fost invitate clubu
rile și asociațiile sportive Pro
gresul, Voința Munca, Construc-

(Continuare in pag. a 2-a)
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F. R. ciclism și Loto-Pronosport organizează

A XV-a ediție a „Turului Românieiu
® 1620 km In 12 etape ® Cicliști din 6 țâri la startul competiției ® Pină atunci:

siină de 
întrec cu multă ardoare la atle
tism, fotbal, handbal, baschet, și 
alte sporturi.

Patru echipe de fotbal sucevene 
— Străduința, A.S.M., Viitorul 
C.l.L. și C.F.R. — au început 
întrecerea pentru cucerirea „Cu
pei Eliberării". Finala competiției 
va avea loc Intr-un cadru festiv 
în ziua de 24 august. I.a com
plexul sportiv, zilele acestea se 
va da startul într-o seric de con
cursuri dotate cu „Cupa 23 Au
gust". Tinerii își vor măsura for
țele !a handbal (patru echipe 
ma-.ațfijue), baschet (patru echipe 
tnaseioine și două de fete) și te
nis de masă (participă jucători din 
11 asociații). O altă competiție 

\ interesantă va avea loc pe poli
gonul orașului, unde trăgători din 

7 asociații sportive se vor întrece 
la proba de armă sport.

O adevărată zi tie sjtort va a- 
vea loc la 24 august, clnd pc 
stadionul Areni se vor întrece fot
baliștii și atleții. La fotbal, spec
tatorii vor viziona două meciuri

„Criteriul juniorilor” și „Circuitul ciclist al regiunii Brașov"

Ciclismul se află în plină activitate. întrecerile pe șosea se 
succed la intervale mici, ținînd majoritatea rutierilor 
sub... tensiune. Este tocmai ceea ce și-au dorit cicliștii 

în anii trecuți șî... un punct pozitiv în activitatea federației 
de specialitate. Abia s-a încheiat „Cupa Steaua" și o nouă 
întrecere... bate la ușă. Despre ce este vorba ? Să dăm mai bine 
cuvîntul secretarului general al Federației române de ciclism, 
prof. TRAIAN DINUȚ.

— Intre 19 și 22 august are 
loc cea de a X-a ediție a „Cri
teriului juniorilor", competi
ție internațională pe etape. La 
startul întrecerii vor fi pre- 
zenți rutieri din Franța, Bul
garia, R.D. Germană, Unga
ria și, firește, din țara noas
tră. De peste hotare vor par
ticipa cei mai valoroși rutieri 
tineri, membri ai loturilor na
ționale. Din țara noastră au 
fost invitați 25 de alergători 
din Capitală și 40 din pro
vincie. Este vorba de tot ce 
are sportul nostru cu pedale

Antrenorii de handbal
au avut ce învăța

9

Pe marginea cursului de perfecționare

mai valoros în noua genera
ție. Nu vor lipsi de ia start 
Ștefan Suciu — multiplu cam
pion al țării, Tudor Vasile, 
Alex. Sofronie, St. Cernea, St. 
Rusen, E. Popa ș.a. Itinerarul 
competiției este următorul: 
vineri — 19 august — etapa I, 
București — Giurgiu — Bucu
rești, 100 km; sîmbătă — 20 
august — etapa a Il-a, pe șo
seaua Olteniței — 20 km con
tratimp individual; duminică 
21 august — etapa a 111-a, cir
cuit în București (str. Cîmpi- 
nei, 40 ture); luni 22 august 
— etapa a IV-a, București — 
Ploiești — București (varianta 
Buftea), 100 km. După cum se 
vede, este vorba de un traseu 
original care cuprinde două 
etape cu start în bloc, una de 
contratimp individual și o 
etapă pe circuit. Aceste probe 
vor supune unui sever exa
men pregătirea și talentul ce
lor peste 80 de rutieri prezinți 
la startul „Criteriului junio
rilor".

nului. 
puteți 
marea 
tieră ?

— După o 
ani, reluăm 
României". Această competiție 
reprezintă pentru cicliștii noș
tri cel mai important obiectiv 
al activității lor și — în ace
lași timp — cel mai eficace 
mijloc de popularizare a spor
tului cu pedale. întrecerea 
este organizată de F.R.C. și 
Loto-Pronosport între 14 șt 25 
septembrie.

— Care este itinerarul 
competiției ?

— Notați-l; 14 septem-
etapa I — circuit în

Ce amănunte ne 
da cu privire la 

competiție ru-

întrerupere de 4 
tradiția „Turului

brie,
Capitală, 110 km cu sosire pe 
velodromul Dinamo; 15 sep
tembrie, etapa a Il-a, Bucu-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

organizat la Poiana Brasov
în anii precedents, an- 
de handbal din tara 
s-au reunit la Poiana 
pentru un larg schimb 

opinii asupra celor mai 
metode de antrenament,

Ca și 
treuHrii 
noastră 
Brașov, 

noi
pentru ca cei mai tineri să 
învețe din experiența celor 
cu o mai îndelungată activi
tate și pentru ca cei care au 
participat la diferite competi
ții organizate peste hotare să 
facă cunoscute observațiile lor.

Spre deosebire însă de „e- 
dițiile" ’ trecute, anul acesta 
cursul de perfecționare a an
trenorilor de handbal a avut, 
în plus, un obiectiv foarte im
portant : să transpună in mun
ca practică a acestor tehnicieni 
Învățămintele reieșite cu pri
lejul consfătuirii metodice a 
antrenorilor ■ organizată de 
Consiliul General al UCFS la 
București intre 23 și 26 mai. 
Cu alte cuvinte să se reali
zeze însușirea de către toți 
antrenorii de handbal a orien
tării moderne în ceea Ce pri- 
vește metodica de pregătire a 

^"Sportivilor fruntași, pe care ei 
s-o pună apoi în aplicare în 
munca lor de zi cu zi.

Desigur că în aceste con
diții programul zi'mic al „an- 
trenorilor-elevi“ a fost foarte 
încărcat, deoarece cursul a fost 
destul de scurt (8—14 au
gust) și a avut incluse și o se
rie de demonstrații practice, e- 
fectuate cu ajutorul 
masculin 
celui de
acestea, printr-o bună 
zare a activității s-a

. asigura realizarea integrală a 
sarcinilor, antrenorii prezenți 
plecînd de la curs cu caietele 
pline de notițe și scheme și cu 

|fun voluminos bagaj de cunoș
tințe noi.

Temele au fost dintre cele 
mai interesante, iar cei 
care au vorbit sint tehnicieni 
cunoscuți și apreciați nu nu
mai în țara noastră, ci și peste 
hotare. De pildă, „Orientarea 
metodică a procesului de 
trenament în handbalul 
dern“ a fost' expusă de 
trenorul federal Nico'.ae
de4, iar despre „Aplicarea 
metodelor moderne de antre
nament in pregătirea jucăto
rilor de handbal" a vorbit 
lector univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, președintele cole-

CĂLIN ANTONESCU

an- 
mo- 
an- 
Ne-

— în continuare, ce 
prevede programul în
trecerilor pe șosea ?

— Înaintea startului în cea 
de a XV-a ediție a „Turului 
României", rutierii vor face o 
utilă verificare în cadrul „Cir
cuitului ciclist al regiunii Bra
șov". Competiția are loc între 
1 și 4 septembrie pe un tra
seu de aproximativ 600 
Desfășurîndu-se în jurul 
șului Brașov, etapele vor 
un profil muntos, propice 
bune pregătiri.

— Ați pomenit 
„Turul României",
dar, această întrecere va 
constitui „clou“-ul sezo-

km. 
ora- 
avea 
unei

de
Așa-
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de seniori 
tineret. Cu

lotului 
și al 
toate 

organi- 
putut

international de volei de
La Cluj, 

trenamente 
publican masculin de volei și tur
neul de ultimă verificare inter
națională a selecționabililor ro
mâni în Vederea apropiatului cam
pionat mondial din Cehoslovacia. 
Aprecierile-bilanț asupra celor 
constatate cu privire la pregăti
rea reprezentativei vi le vom îm
părtăși într-un număr viitor al 
ziarului. Deocamdată, iată remar- 
cările cu care am rămas datori 
de Ia un joc de duminică și a- 
mănuntele din desfășurarea ulti
melor meciuri ale turneului inter
național,

In cele 5 seturi ale lntîlnirii de 
duminică România A—R. P. Chi
neză (3—2), s-au evidențiat: Ni
colay, Drăgan, Udișteanu și Sto- 
ian din echipa noastră, Chil Chia- 
ming, Ma Li-ke și Yuan Wei-min 
de la învinși.

am urmărit cîteva an
ale lotului nostru re-

în primul meci -de luni, R. P. 
Chineză—România B 3—2 (10, 
—II, —6, 14, 12), condus foarte 
bine de cuplul arbitrilor români 
G/i. lonescu—V. Chioreanu, sco
rul a evoluat astfel: 1—0, 1—5, 
2—5, 2—6, 8—6, 8—7, 9—7, 
9—9, 11—9, 11—10, 15—10;
2—0, 2—2, 4—2, 4—3, 6—3, 
6—4, 8—4, 8—6, 10—6, 10—10, 
11—10, 11—15; 0—1, 2—1, 2—
11, 3—11, 3—12, 4—12, 4—13,
5—13, 5—14, 6—14, 6—15;
0—1, 4—1, 4—4, 4—7, 5—7, 
5—10, 7—10, 7—11, 13—11, 13—
12, 13—13, 14—13, 14—14, 16— 
14 ; 2—0, 2—2, 5—2, 5—3, 7— 
3, 7—5, 10—5, 10—6, 11—6, 
11—7, 12—7, 12—11, 14—11, 
14—12, 15—12. Voleibaliștii ro
mâni, de data aceasta cu un blo
caj mai bine orientat în funcție 
de caracteristicile jocului în o- 
fensivă al echipei chineze și cu 
un atac din capul locului mai va-

la Cluj
riat și piai decisiv, puteau cîș- 
tiga clar cu 3—1. Ei au pierdut 
ca urmare a scăderii lor de aten
ție la dublaj, în apărarea din 
linia a doua, a coordonării și a 
paselor în genere defectuoase în- 
cepînd dc la scorul de 10-3 în 
favoarea lor din setul 4 și pînă 
la finele partidei. Formația echi
pei noastre: Grigorovici (Stoian, 
Poroșnicu), TÎRLICI (Bărbuță), 
Ganciu (Ferariu, Stoian), COR- 
BEANU (Cristiani, Ferariu, Gtm- 
ciu), Bartha (Udișteanu), Fe
rariu (Cozonici, (Jdișteanu).

3—0 (13, 13, 7) pentru echipa 
noastră din partida București—• 
Budapesta a fost realizat la ca
pătul unei dispute în care rapor
tul dintre procedeele tehnice și 
combinațiile tactice folosite de o 
parte și de alta ne-a dat certitu
dinea victoriei chiar cînd eram 
conduși și în care scorul a evo
luat astfel: 1—0, 1—3, 3-3,
3— 5, 4—5, 4—8, 8—8, 8 9,
9—9, 9—10, 10—10, 10 13,

15—13: 0—2, 2—2, 2—4, 4 4,
4— 5, 7—5, 7—7, 8 7, 8 8, 
9—8, 9—9, 10—9, 10—10, 11— 
10, 11—11, 12—11, 12—13, 15— 
13 ; 4—0, 4—3, 7—3, 7—4, 11— 
4, H—5, 13—5, 13—7, 15—7. 
Echipa noastră a aliniat forma
ția : Bărbuță (Stoian, Ferariu), 
NICOLAU, URAGAN, DERZEI 
(Ferariu, Stoian), Udișteanu, Sto- 
ian (Cozonici). Meciul a fost 
arbitrat corect de L. Kiss (Un
garia), ajutat de Gh. lone.scu 
(România).

CONSTANTIN FAUR

O NOUĂ SERIE DE COPII 
VA ÎNVĂȚA SĂ ÎNOATE

Școala sportivă de elevi nr. 
2 București organizează un 
nou ciclu pentru învățarea 
înotului. Cursul, care va dura 
21 de zile, se va desfășura 
la Baza de înot Obor (fostul 
ștrand Obor) de lingă Gara 
de Est și va fi condus de pro
fesori cu multă experiență 
în munca cu copiii.

înscrierile " 
ștrand între orele 10—12 și la 
sediul școlii (str. Traian ~~ 
165 — lingă Foișorul de Foc) 
intre orele 8—15.

se fac zilnic la
nr.



în cinstea zilei
3e 23 August

TIR
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torul, Bere Grivița, Spartac, Geotehniea, 
Justiția, Delicia, Crivița Roșie, A.S.A., 
Metalurgistul. Meciurile vor avea loc nu
mai la probele de simplu. Concursul care 
se va disputa în sala de 1® stadionul 
Republicii (sîmbfită de la ora 16,30 
și duminică de la ora 8,30) va> fi 
eliminatoriu. Câștigătorii voi primi 

cupe, iar sportivii clasați pe locuri 
fruntașe vor fi distinși eu diplome șî 
plachete. De asemenea, clubul sau a- 
sociația care va totaliza cel mai mare 
număr de puncte va primi trofeul „Cu
pei Eliberării".

> „CUPA 23 AUGUST" 
{ LA ORIENTARE TURISTICA

Comisia centrală de turism și alpi
nism organizează între 22—24 august 
un important concurs republican de 
orientare turistică — gradul I — 

dotat cu „Cupa 23 August".
întrecerile se desfășoarfi în masivul 

Hăghimaș (Lacul Roșu) cu participa
rea sportivilor de categoria I, cîștigă- 
tori ai diferitelor competiții din ulti
mul timp. Vor fi prezenți pe trasee 
cei mai buni turiști sportivi din ora
șul București, regiunile Iași, Ploiești, 
Banat, Mureș A.M., Crișana, Brașov, 
Oltenia și București.

A IX-a ediție a „Cupei
Timp de două zile (sîmbătă și du

minică) la Arad s-au desfășurat 
întrecerile celei de a IX-a ediții a 
tradiționalului concurs de tir „Cupa 
F.R.T." la armă sport. Etapele an
terioare — oraș (raion) și regiuna 
— au constituit un mijloc bun de 
selecție pentru concurenții etapei 
finale.

Numărul mare de concurenți și 
grija cu care au fost pregătiți în 
vederea acestei confruntări, au fă
cut ca lupta pentru cucerirea locu
rilor fruntașe să fie strînsă, pasio
nantă. Și-au dat întîlnire la 3x20 
focuri armă sport țintași din orașul 
București și regiunile București, 
Brașov, Cluj. Crișana, Hunedoara, 
Maramureș, Oltenia, Ploiești, Su
ceava și Banat. Trăgătorii arădeni 
au depus eforturi susținute pentru 
a cuceri din nou „Cupa F.R.T." Dar 
acest lucru n-a mai fost posibil 
deoarece sportivii veni(i din orașul 
București s-au prezentat bine pre
gătiți, au cucerit la individual pri
mele locuri în clasament, iar echipa 
lor totalizînd 1985 p a cucerit și

A
(Urmare din pag. 1)

„DUMINICI CULTURAL-SPOR
TIVE" ÎN RAIONUL PAȘCANI

Duminică de duminică, tineri șî 
vîrstnici de pe meleagurile Pașcani
lor, îmbrăcațî în frumoasele lor cos
tume naționale, se îndreaptă spre 
punctele turistice ale raionului unde 
se organizează adevărate festivaluri 
ale cîntecului, dansului și sportului 
de masă.

La băile Strunga ori în comuna 
Miroești, la Tg. Frumos sau Moțca, 
mii de oameni ai muncii i-au aplau
dat cu căldură pe cunoscuții dan
satori din DumBrăvița, pe fiuierașiî 
din Hârtoape, coriștii din Tătăruș, 
precum și pe inimoșii sportivi din 
comuna _ Valea Seacă, Costești, 
G.AS. Războieni, Tg. Frumos ș.a.

Cu prilejul organizării acestor 
„duminici"* în satele șî comunele 
raionului au fost amenajate noi te
renuri sportive. La Budea, spre 
exemplu, au fost amenajate un te
ren de handbal în 7 și două de 
volei, la Moțca un teren de fotbal, 
la Hălăucești sectoare de atletism 
și terenuri de volei.

CONSTANTIN ENEA — coresp.

rești — Buzău, 125 km; 16 septem
brie, etapa a IlI-a, Buzău — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 156 km; 
17 septembrie, etapa a IV-a, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — Brașov, 
130 km; 13 septembrie, etapa a V- 
a, Brașov — Tg. Mureș, 171 km; 19 
septembrie, etapa a VT-a, Tg. Mureș
— Reghin — Tg. Mureș, 30 km con
tratimp individual; 19 septembrie, 
etapa a Vll-a, Tg. Mureș — Cluj, 
105 km; 20 septembrie — zi de 
repaus la Cluj ; 21 septembrie, etapa 
a VIII-a, Cluj — Oradea, 152 km; 
22 septembrie, etapa a IX-a, Oradea
— Arad, 116 km; 23 septembrie, 
etapa a X-a, Arad — Deva, 155 km; 
24 septembrie, etapa a Xl-a, Deva
— Călimănești, 195 km ; 25 septem
brie, etapa a XU-a, Călimănești — 
București, 175 km cu sosirea pe ve
lodromul Dinamo.

— Ce alergători ai* fost in
vitați ?

_  De peste hotare au răspuns 
favorabil, pînă acum, federațiile de 
specialitate din Polonia, Italia, Olan
da, Albania și Ungaria. Echipele vor 
fi formate din câte 5 rutieri. Din 
țara noastră vor lua parte două

Noul sistem de circulație 
prin Piața Romană

sporirea considerabilă a unma
de vehicule care trec prin 
Romană, circulația 

nod rutier al 
devenit foarte 

înlesnirea 
Popular al

în acest
Capita- 
aaevo- 

circula- 
orașukiî

«rin 
raiteii 
Piața 
important 
lei a
ioasă. Pentru 
Jiei Sfatul 
București și Direcția Miliției Capita- 
talei au luat măsura sistematizării 
circulației în Piața Romană.

Foarte curînd va fi terminată 
lucrarea (începută de cîteva zile) și 
va fi dată în exploatare. Prin noul 
marcaj (din schița alăturată] se ușu
rează în mod simțitor circulația ve
hiculelor care traversează Piața Ro
mană (venind din Bd. Ana Ipătescn 
spre Bd. Magheru și invers). Aces
tea fiind într-un număr incompara
bil mai mare față de cele care in
tră în piață prin celelalte patru 
străzi. NU VOR MAI FI NEVOI
TE SA URMEZE SENSUL GIRATO
RIU CI VOR TRECE DIRECT, UR- 
MiND MARCAJUL DIN CENTRU, 
PE CULOAREA VERDE A SEMA
FORULUI ELECTRIC (poziția I).

In acest moment semaforul arată 
-culoarea roșie la intrarea în piață 
prin străzile Căderea Basiiliei, M. 
Eminescu, Mendeleev și N. lorga pre
cum și în punctele G și D (unde 
vor opri vehiculele intrate în piață 
pe culoarea verde și au fost sur
prinse de culoarea roșie în timpul 
girației).

T.a poziția 2 a semaforului (roșu 
pentru intrarea în piață prin Bd. 
Ana Ipătescu și Bd. Magheru — ver
de pentru celelalte puncte), vehicu
lele se vor opri în punctele A șî 
respectiv B lăsând liberă circulația 
pentru vehiculele care intră și ies 
din piață prin celelalte străzi, și care 
vor urma sensul (giratoriu cu respec
tarea normeskw de -circulație, inclu
siv prioritatea de stingă.

Troleibuzele șă autobuzele I.TjB. 
VOR CIRCULA NUMAI PE SENSUL 
ORATORIU ou excepția autobuze'or 
liniei 34 care vor trece direct tprin-

tre cele două pastile marcate in cen
trul pieței (bineînțeles la culoarea 
verde a semaforului).

Aceste modificări de circulație 
prin Piața Romană fac parte integran
tă din sist emul de modernizare a cir
culației în Capitală care va continua 
cu sistematizarea, în viitorul apro
piat, a piețelor Operetei. Unirii și 
Rasetti

F.R.L“ la armă sport
trofeul celei de a IX-a ediții „Cupa 
F.R.T."

REZULTATE 1 junioare — I. Ma
riana Bor cea (or. Buc.) 500 p; 2. 
Mariana Vasilescu (or. Buc.) 494 pî 
3. Iuliana Szappanos (Banat) 484 
p) 4. Florica Enache (Brașov) 474 
p ; 5. Elena Ioniță (Cluj) 468 p. Ju
niori t 1. lonescu (or. Buc.) 521 p; 
nou record republican ; 2. Em. Toth 
(Banat) 516 p; 3. M. Istrate (Plo
iești) 507 p ; 4. G. Lazarovici 501 p ; 
5. N. Vlad (or. Buc.) 491 p. Senioa
re : 1. Veronica Stroe (or. Buc.) 503 
p; 2. Xenia Tuca (Banat) 482 p ț
3. Maria Predescu (Ploiești) 482 p ;
4. Genoveva Așteleanu (Cluj) 462 
p; 5. Maria Vaciu (Brașov) 451 p. 
Seniori; 1. N. Hornescu (or. Buc.) 
510 p; 2. A. Leonte (Suceava) 498 
p; 3. C. Dima (or. Buc.) 498 p ;
4. N. lonescu (Ploiești) 497 
C. Pavel (Crișana) 496 p.

Clasament general: 1. oraș 
rești 1985 p ; 2. Banat 1929 
Ploiești 1899 p ; 4. Brașov 1861 p •
5. Cluj 1832 p; 6. reg. București 
1826 p.

p; 5-

Bucu- 
p; 3.

N. POPESCU

Selecționate regionale in campionatul 
republican pe echipe — ediția 1966 

tata — 1 punct, iar la meci pierduA 
zero puncte. Echipei învingătoare i sd 
acordă în clasament 3 puncte, iar celei 
învinse 1 punct. In caz de egalitate J 
fiecare echipă primește cite 2 puncte! 
Dacă o echipă nu se prezintă la o in-l 
tîlnire, atunci formația adversă va cîs-| 
ti ga cu scorul de 20—0. In acest cad 
echipa învingătoare primește 3 punctd 
în clasamentul general, iar echipa m-| 
vinsă prin neprezentare, zero puncte. Leu 
egalitate de puncte în clasamentul se-| 
riilor, cît și în turneul final, se rod 
aplica următoarele criterii pentru sfa6w 
Urea locurilor: 
dintre victoriile 
echipa cea mai 
mărul cel mai 
k.o.-uri; echipa care a participat cu efec-l 
tivul întreg, pe toată durata competițieiA 

— Considerați că întrecerîlj 
din campionatul pe echipe — cdîu 
ția 1966, se vor ridica la un nivel] 
superior față de cele diu anii] 
trecuți?

— Anul acesta federația a luat cz- 
teva măsuri utile pentru dinamizarea] 
întrecerilor din campionatul pe echipe.] 
între altele, s-a liotărît ca la această 
confruntare să participe selecționate de\ 
regiuni, și nu formații de club, ca fn 
anii trecuti. Scopul nostru a fost acela\ 
de a stabili un echilibru între echipele 
participante, ceea ce va face ca meciu
rile să dețină mai interesante. Mai mult, 
la turneul final, echipele cișligutoare 
ale celor două serii vor avea dreptul 
să folosească orice boxer din formațiile 
cu care s-au întrecut în seria respectivă, 
lată, deci, ălc-ta noutăți care 
sperăm — vor aduce 
campionatului republican 
acest an...

Peste puține zile »e vor desfășura 
primele meciuri din cadrul campiona
tului republican pe echipe — ediția 
1966. In ziarul nostru de ieri am pu
blicat programul acestei importante com
petiții. Acum ne propunem să ne ocu
păm de turneul final al campionatului, 
care, spre deosebire de anii trecuți, pre
zintă unele noutăți. Despre noua alcă
tuire a „seriilor", a echipelor partici
pante în campionat, ne-a vorbit tov. MI
HAI TRANGÂ, secretar general al fe
derației de box.

— Turneul final al campionatului re
publican pe echipe se va disputa intre 
4 și 18 decembrie, la București. In a- 
ceasta ultimă parte a campionatului vor 
concura formațiile clasate pe locul intii 
în fiecare serie, la care se adaugă echi
pele Dinamo și Steaua. Se va boxa după 
sistemul fiecare cu fiecare.

— Cum Sf vor alcătui clasa
mentele ?

— Prin adi/iune de puncte la fiecare 
categorie de greutate. La meci cîștigat 
se acordă 2 puncte, in caz de egali-

punctaverajul (raportuA 
obținute și înfringeri) ;\ 
tinără; echipa cu nu- 
mic de abandonuri >»

XV-a ediție a „Tarului României
echipe naționale (A și B) și o echipă 
de tineret. De asemenea, vor 
mai participa încă 25 de alergători 
selecționați din cluburile sportive 
din

care luăm parte cu
5—6 rutieri,

Capitală și provincie.
— Pe plan tehnic, ce repre

zintă pentru forul nostru de 
specialitate ediția a XV-a a 
„Turului României" ?

In primul rînd o verificare a 
potențialului cicliștilor noștri în 
competițiile de lung kilometraj. 
Spre deosebire de întrecerile de pes-

te hotare, la 
formație de 
României" 
verifica pregătirea și talentul unui 
lot de peste 40 de cicliști. Apoi, an
trenorii vor avea posibilitatea să 
selecționeze cele mai capabile ele
mente pentru loturile reprezentati
ve care vor participa în anul 1967 
la marile întreceri internaționale.

Așadar, un program ciclist bogat 
care culminează cu „Turul Româ
niei*.

o
,Turu.1 

ne va da prilejul de a

să 
un suflu nou 
pe ecfipi din 

consemnat deIntervin
R. CĂLĂRÂȘANU

■zEEcea Antrenorii au avut ce învăța...3
vorba de antrenori care lu- 
echipe fruntașe, unii din-

(Urmate din pag. 1)

gîului de antrenori al F.R.H. O lecție 
așteptată cu interes a fost și cea des
pre s „Pregătirea individuală a sporti
vilor handbaliști", în care expunerea 
teoretică a fost asigurată de proi. 
Victor Cofocaru, iar demonstrațiile 
practice s-au făcut de către antreno
rul emerit Oprea Vlase, ajutat de 
cîtiva sportivi din echipa Dinamo 
București. De asemenea, antrenorii 
au avut multe de învățat și din 
lecțiile prezentate de proi. Ft. Spier 
(„Despre mijloacele tactice de reali
zare a concepției de joc la echipa 
feminină reprezentativă^) și de proi. 
Eugen Troliu („Mijloace și metode 
pentru realizarea cerințelor de pre
gătire a sportivilor selecționați in 
ioturile reprezentative"). Ambele lec
ții au fost cu atît mai utile, cu cît 
în cadrul acestui curs au fost discu
tate cu „plenul" antrenorilor de 
handbal din țara noastră și planu
rile de pregătire a loturilor repre
zentative în vederea participării lor 
la campionatele mondiale.

Din spațiul pe care ni i-am pro
pus să-l acordăm prezentării acestui 
curs, ne-am rezervat o parte (în fi-

nai I) discutării unei probleme care 
revine mereu în actualitate. Este 
vorba despre felul în care înțeleg 
să răspundă unii antrenori grijii pe 
care o manifestă federația fată de 
ridicarea nivelului lor profesional. Ca 
și în anii trecuți, au fost invitați 
toți antrenorii care lucrează la echi
pele participante la campionatele re
publicane, precum și majoritatea ce 
lor care iși desfășoară activitatea la 
alte secții. S-a urmărit — și bine 
s-a făcut! — ca la curs să fie pre
zent! antrenori din diferite centre, 
unde handbalul face abia... „primit 
pași" : Piatra Neamț, Deva, Arad etc. 
Aceștia, ca și cea mai mare parte din
tre cei invitați, au răspuns ia che
marea federației și — după cum spu 
neam mai înainte — au plecat cn 
învățăminte prețioase. Din păcate 
însă o bună parte dintre antreno
rii divizionari au fost absenți. Jus
tificări desigur că se pot găsi, dar 
ele nu pot „sta în picioare' atunci

cînd este 
crează la 
tre ei chiar pe la loturile reprezen
tative, cum este cazul lui Valeriu 
Gogîltan (Confecția București), Pană 
Lascăr (Dinamo Bacău), C. Jude (Po
litehnica Timișoara), Constantin Po
pescu (Universitatea București), I. 
Kudlimay (C.S.M. Reșița), A. Kame- 
nitzky (Mureșul Tg. Mureș), Tiberiu 
Rusu (Universitatea Cluj), Tiberiu 
Dăian (Agronomia Iași) și alții. Ei 
nu ar fi avut chiar nimic de învătat? 
Schimbul de experiență efectuat nu 
le-ar fi folosit? Desigur că da 1 Dar 
acești tehnicieni subestimează o ac
țiune organizată în folosul lor și 
care cere din partea federației seri
oase eforturi materiale, lată pentru 
ce așteptăm ca anul acesta să se 
treacă și la măsuri disciplinare.4>en- 
tru ca în viitor să nu se mai adune 
pe biroul antrenorului federal puz
derie de motivări. Deoarece, în foni' 
nu de motivări este nevoie...

Șos. Mihai Bravu nr. 428 

anunță:

Grupul școlar
al Trustului 1 Construcții București

Un nou concurs de admitere Ia Școala profesională ce va 
avea loc între 1-10 septembrie 1966.

Pentru meseriile :
- lăcătuș mecanic pentru întreținere și reparații pentru 
utilaje de construcții
- lăcătuș montelor
- electrician pentru instalații electrice în construcții și 

instalații industriale
- strungar
Se primesc candidați în vîrstă de 14-18 an: din orașul 

București și comunele suburbane,
pentru :
- ceramist, ceramică brută
- zidar
Se primesc candidați în vîrstă de 14-18 ani din regiunea 

București.
înscrierile se fac de către părinți sau susținători legali 

pînă la 30 august 1966, pe baza următoarelor acte :
- cererea de înscriere, certificat de naștere (copie), certi

ficat de absolvire a școlii de 8 (7) ani în original, certificat 
medical.

Examenele se dau 1a următoarele obiecte :
- Limba română - scris și oral
- Matematică — scris și oral
Informații suplimentare la secretariatul scolii telefon 

21.76.99.



Activitatea 
fotbalistică 
în discuția 
ntrenorilor 
i arbitrilor

Idșptămîna trecută a avut Ioc 
irești consfătuirea antrenorilor 
categoriile A, B și C și cea a 
trilor. organizate de F.R. Fotbal 
ntea începerii noului campionat. 
1 acest prilej, au fost discutate 
;erie de probleme tehnice în 

de a pune Ia curent pe cel 
ti cu noile sarcini ce trebuie a- 

te în procesul instructiv-educa- 
al echipelor. La consfătuirea an- 
orilor de fotbal, s-au discutat pro- 
e începînd de la pregătirea fizi- 
i terminînd cu cele de tactică, 

e o atenție deosebită s-a bucurat 
a de seamă asupra desfășurării 
pionatului 1965-1966, care a 
ut în revistă comportarea tuturor 
pelor. Analiza a scos la iveală, 
uit simt critic, o serie de lacune 

tenie încă în tnunca antrenorilor, 
itorilor și conducerilor unor secții, 
înd liniile directoare pe care tre

să meargă fotbalul nostru spre 
ainta, eficient și constant, în plu
ti echipelor de reputație euro- 
nă țintă spre care tindem de mat 
tă vțeaie.

disc *ții, pe marginea dării de 
nă, au luat cuvîntul numeroși ab
ort.
, concluziile Ia consfătuirea antre
nor și la cea a arbitrilor, tov.
Popescu, vicepreședinte al UCFS, 

ședințele F.R. Fotbal, a prezentat 
ânile importante ce stau în fata 
talului nostru în sezonul care în- 
e, atit pe plan intern cit și inter- 
ional.

fâ )) $

*•14

7 răspunsuri de la șapte „îrati“
Cu cîteva zile înainte de ora „H“, șapte antrenori răspund la ace eași întrebare: CE OBIECTIV V-AȚI PROPUS PENTRU CAM
PIONAT ?

AUGUSTIN
BOTESCU

(C.S.M.S. lași) :

să practise

ȘTEFAN 
VASILE 
(Dinamo Pitești) :

intr-una 
cele mai

VIRGIL 
MARDARESCU 
(Farul Constanta) :

VALENTIN 
STANESCU 
(Rapid București) :

„In sezonul tre
cut formafia noas
tră a avut o 
comportare meri
torie. tn noul se
zon vom căuta 
să îmbunătățim 
continuu jocul in
așa fel Incit echipa 
frecvent un fotbal cursiv, de cali
tate, cu ac/iunl In viteză și bine
înțeles eficace. Un obiectiv impor
tant pentru noi este acela al întă
riri! disciplinei fotbaliștilor noș
tri. Și eu și M. Beraru stntem ho- 
tării! ca in această direcție să fim 
mai exigent! cu jucătorii noștri..."

PETRE 
MOLDOVEANU 
(Progresul Bucu

rești) :

Refntilnirea cu 
categoria A pune 
probleme extrem 
de dificile forma
ției noastre. Noi 
am încheiat ciclul 
de pregătire și spe- 

Ctt vom realiza ? lată 
la care, acum, fmi 
dau un răspuns pre- 
dorim, atit eu cit 
al echipei, este

răm multe, 
o Întrebare 
este greu să 
cis. Ceea ce 
întregul lot 
furnizăm partide spectaculoase 
rodnice pentru situația noastră 
clasament".

Și 
să
Și 
la

• E vremea făgăduielilor. Acum totul pare 
realizabil. Antrenorii, jucătorii și suporterii 
trăire epoca euforică a... logodnei. E epoca 
efuziunilor lirice. Apoi, apoi urmează cele 
șapte lunj de „căsnicie*. Și, dragostea... Dar 
să nu ridicăm prea devreme vălul...

• Intermezzo cu Victor Stănculescu, an
trenorul secund al Rapidului.

— Ce v-ați proprus in legătură cu campio
natul care începe ?

— Să-l... pierdem.
— ?!
— Trei ani la rtnd, ne-am propus să-l ciș- 

tigăm și l-am pierdut. Acum, procedăm in
vers. Poate-l ciștigăm...

Haz de... necaz.
• Vasile Sucîu (Steaua) e unul dintre cei

„Sint 
dintre 
dificile situații din 
activitatea mea de 
antrenor. De ce ? 
lată, de pildă, re- 
ferinău-mă strict 
la locul In clasa
ment (pentru că in ultima in
stanță obiectivul fiecărei e- 
chipe se concretizează in locul 
din clasament) dacă spun eă 
vrem să pășirăm poziția a IV-a, 
obținută anul acesta, pot fi acuzat 
de... conservatorism, dacă declar 
că vrem să ne clasăm deasupra ei, 
reproșurile ar viza lipsa de... rea
lism, iar dacă m-aș referi la un loe 
sub ea atunci aș fi considerat ca... 
demobilizator. Și atunci ? Atunci 
obiectiv de prim plan este creș
terea valorii locului formației, fo
losirea la maximum a posibilită
ților componenților săi. Cit priveș
te locul, vrem ca măcar poziția cu

cerită s-o păstrăm..."

„Se spune, pe 
bună dreptate, că 
echipa noastră este 
cea mai grea — 
referirea se 
la greutatea 
cătorilor — 
categoria A. 
cind se vorbește de maniera 
in care evoluează, glumeții afir
mă că, pentru ca o minge să co
boare la firul ierbii, ea trebuie... 
împușcată. Din păcate amindouă 
aprecierile conțin o mare doză de 
adevăr. De aceea, un prim obiec
tiv vizează descreșterea In greu
tate a formației, atit prin promo
varea unor tineri—valori autenti
ce—cit și prin întrebuințarea mai 
frecventă a datorului de către cei 
caie se simt cu... musca pe căciu
lă. Cit privește jocul propriu-zis, 
măsurile de care vorbeam mai sus 
ne vor permite o mai rapidă cir
culație in teren a jucătorilor și 
mai ales a mingii".

„Nu, tn nici un 
caz, nu mai... de
clar că vom clș- 
tiga campionatul. 
De cile ori am 
declarat aceasta 
ne-am oprit la... 
un pas de... feri
cire. Așa că obiectivul nostru prin
cipal, In noul campionat, este prac
ticarea unui joc cu elemente mo
derne de fotbal și ceea ce este 
mai important să menținem echipa 
in formă pe întreg parcursul între
cerii, să eliminăm unele vechi ca
rențe ! lipsa de rezistentă fizică și 
nervoasă..."

■ ■

NICULAE 
DUMITRESCU

(U.T. Arad) :

„Avem mai mul
te obiective: să 
punem echipa pe 
„roate", să scăpăm 
de emoții, să ocu
păm un loc ono
rabil In partea 
de sus a clasa-

mentițlui, să practicăm un fotbal 
de calitate, să promovăm jucători 
tineri și talentafl, să, să, să... Dar 
cite nu sini de tăcut la U.T.A. I 
Pentru că, să fim sinceri, avem 
multe probleme de pus Ia punct. 
Stntem convinși insă că, muncind 
cu pasiune, vom reuși să aducem 
U.T.A., din nou, in rîndurile echi
pelor noastre iruntașe.. “

o anumită 
tate, dacă 
talii*.

• Toma
al echipei
Vîk-ea. II 
reștean, 
surprinzătoare:

— Dacă aș avea un...
• Știința București începe să devină

dârzenie, un spirit de combativi- 
vrei, care-i delimita net de cei-

Costică, fostul portar al C.C.A și 
naționale, este antrenor la Rm. 

întîlnesc pe
și-mi face o declarație cel

un bulevard

portar 1

bueu- 
puțin

CONSTANTIN 
TEAȘCA 
(Dinamo Bacău) :

După un an de 
remanieri struc
turale și de._ 
periment la 
namo Bacău.

[ dreptul, acum, 
fntea noului 
zon competiția- 

nal, să sper la mai mult. Țintesc, 
de ce n-aș mărturisi-o? — să duc. 
echipa Pe care o antrenez la locul 
l in seria l a categoriei B — pozi
ție ce t-ar permite să promoveze 
in prima categorie a tării

Rămin mai 
rării tn linie 
greșit o time 
gurul sistem 
un joc colectiv - constructiv 
lensiv".

ex- 
Di- ’ 
am 

ina-
se-

departe adeptul apd- 
— a nu se înțelege 
„geometrică" — sin- 
capabil să genereze

- o-

PRONOSPORT

mai simpatici băieți din fotbalul nostru. Tot
deauna cu zîmbetul pe buze, totdeauna încre
zător în „steaua" lut

— Ce zici, Vasile?
— Sper să nu mai am nici un accident.
— Și... ?
— Mi-e dor de poarta echipei naționale...
• Profesoara Eufrosina Straie din Bucu

rești îmi face o confesiune care merită să fie 
reținută. „Anul acesta am avut prima inlil- 
nire cu fotbalul. Intr-o sală de examene 
Printre cei din bănci se aflau și cițiva fot
baliști de la Rapid. Greavu. Lupescu... Auzi
sem destule despre ei și poate că tocmai din 
cauza aceasta l-am... studiat cu mai multă 
atenție, iți mărturisesc cu sinceritate că mi-au 
făcut o impresie cu totul deosebită. Aveau

• Știința București începe să devină un fel 
de copil teribil al fotbalului bucureștean. 
Prezența a peste zece mii de spectatori la 
„deschiderea'1 de duminică după-amiază e o 
dovadă a acestui fapt. Și Lucescu „et Co“ au 
răsplătit atenția publicului — Bravo I

• Și încă ceva în legătură cu jocul Știința 
București—Dinamo Pitești Tn minutul 70, Ia 
o fază în careu] piteștenilor fundașul Barbu 
„încolțit* de trei adversari a avut o execuție 
tehnică strălucitoare ca un briliant. A jucat 
mingea cu pieptul, cu șoldul cu ambele pi
cioare, făcînd din ea cea mai supusă „ființă" 
din lume.

Și asta cu aerul omului care exersează sin
gur la antrenamentul de marți.

Deci se poate și mai ales se știe.-

„Tragerea
9 august

VALENTIN PĂUNESCU

Astă-seară, pe „Republicii", la ora 19,30

TtAUA-SELECJlONATA ARMATEI AUSTRIECE
ȘTIRI, ȘTIRI

EXCURSIE LA CONSTANTAMIINE, PE STADIONUL DINAMO

in nou joc international, pe „Repu- 
:ii“, astă-seară, la lumina reflec
telor. Steaua se prezintă în fata 
orterilor săi. a publicului bucureș- 
n, intîlninc Selecționata armatei 
ttțece. Deci, după ce am văzut la 
ru pe Rapid și Progresul, e rîndul 
ipei din Calea Pievnei să se pre- 
te la examen. „Vrem să pășim cu 
ptul in noul campionat — ne de- 
ră D. Popescu. De aceea, pre- 
itile pe care le-am tăcut s-au bu- 
at de cea mai mare atenție din 
tea tuturor colegilor mei. Jocul cu 
ecționata armatei austriece va 
■edi acest lucru. Făgăduim publi- 
u! un spectacol frumos"
ată, de aitfel, și formația pe care 
a cotnunicat-o antrenorul Ilie 
rut HAIDU (SUCIU)— PETESCU, 
STEI, D. NICOLAIE. SĂTMAREA- 
I — NEGREA, D POPESCU — 
RIN AVRAM CONSTANTIN. 
țDJEA ” XKSl

JFaspeiii au sosit leu ta pnnz.

oaspeților LOBNERAntrenorul
ne-a comunicat următoarea formație: 
SCHNUTT (MAURER) — LENDER, 
KORDESCHI — DELLACHER, JA- 
NOTKA, HACKER — RIZOLLI, DCU- 
KOPIL, KOEGELBERGER, KAISER, 
UH.LIK Majoritatea jucătorilor oas
peți fac parte din cluburile RAPID 
VIENA. F. C. W1J7NA și LASK.

întiLnirea va fi condusă de către 
arbitrul AUREL BENTU ajutat la 
tușă de S. MÎNDREȘ și N. MIHĂI- 
LESCU.

Reîntorși din turneul întreprins în 
R.F.G., fotbaliștii clubului Dinamo 
București și-au reluat antrenamen
tele. Joi 18 august întregul lot va 
susține două meciufi de verificare în 
fata publicului. Astfel, cu începere 
de la ora 15,15 o garnitură va juca 
în compania formației Dinamo Vic
toria. iar la 17 o altă garnitură va 
întîlni echipa Metalurgistul.

Așadar, o revedere plăcută cu ju
cătorii din Șos. Stefan cel Mare, cu 
cîteva zile înaintea începerii cam
pionatului.

Clubul Rapid organizează o ex
cursie la Constanta cu ocazia jo
cului Farul 
avea loc 
5,42 din

Prețul
nunte la

Rapid. Plecarea va 
duminică 21 august la ora 
București Nord.
excursiei 60 Iei. Alte amă- 
telefon

Concursul PRONOSPORT de du
minică este așteptat cu viu interes 
de participant!. Este și normal: pro
gramul cuprinde meciurile din prima 
etapă a campionatului de fotbal al 
tării noastre.

Cele 7 jocuri împreună cu 6 întîl- 
niri din campionatul R.P. Bulgaria 
alcătuiesc un program interesant. Iată 
de ce este de așteptat ca fondul de 
premii să fie cu mult mai mare de- 
cît la concursurile anterioare.

• Plata premiilor la 
premiilor mari Loto" din 
1966

tn Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de vineri 19 august, 
la casieriile LOTO-PRONOSPORT din 
cadrul fiecărui raion.

tn provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C. după 
2—4 zile de la începerea plăților în 
Capitală, timp necesar pentru cir
cuitul poștal și bancar a! docu
mentelor. a

Pentru parlicipantii cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii șl u- 
nităti militare, premiile se vor ex
pedia prin mandat poștal, începînd cu 
data de vineri 19 august 1966.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc în orașul Sinaia.

ȘI ARBITRII

17.01.40.

SE PREGĂTESC

o bună comportare

Duminică, pe stadionul „23 August"

PRIMUL CUPLAJ AL CAMPIONATULUI
cu primo etapă a campionatului ca
va asista la .primul cuplai fotbalistic 

i desfășura pe stadionul „23 August"

Duminică 21 august, o dată 
tegoriei A, publicul bucureștean 
din ediția 1966-1967, care se va 
după următorul program :

PROGRESUL - DINAMO PITEȘTI, ora 15,15
DINAMO BUCUREȘTI - STIINTA CRAIOVA, ora 17
Got-’t.olte iocuri care <° *n începe lo ora 17

Pentru a avea __ ,___ __
în viitorul campionat arbitrii sibieni 
se pregătesc cu multă rîvnă. Ince- 
pînd de la 10 august toți arbitru 
fac cîte două antrenamente pe săp- 
tămînă. pe stadionul Voința. Lec
țiile teoretice sînt conduse de către 
Ioan Ratiu și Cornel Nițescu, iar 
antrenamentele pentru pregătirea 
fizică — de profesorul Constantin 
Pîrvu.

De la primele ședințe s-a observat 
că toți arbitrii lucrează cu multă 
seriozitate.
campionat 
calitate.

viitorul 
de

pentru ca în 
să presteze arbitrate

GII TOPÎRCFAX'U 
coresp.

REZULTATELE TRAGERII PRE
MIILOR MARI LOTO DIN 9 AU

GUST 1966:

Categoria I 5 premii a cîte 
80 000 lei (autoturisme „Fiat 1 300“ 
plus 11 100 Iei). Categoria a 11-a 
1 premiu a cîte 60 000 iei. Catego
ria a IIT-a 5 premii a cîte 40 000 
lei. Categoria a IV-a 1 premiu a 
cîte 20 000 lei. Categoria a V-a 
3550 premii a cîte 224 lei.

Premiile de categoria I au fost 
obținute de : Ilie Vasile, Bălules- 
cu Gheorghe. Stoian Ion, Ștefănescu 
Dumitru toți din București, Onu 
Dumitru dir. Piatra Neamț.

La categoria a V-a se atribuie 
prin tragere la sorți 200 excursii în 

; valoare unitară de 1 089 lei la „Car- 
! navalul Deltei".

Tragerea excursiilor de la cate- 
I goria a V-a va avea loc vineri 19 
■ august 1966 în București.

Robir ă reinr'a*ă 'ie Administrația 
- de stai tofo-Vionospoit.



Turneul de
Primul loc

sah de la Varna înaintea ultimelor trei runde 
in clasament va fi decis de partida dintre Nicolau 

(România) și Novara (R. D. G.)

Attcții italieni invingâtori in mai 
triunghiular de la lielgrad

(prin
feminin

telefon). —
de șah se

VARNA, 16 
Turneul zonal 
apropie de sfîrșit. Mai sînt trei run
de și vom cunoaște pe cele trei ju
cătoare calificate pentru etapa urmă
toare a campionatului mondial fe
minin, turneul candidatelor.

Majoritatea participantelor la în
trecere au disputat cîte 12 partide. 
In fruntea clasamentului continuă 
să figureze redutabila reprezentantă 
a R. D. Germane, Waltraud Novara. 
Șahistă germană a beneficiat de un 
start foarte bun și are acum 8 
puncte, menținînd avansul minim 
de o jumătate de punct în fața pri
mei reprezentante a României, mae- 
stra internațională Alexandra Nico-

două jucătoare s-au 
fata unui grup de alte 
la 6'/2 puncte, printre 

Polihro-

Iau. Aceste 
distanțat în 
cinci, egale 
care se află și Elisabeta 
niade.

In runda de marți dimineața, toate 
reprezentantele României au obținut 
rezultate de egalitate. Nicolau a 
făcut remiză cu Troianska, Polihro
niade a remizat cu fruntașa clasa
mentului, Novara, iar Margareta 
Perevoznic a terminat egal cu ju- 
cătoarea bulgară Asenova. Tot re
miză s-a încheiat încă o partidă, cea 
dintre Sillye și Litmanowicz. Cele 
lalte întîlniri s-au întrerupt.

Iată ordinea primelor clasate: 
Novara 8, Nicolau 7>/2, Polihroniade,

Asenova, Erelova, Karakas, litmano- 
wiez (o partidă în plus) 6'/2, Pere- 
voznic, Keller-Herman, Radzikowska, 
Malipetrowa 6 etc.

Cele 15 concurente au acum o zi 
de odihnă, după care turneul se 
reia cu disputarea ultimelor trei 
runde, decisive. In prima dintre a- 
cestea este programat „derbiul 
colau—Novara, în 
română are piesele albe. Alexandra 
Nicolau, care este neînvinsă pînă 
acum (4 victorii și 7 remize), mai 
are de jucat apoi cu Sillye și Lit- 
manowicz. Polihroniade joacă împo
triva Todorovel, Sillye și Litmano- 
wiez, iar Perevozuic cu Troianska, 
Novara și Sillye.

Ni-
care campioana

BELGRAD 16 (Agerpres). — La 
Celje (Iugoslavia) a luat sfîrșit în
tâlnirea internațională triunghiulară 
de atletism dintre echipele mascu
line ale Italiei, Bulgariei și Iugo
slaviei. Victoria a revenit atleților 
italieni, care au învins selecționata 
Bulgariei cu scorul de 133—74 punc
te și pe cea a Iugoslaviei cu 121— 
86. Iugoslavia a cîștigat la Bulgaria 
cu 105—103.
- Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate : 200 m — Gianni (Ita
lia) 21,2 ; 400 m — Frinoli (Italia) 
50,8 ; 800 m — Areze (Italia) 1:49,1 ; 
5 000 m — Vazici (Iugoslavia) 14:03,0; 
ciocan — Ivanov (Bulgaria) 62,63 m; 
lungime — Tonev (Bulgaria) 7,42 m;

disc — Asta (Italia) 56,19 m ; p 
jină — Dionisi (Italia) 4,80 
3 000 m obst. — Jelev (Bulgai 
8:44,0.

Boris Spasski

VHL

ATUgTIKAi 
E.B.

Nu s-an stins încă ecourile lui 
..World Cup 1966”, care a polarizat 
atenția a sute de milioane de oa
meni de pe toate meridianele globu
lui și iată că o nouă competiție de 
amploare va fi urmărită cu mult 
interes de iubitorii sportului de pre
tutindeni. Este vorba de întrecerile 
ediției a VIII a a campionatelor 
europene de atletism de la Buda
pesta, programate între 30 august 
și 4 septembrie. Deși este vorba 
doar de o competiție cu caracter 
continental, se poate aprecia că in
teresul pe care-1 provoacă are to
tuși un... caracter mondial. Este și 
firesc: printre atleții și mai ales 
atletele europene se numără nume
roși performeri de vază ai atletis
mului mondial, mulți dintre ei ur- 
mînd să participe, doar peste doi 
ani. la Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico

Din acest punct de vedere, fără 
să mai ținem seamă de marele salt

al performanțelor europene, de evi
dentul echilibru de forțe al celor 
mai mulți competitori, ediția a 
VIII a a C.E. de la Budapesta a- 
nunță cel mai ridicat nivel și, în ciu
da unor rezerve formulate de dife
riți specialiști noi sîntem convinși că 
pe „Nepstailion” vor putea fi înre
gistrate numeroase rezultate de o 
deosebită valoare și cîteva recorduri 
mondiale și europene.

încheiem astăzi ancheta interna
țională a ziarului nostru, la care au 
avut amabilitatea să ne răspundă o 
serie de personalități ale atletismu
lui internațional, cărora le mulțu
mim și pe aceas*ă cale.

In numărul de astăzi, la cele două 
întrebări ale anchetei noastre, vor 
răspunde ziaristul ungur ZOLTAN 
SUBERT și recordmanul mondial al 
probei de triplu salt, atletul polo
nez JOZEF SCHMIDT. Iată păre
rile acestora :

Recordmanul mondial al probei 
de triplu salt, polonezul Schmidt 
deține în afara acestui titlu, o co
lecție impresionantă de__„________    succese: 
campion olimpic în 1960 și 1964, 
campion european în 1958 și 1962.

1. Cred că nu se vor corecta, la 
Budapesta, recorduri ale lumii! în 
schimb, cu siguranță, vor fi dobo- 
rîte cîteva recorduri europene. Mă 
gîndesc la 
la 5000 m 
nețov) și la greutate (Varju sau 
Komar).

2. Favoriții mei ? Vi-i voi spune 
numai pe cei pe care-i consider cîș- 
tigători cerți I

BARB AȚI: 100 m: Bambuek
(Franța), 200 m: Dudziak (Polonia), 
400 m: Badenski (Polonia), 800 m: 
Kemper (R.F.G.), 1500 m: Jazy
(Franța), Ottoz (Italia),

1500 m (Jazy sau May), 
(Mecser), la prăjină (Bliz-

3000 m obst.: Roelants (Belgia), lun
gime : Ter-Ovanesian (U.R.S.S.), tri
plu: Jaskolski (Polonia) și... Schmidt, 
înălțime: Skvorțov (U.R.S.S.), pră
jină: Bliznețov (U.R.S.S.), greuta
te : Varju (Ungaria) sau Komar 
(Polonia), disc: Danek (Cehoslova
cia), ciocan: Zsivotzki (Ungaria); 
FEMEI: 100 și 200 m: Kirszenstein 
(Polonia); 4x100 m: Polonia; înăl
țime : Balas (România) și greutate t 
T. Press (U.R.S.S.).

★
La realizarea acestei anchete am 

primit ajutorul corespondenților 
noștri în străinătate: JAN POPPER 
(Cehoslovacia). ELLA CUNGE (Po
lonia), OVE KARLSSON (Suedia), 
BORIS LVOV (U.R.S.S.), KATALIN 
RUSKAI (Ungaria), MANFRED- 
PREUSSGER (R.D.G.) cărora 
adresăm mulțumirile noastre.

a cîștigat turneul de șa 
de la Santa Monica

PETROSIAN PE LOCUL VI
Marele turneu international de 

de la Santa Monica (California) a a 
un finiș palpitant. înaintea ultii 
runde, SPASSKI și FISCHER (car? 
mizaseră cu o zi înainte) se aflau 
egalitate de puncte. în ultima parti 
însă, Spasski a cîștigat la Donner 
timp ce Fischer nu a putut înfrîr 
rezistența campionului mondial Pet 
sian. Și astfel BORIS SPASSKI obț 
locul I în acest turneu 
cu mici excepții pe cei 
jucători din lume.

Urmează în clasament
Portisch și Unzicker 9’/2 p, Petros 
(I I) 9 p, Najdorf și Reshewski 8 p ( 
Ivkov 6'/2 p, Donner 6 p. Surprir 
rezultatul modest al campionu 
mondial care a obținut doar 50 
sută din punctele posibile.

care a reu 
mai valor

Larsen 10

Campionatele euroem 
feminine de canotaj

Zoltan Subert (Ungaria)
Ziaristul budapestan, 

ziarului 
binecunoscut în 
național. „De mai bine de doi ani, 
după cum mărturisește el, string re
zultate și date despre atleții din 
toate colțurile Europei".

1. De la construirea sa, în urmă 
cu peste zece ani, „Nepstadionul" a 
găzduit diferite competiții atletice 
de amploare în cadrul cărora au fost 
înregistrate o serie de recorduri 
mondiale la diferite probe. înseam
nă deci că pista e bună! Mai ales 
acum, după ce a fost reamenajată 
cu toată grija. După părerea mea, 
în zilele C.E. arbitrii vor fi în mă
sură să înregistreze noi recorduri 
mondiale la patru probe feminine: 
800 m (2:01,1 — Ann Packer 1964), 
greutate (18,59 m — Tamara Press 
1965), suliță (62,40 m — Elena Gor- 
ceakova 1964) și pentatlon (5246 p 
— Irina Press 1964) iar recorduri 
europene la cinci probe masculine : 
10 000 m (28:10,6 G. Roelants 1965), 
prăjină (5,23 m W. Nordwig 1966),

redactor al 
„Nepsport", este un nume 

atletismul inter-

(19,62 m 
(7968 p I.
(39,2 sec.

V. Varju 1966), 
Kutenko 1961) și 
echipele Franței 
și U.R.S.S. 1965).

greutate 
decatlon 
4x100 m 
1964, Poloniei 1965

2. Cercetînd rezultatele din acest 
sezon ale citorva dintre viitorii com
petitori ai „europenelor" reiese că, 
in mod cert, șase atleți sînt favoriți 
indiscutabili:

înălțime: Iolanda Balaș (Româ
nia)

greutate: Tamara Press (U.R.S.S.) 
pentatlon: Irina 
3000 ’ m obst.:

(Belgia)
lungime: Igor

(U.R.S.S.)
disc: Ludvik Danek (Cehoslova

cia)
Sint absolut convins că întrece

rile, care vor începe la 30 august, 
vor marca o etapă importantă în 
dezvoltarea atletismului european și 
vor constitui un fericit prilej pen
tru o serie de atleți tineri să rea
lizeze primele opțiuni pentru Jocu
rile Olimpice din 1968.

Press (U.R.S.S.)
Gaston Roelants

Ter-Ovanesian

Tatiana Șcelkanova deține cu 6,70 m cel mai bun rezultat mondial al 
sezonului atletic 1966 Foto : U.P.I.

Breviar C. E.

Campionatele europene femini 
de canotaj academic se vor desfS', 
ra între 26 și 28 august la Bosbaj 
lîngă Amsterdam. La competr 
și-au anunțat “participarea sport 
și sportive din 11 țări. In proba 
schif simplu vor participa echipe 
din 10 'țări. România și-a anuni 
participarea în probele de dub 
4 plus 1 și 8 plus 1. Alături de ecl 
pajul României, în proba de 8 pl 
1, vor participa echipajele Angli 
R.D. Germane, Olandei, CethosJ 
vaciei și U.R.S.S.

Turneul de tenis 
de la Moscova

Moscova au 
turneului internațional de tenis.

In optimile de finală ale probei 
perechea Mărmureai 

. J (Franța) a învi 
sovietic Islanovs 

doilea rep'țjzenta 
Dron, jui 'nul al 

turi de Tarras (Franța), a pierdut 
două seturi (3—6, 4—6) partida cu Ci 
vîrina—Korotkov (U.R.S.S.).

Alte rezultate din turul TI: simp 
bărbați Leius (U.R.S.S.)—Iamroz (Pol 
nia) 7—5, 4—6, 6—1, 6—3: Novițki (F 
Ionia)—Ivanov (U.R.S.S.) 6—4 3—€, 6- 
9—7; simplu femei Lieffrig (Franța; 
Tuhareli (U.R.S.S.) 7—5, 7—5: dub
bărbați — Mozer, Sivohin (U.R.S.S.', 
Mărmureanu. Dron (România). 6- 
6—4.

continuat întrecer:

dublu mixt, 
(România)—Lieffrig 
cu 6—1. 6—? cuplul 
Borovslti. Cel de al 
ai României, Sever

BELGIA va fi reprezentată de 20 
de atleți. între aceștia, Gaston Roe
lants, recordmanul lumii la 3000 m 
obstacole (8:27,2 în 1966) care va 
participa și la 10 000 m (28:20,7), 
Eugenius Allonsius (1500 m—- 3:41,4), 
Jacques Pennewaert (800 m — 
1:48,0) etc

IUGOSLAVIA a înscris 12 atleți 
și 6 atlete : 100 m —•’ Karasi, 200 m 
— Krizan, 5000 m — Vazici și Zun- 
tar, 10 000 m — Cervan, 110 mg — 
Petrușici, înălțime — Vivod, greu
tate — Joțovici, Suker și Barișici, 
suliță — Galici, decatlon — Vrav- 
nik; femei : 400 m — Petnjarcici 
și Maricici, 800 m — Nicolici, înăl
țime — Pulici, suliță — Urbancici, 
pentatlon — Lubej.

OLANDA va deplasa un lot com
pus din 8 băieți și 10 fete. Dintre 
aceștia se detașează alergătoarele 
Hilde Staman (400 m — 54,4 sec.) și 
llja Laman (800 m — 2:05,4 y) con
siderat® printre favorite la probele 
lor.

UNGARIA, țara gazdă a întrece
rilor, contează pe participarea unui 
lot masiv alcătuit din 42 de atleți

și 19 atlete. Reținem numele unora 
dintre ei: Lajos Mecser (5000 m — 
13;36,2 și 10 000 m), Vilmos Varju 
(greutate — 19,62 RE), Henrik Ka- 
locsay (lungime — 7,74 și triplu — 
16,55), Geza Fejer (disc — 58,08), 
Gergely Kulcsăr (suliță — 85,38), 
Miklos Nemeth — fiul fostului cam
pion olimpic la ciocan (suliță — 
80,02) ; Margit Nemeshăzy (200 m 
— 23,8), Zsuzsa Nagy (800 m — 
2:06,4), Jolân Kleiberne (disc — 
54,90) etc

• Pentru prima oară în istoria 
campionatelor europene, la întrece
rile de la Budapesta vor fi prezenți 
reprezentanții a 31 de națiuni, adică 
ai tuturor țărilor membre ale Comi
siei europene de atletism.

• întrecerile campionatelor eu- 
rooene vor fi transmise la televiziu
ne prin intermediul Interviziunii și 
Euroviziunii, precum și de către 
un mare număr de posturi de radio.

• Ca și la Jocurile Olimpice-da 
la Tokio, Ia Budapesta pentru fina
lele curselor pe culoare se vor ca
lifica cîte opt concurenți.

LUXEMBURG. In pre
zența a 15 000 de specta
tori, pe traseul de la Ettel- 
bruvk s-a desfășurat corn-, 
petiția internațională dc 
motocros „Marele premiu al 
Luxemburgului". Întrece
rea, la startul căreia s-au 
aliniat 33 de concurenți» 
a fost cîștigată de cunos
cutul alergător Paul 
Friedrichs (R. D. Germa
nă) cu timpul de 38:32,1, 
urmat de Ilrebeeek (Ceho
slovacia) și Lundin (Sue
dia).

NEW YORK. Finala zo
nei americane a „Cupei 
Davis" s-a soldat cu vic
toria tenismanilor echipei 
5.U.A., învingători cu 5—0 
asupra formației Mexicului. 
Iată rezultatele individua
le : Ralston—Osuna 6—4, 

6—1 ; Craeb- 
Mayo 6—0,
6-3 ; Ralston, 
Osuna, Loyo

2—6, 7—5, 
ner—Loyo 
4-6,61, 3-6,
Graebner — ____ ,__
Mayo 6—1, 6—4, 6—0; 
Richey—Lara 11—13, 6-0,
10—8, 6—4 ; Graebner— 
Osuna 6—3, 6—3, 6—4.

FRAGA. După trei eta
pe, In „Turul ciclist al 
Slovaciei" conduce Ko- 
necznyi (R. S. Cehoslova-

că) cu 121124:22, urmat de 
compatrioții săi Dolejal și 
Bugner. în clasamentul ge
neral pe eclripe, 
mul loc se află 
Cehoslovaciei cu 
urmată la 1 :50 
ționala Ungariei.

ISTANBUL. Intr-un meci 
internațional de volei dis
putat la Istanbul, echipa

pe pri- 
formația 

371116:42, 
de selec-

de natație dintre echipele 
de tineret ale Franței și 
Olandei tinerii Înotători 
francezi au obținut victo
ria cu scorul de 100—83 
puncte.

VARȘOVIA. „Cupa Po- 
loniei" la fotbal a fost clș- 
tigată in acest an de for
mația Legia Varșovia care 
In finala desfășurată la

Știri, rezultate
de juniori a Turciei a în
vins cu 3—2 (12—15,
15—7, 15—7, 13—15, 15— 
13) selecționata Republi
cii Arabe Unite.

BORDEAUX. Cu prile
jul unui concurs de na
tație desfășurat la Bor
deaux, Claude Mandonnaud 
(Franța) a stabilit un nou 
record feminin al Europei 
în proba de 200 m liber. 
Ea a realizat timpul de 
2:15,5 corectînd cu 6 ze
cimi de secundă recordul 
oficial deținut de Elisabeth 
Long.

CLERMOND FERRAND. 
In întîlnirea internațională

Întrecut după 
echipa Gornik

1

Poznan a 
prelungiri 
Zabrze cu scorul de 2 
(1-0, 1-1).

MUNCHEN. La Fussen 
(R. F. Germană) s-a dis
putat întîlnirea internațio
nală amicală de hochei pe 
gheață dintre reprezentati
va Cehoslovaciei și forma
ția locală E. V. Fussen. 
Ilocheiștii cehoslovaci au 
terminat învingători eu sco
rul de 9—1 (2—0, 4—0, 
3-1).

NEW YORK. Boxerul 
Jose Torres (Porto Rico) 
și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria 

. semigrea, învingîndu-1 luni

seara în orașul Las Vegas 
pe Eddie Cotton (S.U.A.). 
Victoria a fost obținută la 
puncte după 15 reprize.

MOSCOVA. în campio
natul unional de fotbal s-au 
disputat trei noi întîlniri. 
lată rezultatele înregistra
te: Neftianik Baku Ara
rat Erevan 0—0 ; Zenit 
Leningrad—Torpedo K uta- 
isi 3—1; SKA Odesa— 
Aripile Sovietelor Kuibîșev 
0—2.

COPENHAGA. Competi
ția automobilistică „Marele 
premiu al Danemarcei*^ 
disputată pe circuitul ele 
la Roskilde, a fost cîști
gată în acest an dc spor
tivul englez Chris Irwin, 
învingătorul, care a concu
rat pe o mașină Brabham, 
s-a clasat pe primul loc 
în toate cele trei manșe ale 
cursei. Irwin a fost urmat 
în clasamentul general de 
Arhens (R. F. Germană) 
și Kottulinski (Suedia).

UTRECHT. în cadrul 
campionatelor de natație ale 
Olandei înotătoarca Ada 
Kok a parcurs 400 m li
ber în 4:54. Proba mascu
lină de 100 m liber i-a re
venit lui Jiskoot, cronome
trat cu timpul de 56,4.

1 2 3 4 Redacția șl administrația: str. Vaslle Conta nr. 16. telefon îl 10.05 Interurban 72 șl 286 Telex: sportrom buo. Î80. Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—-25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6.50 iei j 3 luni: 19.50 lei j 6 luni: 39 lei ț 1 an ; 78 lei. 40 3i


