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Suceava’66

Suceava îmi apărea în acea dimineață senină de august în 
oată frumusețea ei. Privesc orașul devenit un imens șantier și 
mi aduc aminte de versurile calde- ale unui tînăr poet:

„Priviți orașul meu cînd zările aprind 
văzduhul cu fantasticele lor erupții 
și ca o fluturare se desprind 
și cad multicolore aici, peste construcții...*

In fața ochilor se profilează blocurile pastelat colorate, 
păienjenișul de schele, coșurile fabricilor despletindu-și vîrfurile 
h caere de fum, pete uriașe de verdeață — parcurile...

Mă salută o veche cunoștință, A. Constantin, muncitor la 
Combinatul de industrializare a lemnului. E liber azi și colindăm 
împreună orașul. Vizităm Institutul Pedagogic, apoi coborîm in 
Lunca Sucevei unde au fost ridicate în ultimii ani cele două cetăți 
de industrializării: Combinatul de hîrtie și celuloză și Combi- 
Mrtul de industrializare 
'(tilor și constructorilor 
carnetului se înegresc 
asupra cît or va.

a lemnului, poposim in locuințele chimiș- 
și la complexul sportiv... Filele albe ale 
sub mulțimea însemnărilor. Mă voi opri

industrializare a lemnului mii de oameniCombinatul de ________ ___ _ _______ __ ___ _______
înceapă o zi de lucru obișnuită. Mașinile gonesc aducînd 
primă din bogatele păduri bucovinene, sau ducînd pre

fabricate aici... Intrăm în Combinat. Ghidul nostru ne

PROLETARI DIN TOATE- ȚĂRILE, VNIȚIVA l

Numeroasa întreceri
sportive

în aceste zile, pe tot cu
prinsul patriei noastre, au 
loc entuziaste manifestări 
sportive în cinstea Zilei 
Eliberării, la care participă 
numeroși sportivi.

Bacău, au fost or-

La 
vin să 
materia 
dusele 
urmărește, dîndu-ne explicații. Omul de lingă noi, trecut de prima 
tinerețe, e secretarul asociației sportive Viitorul C.I.L. și se 
numește Nicolae Trifănucă.

— Ce fac în aceste zile cei peste 800 do membri UCFS care 
sînt în Combinat? întrebăm cînd ajungem la capitolul „sport*.

— Participă la pasionante întreceri de fotbal, tir, șah, tenis 
de masă, volei, dotate cu „Cupa 23 August*.

— Dar în producție cum se prezintă sportivii ?
— Băieți destoinici! Boxerul Vasile Drîmbei, trăgătorul Aurel 

Leonte, ciclistul Nicolae Rădulescu și fotbalistul Ion Cosma, de 
pildă, sînt evidenția ți în întrecerea socialistă. Dar mai bine sâ-i

GHEORGHE CIORANU

• La 
ganizate mai multe -mani
festări 
printre 
cultural-sportivă* 
cui Gherăești 
sportiv-distracîivă* 
ștrandul Tineretului 
s-au desfășurat demonstra
ții de gimnastică și box. 
Tn final au avut loc jocuri 
distractive care au îneîntat 
atît pe participant cît și 
pe spectatori.

cultural - sportive 
care: „Serbarea

din p ar
și „Seara 

de la 
unde

juniori

• Tot în cinstea zilei 
de 23 -^fegust a fost or
ganizată etapa pe oraș a 
Spartach iadei de vară la 
volei, fotbal, handbal, alle-
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De vineri pînă luni 
sista la un adevărat 
al cicliștilor juniori, 
tele sportului cu pedale din 
Franța, Bulgaria, R. D. Ger
mană și din țara noastră vor 
participa la ediția jubiliară a 
„Criteriului juniorilor*. Cei 
aproape 300 km vor fi par
curși după cum urmează: vi
neri — 100 km (etapa I — 
București - Giurgiu - București, 
plecare și sosire la km 11,500, 
start la ora 15,30); sîmbătă— 
20 km contratimp individual 
(etapa a II-a pe șoseaua Bucu
rești - Oltenița, plecare și so
sire la km 13, start la OTa 
15,30); duminică — 40 ture pe

vom a- 
festival 
Speran-

Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

pînă duminică, bazinul 
Dinamo «lin Capitală găzduiește 
întrecerile finale ale campionate
lor republicane de juniori. La 
startul probelor vor fi prezenfi 
cei mai talentați și mai valoroși 
tineri înotători din București, Re
șița, Cluj, Timișoara, Galați, Si
biu, Arad, Oradea, Tg. Mureș și 
din alte centre, toți dornici nu 
numai să se claseze pe locuri 
fruntașe, ci să și asalteze cu suc
ces recordurile1 țării. Bunele re
zultate înregistrate în acest se
zon, «ca urmare a seriozității în 
pregătire, ne dau speranța că și 
la finale vor fi obținute perfor
manțe de valoare.

Probele inaugurale sînt pro
gramate pentru 
ordine : 100 m 
și I, juniori II 
junioare II și
I; 100 m spate junioare II și I, 

juniori II și I ; 4x100 m liber 
junioare II și I, 4x200 m liber 
juniori II și I. In fiecare zi pro
bele Încep la ora 9,30 (seriile) 
și la ora 17,30 (finalele seriilor 
dc dimineață). Titlurile de cam
pioni se acordă numai juniorilor

azi în următoarea 
liber junioare II 
și I ; 100 m bras
I, juniori II și

(Continuare în pag. a 2-a) ( Continuare în pcig. a 2-a)

Tn cursă rerițeanul Zeno Giurasa, candidat la titlu și la noi recorduri
Foto: A. Ncagu

dc categoria I. Se mai acordă 
titlu de campioană secției care va 
totaliza ccl mai mare număr de 
puncte pe baza următorului sis
tem : locul I : 13 puncte, locul 
al II-lea : 8 puncte, locul al
IlI-lea 5 puncte, locul al IV-lea 
3 puncte, locul al V-lea 2 punc
te și locul al Vî-lea 1 punct. 
Anul trecut, titlul a fost cucerit 
de reprezentanții Clubului sportiv 
școlar București.

Un frumos succes

Sîmbătă și duminică Ia Poiana Brașov

TRIUNGHIULARUL ATLETIC DE JUNIORI
V»iROMANIA-POLONIA-R. D. GERMANĂ

La sfîrșitul acestei săptămîni 
Juniorii și junioarele noastre în- 
tilnesc puternicele echipe ale 
Poloniei șl R.D. Germane.

Dacă întîlnirea eu tinerii atiețl 
germani se dispută pentru prima 
oară, cea 0U juniorii polonezi se 
află acum la a 11-a ediție. Din 
1955 acest meci, devenit tradițio
nal, s-a desfășurat cu regulari
tate (în 1960 s-au Jntilnit doar 
băieții, iar în 1965 numai fetele). 
Juniorii noștri i-au întrecut 
cel polonezi o singură dată, 
1964. în schimb, junioarele
eîștigat toate meciurile, începînd 
din 1962.

^Triunghiularul^ va fi găzduit 
de stadionul din Poiana Brașov, 
același- pe care la 25 iulie tinerii 
noștri atleți l-au învins pe cel 
ucraineni cu 13 puncte în clasa
mentul general : 160—147 (fetele 
ffțS învins cu 71—46, iar băieții au 
‘fost întreeuțl cu 101—89), obținînd 
o frumoasă victorie și multe re
zultate individuale remarcabile.

Dintre atleții care ne vor repre-

pe 
în 
au

zenta sîmbătă și duminică nu vor 
lipsi Georgeta Cîrstea și Doina 
Bădescu, care la Cluj au îmbră
cat pentru prima oară tricourile 
de campioane ale țării la seni
oare. De asemenea, vor face parte 
din echipă Dan Hidioșanu, Cris
tian Ivan, t Ștefan Siscovici, Șer- 
ban loan, Silviu Hodoș, Mariana 
Goth, Elisabeta Baciu, Sanda An- 
ghelescu, Alexandrina Stoenescu, 
EdJth^SchaL Argentina Menis și 

prilejul 
republi- 

ocazia 
intema-

alți tineri afirmați cu 
recentelor campionate 
cane de seniori sau cu 
altor întreceri interne și 
ționale ale sezonului.

Âtleții noștri s-au pregătit cu 
toată atenția în vederea 
competiții, 
comportare 
celor două 
aceasta cu 
luna viitoare, la Odesa, vor 
loc campionatele europene 
juniori, pentru care încă 
pot fi îndeplinite standardurile de 
participare.

acestei 
dorind să realizeze o 
bună în compania 

valoroase formații. Și 
atît mai mult cu cî* 

avea 
de 

mai

al velistilor români•
între 9 și 15 august s-a desfă

șurat la Istanbul (pe Marea Mar
mara) a treia ediție a competi
ției internaționale de iahting, 
dotată cu „Cupa Pendik*. La 
startul probelor (F.D., Snipe și 
Finn) s-au prezentat numeroase 
echipaje de certă valoare din Tur
cia, Italia, România și Bulgaria.

Sportivii români au repurtat un 
frumos succes, cîștigînd detașat 
clasa Snipe prin echipajul Dorel 
Popovici + Matei Carapancea. In 
urma lor s-au clasat redutabilele

echipaje ale țării gazdă Ylmaz + 
Senghin și Secamioglu + Yank 
(în total au participat 23 de echi
paje). La clasa Finn (18 concu- 
renți) pe primul loc a sosit P. 
Entschev (Bulgaria), urmat de 
K. Haluk și K. Kemal (Turcia). 
Concurenții noștri Eduard Eno- 
pian și Radu Mînăstireanu s-au 
clasat pe locurile 6 și respectiv 7. 
Ținînd cont de valoarea ridicată 
a concurenților locurile ocupate 
de sportivii noștri sînt meritorii.

circuit (etapa a III-a pe traseul 
din sir. Cîmpinci, 
10); luni — 100 
IV-a pe șoseaua 
Ploiești, varianta 
care și sosire la 
la ora 1530).

Cicliștii francezi și bulgari 
au și sosit în Capitală. Dele
gația franceză este alcătuită 
din rutierii Jean Louis Ma- 
rîonneau, Michel Flotte, Ge
rard Santi și Daniel Coqueret, 
iar cea a R. P. Bulgaria din 
N. Petrov, G. Petkov, G. Ma- 
rmov, T. Vitanov și V. Tian- 
kov. Cicliștii din R.D. Ger
mană sosesc în cursul zilei de 
astăzi. Ei au anunțat următoa
rea
Klaus Altman, Klaus Kaempf, 
Gerd, 
Wagner

Din țara noastră vor parti
cipa 65 de tineri rutieri, din 
rîndul cărora se desprind ca 
valoare Ștefan Suciu, Tudcr 
Vasile, Ștefan Cernea, Alex. 
Sofronie, Ștefan Rusen, Gh, 
Răceam. Firește, ca în fiecare 
an, această competiție va scoa
te la iveală alte elemente noi, 
talentate.

Iată acum tabloul de onoare 
al învingătorilor competiției:

1956 — Simion Ariton;
1958 — Ion Stoica; 1959 C. 
Burtea ; 1960 — Ștefan Padiu;
1961 — Simion Mihăîțeanu ;
1962 — Gh. Moldoveanu ;
1963 — Gh. Radu ; 1964 — 
Constantin Gonțea ; 1965 — 
Ștefan Suciu.

componență a echipei :

Sommerlatte, Horst 
și Horst Willgmber.

start la ora 
km (etapa a

București - 
Buftea, ple- 

km 7, start
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ȘTEFAN SUCIU

Noi jocuri internaționale de handbal
Activitatea internațională la 

handbal continuă în aceste zile, 
în care formațiile noastre frun
tașe masculine și feminine se pre
gătesc în vederea începerii unei 
noi ediții a campionatelor republi
cane, prin turneul pe care îl în
treprind în țara noastră selecțio
nata masculină a orașului Berlin 
și echipa feminină TSC Berlin. 
Ambele cuprind în loturile pe care 
Ic deplasează numeroși handba- 
liști și handbaliste de valoare, 
unii dintre ei componcnți ai echi
pelor reprezentative ale R. D. Ger
mane.

Echipa feminină TSC Berlin i- 
naugurează acest turneu evoluînd 
mîine 19 august în orașul Tg. 
Mureș, unde va întîlni formația 
Mureșul, fruntașă în activitatea 
competițională internă. Jocul, se 
anunță frumos, nu numai pentru 
că cu acest prilej vor evolua o 
serie de handbaliste de valoare

din ambele țări, ci și pentru că 
echipa gazdă este dornică să ob
țină un rezultat cît mai bun, care 
să confirme poziția sa în hand
balul nostru. în continuare TSG 
Berlin va juca la 21 și 22 au
gust la Brașov, 24 august la* 
București (cu Progresul), 26 au
gust la Buzău și 28 august la 
Constanța.

Selecționata masculină a Ber
linului urmează să dispute două 
jocuri în Capitală. In prima par
tidă (sîmbătă 20 august, teren 
Dinamo, ora 17,30) handbalîștii 
germani vor întîlni selecționata 
orașului București, în componența 
căreia vor intra toți handbalîștii 
noștri fruntași. A doua zi ei vor 
juca cu echipa de tineret a Capi- • 
talei. In continuare sportivii ger
mani vor evolua la Brașov (23 
august), Sibiu (25 august) și 
Ploiești (27 august).

Trimișii noștri speciali, Mircea Costea și Dan Gîrleșteanu, transmit prin telex

La Grunau, cu două zile înaintea
campionatelor mondiale de

Cu toate că biroul de presă al campio
natelor mondiale de caiac-canoe nu s-a des
chis încă, cei peste 150 de ziariști sosiți 
pînă acum din 24 de țări solicită intens 
legături telefonice și liniile de telex pentru 
a transmite redacțiilor lor primele infor
mații despre întrecerile care vor începe vineri 
la Griinau.

In Berlin au sosit, pînă în prezent, echi
pele Cehoslovaciei, Uniunii Sovietice, Bul
gariei, Iugoslaviei, Olandei, Austriei, Da
nemarcei și " ' 
miercuri a 
români. La 
tivii noștri 
namonte de 
și nu erau...

Poloniei, iar în cursul zilei de 
sosit și delegația sportivilor 

puțină vreme după sosire, spor- 
au și participat la două antre- 
aconiodare pe pista <le la G rimau 

sing mii!

Vremea este frumoasă, și cu 
meteorologii au anunțat inițial 
ratură de 16—17° pentru perioada campio
natelor mondiale, în aceste zile la Berlin 
termometrul arată 30°!, Ne bucură că me
teorologii de aici nu fac... excepție și spe
răm că pînă la Urmă căldura se va menține.

Cum era și firesc, ne-am interesat de 
adversarii-'pe care îi vor întîlni sportivii 
noștri. Delegațiile sosite pînă acum cuprind 
multi caiaciști și canoiști consacra ți pe 
plan european și mondial și aproape fiecare 
echipă speră înțr-o medalie la această a 
Vll-a ediție a C.M. Formația Cehoslovaciei 
își pune cele, mai multe speranțe în canoistul 
Otvrtecka, cunoscut specialist în proba de 
1 000 m. Lotul sovietic, deosebit de redu-

toate că 
o tempe-

caiac-canoe
labil, are de asemenea cîteva capete do 
afiș: Ludmila Pinaeva, Stepan Ostcepkov* 
Anatoli Grișin etc. Polonezii, mai puțin op
timiști, speră să realizeze totuși o victorid 
prin caiacistul Ștefan Kaplaniak care a 
declarat că de va reuși să obțină o me* 
dalie își va continua activitatea, de nu* 
își va depune padela în hangarul de am
barcațiuni ! Un viu interes manifestă spe
cialiștii în legătură cu prezența olandezilor 
Anton Geurds și Paul Ilokestra, caiaciști 
de valoare cărora li se acordă șanse în, 
proba de dublu.

In general, există totuși multă reținerii 
în ceea ce privește acordarea pronosticuriloș»

(Continuare în pag. a 4-a)



Cei mai buni pescari sportivi pe 1966 AH

Sîmbătă și duminică, în apropiere 
de Oradea, a avut loc finala pe țară 
a campionatului republican dc 
pescuit staționar. care a desem
nat campionii pe anul în curs 
la individual și pe echipe. în le* 
gătură cu această finală am avut o 
convorbire cu tov. Liviu Banciu, antre
norul echipei noastre de pescuit stațio
nar, campioană mondială, care a asis
tat la aceste întreceri.

— Față de celelalte ediții, finala 
din acest an s-a desfășurat în trei 
manșe, pc două ape diferite, aceasta 
pentru Ca sportivii să se bazeze mai 
puțin pe.. • noroc și mai mult pe teh
nica lor. Și intr-adevăr, pc primele 
locuri s-au clasat cei mai experimen
tați pescari sportivi ai noștri, care 
anul trecut au cucerit supremația mon
dială. Dar să vă arătăm pe scurt 
unele aspecte ale întrecerilor. Prima 
manșă s-a desfășurat pe un canal 
din apropierea comunei Diosig, la 
30 km de Oradea. Aici, majoritatea 
concurenților au avut... o zi bună. 
Ion Pană, cîștigătorul manșei, de pil
dă. a prins în trei ore de concurs 
nu mai puțin de 845 de pești, dintre 
care obleți, babușcă și roșioară, valo- 
rînd după tabela internațională 
4 830 p. Greutatea lor însă a fost 
sub 3 kg. După această zi fructuoasă, 
competitorii au revenit la Oradea unde 
concurînd în două manșe (cîte două 
ore) și-au demonstrat îndemînarea în 
apele Crișului Repede. Aici însă muș

tZEEUța 
Competiții 

In (ară
• Etapa de zonă a campionatului re

publican de viteză pe circuit, desfășu
rată duminică la Slnnicolaul Mare, a 
reunit la startul probelor motocicliști 
din regiunile Banat, Hunedoara, și 
Brașov. Peste 15.000 de spectatori au 
aplaudat evoluțiile concurenților care 
au luptat cu multă ardoare pentru un 
loc cit mai bun în clasament. Iată pri
mii clasați pe categorii de capacitate: 
70 cmc: Al. Oprea și E. Schlesinger 
(ambii dc la Metrom Brașov), /25 cmc: 
P. Pascotă și M. Bartha (Voința Ti
mișoara), 175 cmc: E. Huszar și M. 
Wetzler (C.S.M. Reșița), 250 cmc: W. 
Hirsclivogel (C.S.M Reșița) și R. 
Schtol (Motorul Arad), 350 cmc: Fi 
Bejan (C.S.M. Reșița) și I. Pascotă 
(Voința Timișoara).

• Orașul Turnu Severin a găzduit 
duminică un reușit concurs motociclist 
de viteză pe circuit, la care au partici
pat numeroși alergători de la cluburile 
Dinamo, Steaua, Metalurgistul (din 
București) și asociațiile sportive Voin
ța Tg. Jiu și Metalul Tr. Severin. Cel 
mai bine s-au prezentat sportivii dc la 
Dinamo București care au cucerit pri
mul loc în patru probe prin : Traian Ma- 
carie. (125 cmc), Dumitru Ionescu (175 
cmc), și Mihai Pop (250 și 350 cmc). 
Celelalte probe au revenit lui Gheorghe 
Ion (Steaua), la .>00 cmc și echipaju
lui Paul Enescu + Nicolae Di (eseu 
(Metal urgistul), la ataș.

EZZZ2ZZS1
DIN ACTIVITATEA TABEREI DE COPII ȘI JUNIORI

Ca și anul trecut, orașul Tg. Mureș a găzduit tabăra de vară (18 iulie—6 august) 
pentru juniori și copii organizată de federația română de tenis de inasă în cola
borare cu consiliul regional UCFS Mureș-Autonomă Maghiară prin comisia de 
specialitate. în legătură cu activitatea de aici am stat dc vorbă cu tov. profesor 
N. Angelescu, conducătorul acestei tabere de pregătire.

La grădina
cinematograf

— CÎȚI TINERI AU PARTICIPAT ?
— La pregătiri au luat parte 50 de ju

cători (din care 18 fete) între 11 și 16 ani. 
reprezentind 12 centre din țară. De acti
vitatea acestei tabere s-a ocupat un co
lectiv de antrenori format din V. Bălan, 
V. Tulcea. A. Verzar și subsemnatul.

— PE CE BAZA S-A FĂCUT „RECRU
TAREA» JUCĂTORILOR CHEMAȚI LA 
TG. MUREȘ ?

— Cu mult timp în urmă, antrenorii 
de la diferite centre din provincie ca și 
din Capitală au primit sarcina urmăririi 
copiilor și juniorilor apți pentru a fi se
lecționați. Ultima selecție a avut loc cu 
ocazia finalelor concursului republican 
al centrelor de copii desfășurat tot la 
Tg. Mureș, înaintea deschiderii taberei.

— CUM S-AU EFECTUAT PREGĂTI
RILE ?

— Sportivii au fost împărțiți în două 
grupe, una denumită A, din care au fă
cut parte jucătorii mai „vîrstnici“ și alta 
B, pentru cei mici. Grupele nu au fost 
însă fixe, existînd pe parcurs promovări 
și retrogradări. Antrenamentele au avut 
loc săptămînal : 9 de pregătire tehnică 
a cîte 150—240 de minute fiecare (cu ac
cent pe corectarea, însușirea și perfec
ționarea procedeelor de bază, insistîn- 
au-se pe loviturile ofensive) și 3 de pre- 
gfttire fizică a cîte 90—120 de minute 
■••are (viteză, forță, rezistență și in- 

căturile la cîrlig au fost mai rare. 
Cei care în prima zi și-au umplut ju- 
vclnicelc cu pești, acum au trebuit să 
se mulțumească cu cîțiva baboi. Cîști
gătorul în manșa a doua a devenit oră- 
deanul Ovid Tudoran cu 14 exemplare 
prinse — 960 p (890 gr). Cea de a 
treia manșă a dat cîștig de cauză tot 
unui sportiv care pescuia pe. . . teren 
propriu, și anume Coloman Vegh — 
9 bucăți dc pești 835 p. (790 gr.). în 
clasamentul final însă, după cele trei 
manșe, ultimii doi pescari nu figurea
ză pe primele trei locuri.

Campion al țării a devenit FIU 
BARTOLOMEU din București, care a 
totalizat 11 puncte (după locurile ocu

In plin... efort!

BOX

La 26 august, primul gong 

in turneul internațional
Peste ctteva zile, ringul de box va fi 

montat din nou în „potcoava44 stadio
nului Republicii. Și, desigur că iubitorii 
sportului cu mănuși vor fi din nou pre- 
zenți in număr mare in tribună, ca și 
in jurul... careului magic. Despre ce 
este vorba? Federația noastră de spe
cialitate va organiza în zilele de 26, 27 
și 29 august un interesant turneu, la 
care au fost invitați pugiliști din 
URSS și Tunisia.

Fedeiația tunisiană ne-a trimis o te
legramă în care sîiitem înștiințați că va 
deplasa la București cîțiva boxeri de 
valoare, printre care Aii Gharbi (mus
că), Azzedine Lajili (cocoș), Aii Ais- 
saoui (pană), Khemais Aounallah (se- 
miușoară), Amara Boukhris (semimijlo- 
cie), lledi Cliaabane (mijlocie ușoară), 
Said Ghafari (mijlocie), Abdeimajid 
Ben Amara (grea). Din URSS vor pâr
tiei pa 8 boxeri. De asemenea, este po
sibil ca după încheierea turneului să se 
organizeze o întîlnire între reprezenta
tivele României și Tunisiei.

Boxerii români au început de ieri, sub 
conducerea antrenorului Ion Popa, pre
gătirile în vederea turneului internațio
nal. Federația va înscrie în competiție 
două echipe. Prima, se confundă în linii 
mari, cu selecționata care a întilnit re
cent naționala R.F. Germane. Garnitura 

demîqare). Paralel s-a organizat și un 
concurs cu mai ■ multe etape de califi
care. De asemenea, jucătorii au fost 
angrenați în cadrul unui program cultu- 
ral-educativ.

— CE evidențieri PUTETI FACE ?
— Cu ocazia pregătirilor s-au remarcat 

Cornel Macovei (Iași), Dumitru Arjoca 
(Craiova), Iancu Sîngeorgean (Tg. Mu
reș) apoi M. Bobocică (Craiova), Gh. 
Naftali (Tg. Mureș) și Doru Gheorghe 
(București) la băieți, iar la fete surorile 
Corodi (Brașov), urmate de M. Hariga 
(Brașov), L. Căruceru (Oradea), C. 
Alexandrescu (București). Vreau să mai 
menționez că cei mai valoroși copii din 
această tabără au provenit de la Dinamo 
Craiova (antrenor V. Bălan), C.T.S. Iași 
(antrenor G. Simionescu), C.F.R. Brașov 
(antrenor V. Zamfir), Comerțul Tg. Mu
reș (antrenor A. Verzar), A.S.A. Bucu
rești (antrenor V. Tulcea) și Bere Gri- 
vița București (antrenor A. Ardeleanu). 
Și pentru ca pregătirile efectuate în ta
bără să aibă continuitate, pentru fiecare 
sportiv s-a întocmit o fișă personală, 
cuprinzînd observații și caracterizări. A- 
cestea vor constitui, sperăm, un bun în
dreptar pentru antrenorii secțiilor care 
au avut sportivi în tabăra de la Tg. 
Mureș.

CONSTANTIN ALBU - coresp.

DOINA

de filme
românești>

pate în cele trei concursuri). Pc locu
rile următoare s-au clasat : 2. I. Pană 
(București) 12 p, 3. Al. Vegh (Oradea) 
14 p. Pe echipe, campioană republica
nă a devenit formația Capitalei cu 
26 p (F. Bartolomeu, I. Pană, P. Dia. 
conu, N. Ambrozie, E. Lucaci), 2. re
giunea Crișana 32 p, 3. combinata re
giunilor Cluj și Suceava 87 p.

A fost un concurs „tare" care a 
constituit o bună verificare pentru 
selecționabilii noștri care la începutul 
lui octombrie își vor apăra la „mon
dialele" de pescuit staționar din An
glia titlul cucerit anul trecut.

T. RĂBȘAN

de bază va fi, deci următoarea : musca: 
C. Ciucă; cocoș : N. Gîju; pană: C. Cru- 
du; semiușoară: C. Stanef; ușoară: I. 
Dinu; semimijlocie: G. Ghiță; mijlocie 
ușoara: I. Covaci; mijlocie: Gh. Chi- 
văr; semigrea: 1. Monea; %rea: V. Na- 
riuțan.

Cea de a doua echipă va avea, după 
toate probabilitățile, următoarea alcă
tuire: 1. Nica, N. Puiii, N. Moldovan, 
Al. Murg, V. Antoniu, M. Dumitrescu, 
V. Dobre (E. Constantinescu), Gh. Co
jocarii. V. Trandafir și M. Gheorghioni.

• Astă-seară, de la ora 19 va avea 
loc pc terenul Voința din calea Moșilor 
nr. 263, o reuniune de box dotată cu 
„Cupa Eliberării44. Gala este organizată 
de comisia orășenească, în colaborare 
cu clubul Voința. Vor urca treptele rin
gului, printre alții, P. Muca, Z. Paz
in ani, Al. Dumbravă (Steaua), Gh. Du
mitru (Metalurgistul), Gh. Vasrle (Se
mănătoarea), M. Stingă, C. Cojocarii 
(Voința).

Scmiîinalclc campionatului 
republican icminin

In trei centre din țară sînt în 
curs de desfășurare întrecerile din 
cadrul semifinalelor campionatului 
republican feminin. La București, la 
Cluj și la Bacău, o serie de jucă-

Intilnirea internațională de juniori 
România — Bulgaria
3—6 septembrie se va des- 

la Bacău întîlnirea amicală 
reprezentativele mixte de 
ale României și Bulgariei, 

an în urmă, la Russe (R.P.

Intre 
fășura 
dintre 
juniori 
Cu un 
Bulgaria), tinerii șahiști români i-au 
învins pe cei bulgari cu un sco<r 
concludent : 12‘A—7V2 puncte.

întîlnirea suscită interes, atit prin 
caracterul său de revanșă, • cît și 
prin faptul că în formația română 
vor juca și o parte dintre tinerii 
jucători care au avut o comportare 
promițătoare la recent încheiatul 
campionat mondial studențesc de 
șah din Suedia.

Însemnări Suceava ‘66
(Urmare din pag. 1)

lucrului — conchide
e-

urmăriți in timpul 
N. Trifănucă.

Pornim din nou 
și sectoare ale Combinatului. f.a Fabrica 
de plăci fibrolemnoa.se ne sînt prezen
tați mașinișlii M. Schneider (boxer), Gh. 
Ureche, T. Stan, I. Acosmulesei (jucători 
de tenis de masă), care depășesc lunar 
sarcinile de plan cu 10 la sută.

— Secția noastră in care lucrează 
multi tineri sportivi, ne spune inginerul 
Alexandru Fetifaru, deține steagul de 
secție evidențiată pe Combinat in ceea ce 
privește producția și calitatea. In cinstea 
zilei de 23 August neam angajat să 
obținem 200 tone de plăci fibro-lcmnoa.se 
peste plan. Pină la 13 august am rea
lizat 270 tone. Dar nu ne oprim aici...

Datorită străduințelor depuse de mun
citori, ingineri și tehnicieni, calitatea plă-

spre dif eri te ateii ere

Numeroase întreceri sportive
(Urmare din pag. I)

de

(Buhuși, Comănești) gim- 
haltere și box (Itești). în 
se desfășoară „Cupa Elibe- 
popice la care participă opt

tism și tenis de masă. Sportivii 
la Dinamo Bacău, au făcut deplasări 
în diferite localități din regiune 
participînd Ia reușite demonstrații 
de fotbal (Onișcani, Buhuși, Itești), 
handbal 
nastică, 
prezent 
rării" la 
echipe.

• La 
desfășoară mai «multe competiții 
sportive dotate cu „Cupa Eliberării'. 
La fotbal patru echipe din campio
natul regional, își vor disputa tur
neul final în zilele de 21, 22 și 23

Brăila s-au organizat si se 
mai Smulte

la București

• COTlOlEME

LUNI 22 AUGUSTLUNI 22 AUGUST «

De-a$ fi ...Harap-Alb
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TPOCESUL AL

spectacolele încep la orele 19,30

își dispută dreptul 
la etapa finală a 
trebuie să desem- 
șahistă a țării pe

Capitală s-au dis-din
runde. în fruntea cia- 
primele două locuri și

toare fruntașe 
de a participa 
competiției care 
neze pe prima 
anul 1966.

în grupa 
putat patru 
samentului, 
le împart deocamdată Aura Teodo- 
rescu și Domnița Șutiman cu cite 
3 puncte. Urmează Rodica Manoles- 
cu 
lae 
te. 
în 

cu 2’/s puncte, iar Florica Nico- 
și Stana Nicolici au cîte 2 punc- 
Rundele sînt programate zilnic 
sala clubului Constructorul cii-H,

str. 13 Decembrie, începînd de la 
orele 16.30.

In grupa de la Cluj, cel mai bun 
„start" l-au avut timișoreanca Ger
trude Baumstarck și clujeanca Maria 
Eberlein. Maria Pogorevici și Sanda 
Filipescu completează plutonul frun
tașelor după primele trei runde.

mobilă tip „28 M" peste

iilor a depășit prevederile planului, a- 
cestea fiind solicitate în 22 dc țări.

Sportivi evidentiați în producție am 
întilnit fi la Fabrica de mobilă. Printre 
ei se numără: fotbaliștii D. Subcinschi, 
P. Alupoaie, voleibalistul .Șt.
ele. Colectivul de aici s-a aip^f ca 
tună la 23 August să realizeze l(j de 
garnituri de 
plan.

Ne urcăm 
care a prins 
și beton. Un alt obiectiv al noii Su- 
ceve pe care constructorii îl conturează 
în tempoul entuziast al angajamentelor 
luate in cinstea lui 23 August.

— Poale veți veni tot dumneavoastră 
să scriefi despre primele produse ale 
noii fabrici — ne spune N. Trifănucă.

Apoi cu mîndrie:
— Întinerește bătrîna Suceavă!

pe schelele unei noi fabricii 
să se închege din cărămidă

august, iar voleiba- 
Constructorul la 21

de Ia Combinatul 
Scînteii" se întrec 

la

August, iar la popice șase echipe. 
Canotorii se vor întrece în bazinul 
ciocurilor la 24 
liștii pe terenul 
și 22 august.

• Tipografii 
poligrafic „Casa 
în cadrul „Cupei 23 August 
fotbal, competiție aflată la a 10-a 
ediție. lală cîteva rezultate: jino- 
tip-paginație-Zincografie 3—0, meca
nică —- A.I. 3—1, Electrica — Zeță
rie 10—9, Plane-Artă — Tiefdruck, 
3—0. în prima semifinală Mecanica 
a întrecut Electrica cu 4—0. Vi
neri, pe baza sportivă C.P.B. are 
loc finala.

N. TOKACEK — coresp.

fibrolemnoa.se
lcmnoa.se


FOTBAL

O NOCTURNA AGREABILA
aaaaBaMUBaBUMBMMMMnnMMnaa

eaua-Selecționata Armatei Austriece 5-1 (3-1) 2-0
PITEȘTI 17 (prin telefon). Dina- 

moviștii au obținut o victorie meri
tată, la un scor stabilit încă din pri
mele 7 minute ale meciului. Piteștcnii 
au început tare și au asaltat poarta 
adversarilor. In min. 2 Dobrin a cen
trat foarte frumos și Naghi a reluat 
imparabiil. După cîteva acțiuni bine 
construite, în min. 7, același Naghi 
a majorat scorul șutind dintr-un 
unghi destul de dificil. în continuare, 
dinamoviștii au dominat, însă s-au 
complăcut într-un joc steril, prestat 
adeseori mai mult pentru gustul pu
blicului. Au abundat, mai ales în re

ȘTIRI
9

• • •

STR.

priza secundă, driblingurile prelun
gite, fazele pe metru pătrat și pri
peala în fața porții. Se poate spune 
totuși că echipa se prezintă sudată, 
cu un potențial corespunzător înain
tea campionatului.

Oaspeții au constituit rareori un 
pericol pentru poarta dinamoviștilor 
și au părut vizibil stînjeniți de fot
balul combinativ al gazdelor.

Bun arbitrajul prestat de Octavian 
Comșa-Craiova.

A. MOMETE și D. ȘTEFANESCU 
corespondenți i

------------ I

ȘTIRI

nea înscrie cel de al 3-lea gol pentru Steaua 

Iri seara, la lumina reflectoarelor 
le „Republicii", în compania selec- 
latei armatei austriece fotbaliștii 
[ului Statua au reușit să obțină o 
hoasă ^ftorie internațională. 5—1, 
Li cu care s-a încheiat partida, 
ți fidel superioritatea pe care fot- 
ftii bucureșteni au avut-o în joc 
[Murgul celor 90 de minute. La 
Ea trei zile înaintea începerii nou- 
bampionat jucătorii Stelei au ară- 
puporterilor lor că sînt într-o for- 
| bună, au lăsat să se întrevadă 
for avea un cuvînt greu dp spus 
[lupta pentru ocuparea unui loc 
taș în viitorul clasament, 
kr să revenim la jocul de aseară, 
minutul 5 Constantin marcase cel 
kl doilea gol, după ce Raksi des- 
rse scorul în minutul 2. Oaspeții 

încălzit greu și riposta lor mai 
roasă, singura de altfel, a venit 
Menitul 12 cînd Rizzoli a înscris din 
knția lui Suciu. In continuare jocul

este destul de agreabil, coi care do
mină mai mult fiind fotbaliștii bucu- 
reșteni, oaspeții acționînd mai mult pe 
contraatac. Acțiunile echipei bucu- 
reștene bine conduse de Constantin cu
leg aplauze la scenă deschisă, multe 
dintre ele se termină cu șuturi puter
nice expediate la poartă de Sorin 
Avram, Voinea, Raksi, dar scorul nu 
poate fi majorat deoarece portarul 
echipei austriece este atent. Totuși, 
în minutul 41 Voinea reia precis în 
poartă o centrare impecabilă a lui 
Sorin

La 
prize 
breze 
opresc însă pe linia ultimului apă
rător bucureștean, Ilălmăgeanu, care 
s-a dovedit de netrecut și a cărui 
reintrare în formație a dat un plus 
de siguranță acestei linii. D. Popescu 
și Negrea pun în continuare stăpînire 
pte mijlocul terenului, își dansează

Avram.
începutul celei de a doua re- 
oaspeții par hotărîți să cchili- 
jocul. Toate acțiunile lor se

Foto: A. Neagu 
coechipierii de la înaintare, se creează 
situații favorabile de gol, dar porta
rul austriac Maurer apără cu succes 
șut duipă șut. Finalul meciului este 
la discreția gazdelor, jucătorii aus- 
rieci dînd vădite semne de oboseală, 
în acest interval de timp jucătorii 
bucureșteni mai înscriu încă două 
goluri, partida încheindu-se astfel cu 
scorul de 5—1.

S-au remarcat: Constantin, Sorin 
Avram, D. Popescu și Hăilmăgeanu, 
iar de la oaspeți fundașul Haker, mij
locașul Ulik, înaintașii Rizzoli și Kai
ser.

Foarte hun arbitrajul lui A. Bentu, 
ajutat la tușă de S. Mîndreș și N. 
Mihăilescu.

C. MANTU

AZI PE TERENUL DIN 
DR. STAICOVICI

Astăzi pe terenul Progresul 
Dr. Staicovici se dispută meciul ami
cal dintre echipele Progresul și Fla
căra roșie. Jocul începe la ora 17.

PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
TIMIȘORENI

în scopul de a-și menține pregă
tirea fizică și de a-și îmbunătăți cu
noștințele teoretice, arbitrii din o- 
rașul de pe malul Begăi n-au cunos
cut odihna nici în timpul lunilor căl
duroase. Ei au putut fi văzuți pe di
feritele stadioane ale orașului, efectu
înd exerciții de gimnastică, alergări, 
după care au afectat ore întregi ana
lizării regulamentului de joc. Pentru 
arbitrajele bune prestate în campio
natul trecut colegiul a evidențiat pe 
I. Marcu, E. Krepil, M. Garol și 
A. Heier. Totodată, în rîndurile ar
bitrilor calificați au mai fost promo
vați, recent, alți 51 de tineri. Printre 
aceștia Vicențiu Beoea, loan Tudoran, 
Gheorghe Cîmpcanu și Ion Diaconu 
s-au remarcat atît prin conștiinciozi
tatea dovedită în timpul pregătirilor

din *str.

cît și prin calitatea arbitrajelor pres
tate la unele jocuri din cadrul Spar- 
tachiadei de vară.

Ion Ciocșa’n-coresp.

CAMPIONAT 1NTERSTRĂZI PEN
TRU COPII LA TG. MURES

Clubul sportiv orășenesc Mureșul a 
organizat și în acest an în perioada 
vacanței de vară campionatul inter- 
străzi, rezervat copiilor. Aceștia an 
lost împărțiți în două categorii de 
vîrstă : grupa mică (11—13 ani) și 
grupa mare (14—15 ani). în grupa 
celor mici întrecerile s-au și înche
iat. Pe primele locuri s-au clasat echi
pele : 1. BĂLCESCU II (instructor 
voluntar Nicolae Barta), 
Carpați (instructor Blasiu Soos), 
str. Cuza Vodă (instructor I. Băieș).

în această grupă desfășurarea jocu
rilor a permis evidențierea multor 
copii, printre care : Mircea Grod- 
nischi. Vasile Stroie. Attila Feher, 
loan Vorbs. Ștefan Brînduș etc.

Iri cealaltă grupă întrecerile sînt 
în curs de desfășurare.

loan Păuș-coresp. reg.

2. Aleea
3.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...

A FOST 11 m?
Iluminică, in meciul Știința Buc.— 
liamo Pitești s-a petrecut o fază 
■osebită care a dat naștere la multe 
Icuții. In min. 30 Naghi s-a aflat în 
■ SAiyjki arbitrul, conform artico
lul llain regulament, l-a sancțio- 
K cu o lovitură liberă indirectă, 
tracțiunea s-a comis în careul for- 
llției Știința. Fundașul Grecea și-a 
privit balonul pentru executarea 
riturii, dar cînd se îndrepta spre 
Irige a alunecat. în cădere a atlns-o 
I genunchiul, apoi cu mina. Grecea 
[oprit mingea din nou și a șutat-o 
I afara careului. Arbitrul M. Niță 
lăsat Jocul să continue. Unii spec- 
lori au acuzat henț — adică 11 m 
I alții lovitură liberă indirectă în 
boarea piteștenilor. Cine a avut 
bptate ? A procedat just arbitrul ? 
|ată ce spune regulamentul în a- 
pstă privință : ART. 13 — LOVI- 
[ri libere. ..mingea va tre- 
tl SA FIE TRIMISA DIRECT IN 
Ic. DINCOLO DE SUPRAFAȚA DE 
iDEAPSĂ ; IN CAZ CONTRAR. 
IVITURA LIBERA VA TREBUI 
E REPETATA".
Kșadar, mingea e considerată 
[* de îndată ce a depășit linia 
po m. Arbitrul va opri jocul și 
[pune repetarea loviturii, dacă 
bător — după ce a executat o ase- 
îrica lovitură — o lovește din nou, 
| mina de pildă. înainte de a fi pă- 
pit suprafața de pedeapsă (n.n. în 
pul lui Grecea). Mingea nu intrase 
I joc și, deci, lovirea ei, chiar cu 
na. nu constituie o infracțiune de 
p cu caracter tehnic. Iată deci că

SA

in 
de 
va 
un

în acest caz decizia arbitrului M. Niță 
a fost conformă cu regulamentul de 
joc.

Ce s-ar fi întîmplat dacă infracțiu
nea s-ar fi petrecut în afara careu
lui ? Referitor la această situație, la 
același articol, regulamentul preci
zează : „MINGEA VA FI CONSIDE
RATA ÎN JOC NUMAI DUPĂ CE VA 
FI PARCURS O DISTANTA EGALA 
CU CIRCUMFERINȚA EI (n.n. G8—71 
cm). JUCĂTORUL CARE A EXECU
TAT LOVITURA NU VA PUTEA 
JUCA DIN NOU MINGEA MAI 
ÎNAINTE CA ACEASTA SA FI FOST 
ATINSA SAU JUCATA DE CĂTRE 
UN ALT JUCĂTOR”. Sancțiune : 
DACA JUCĂTORUL CARE A EXE
CUTAT LOVITURA LIBERA JOACA 
DIN NOU MINGEA ÎNAINTE CA 
ACEASTA SA FI FOST ATINSA SAU 
JUCATA DE UN ALT JUCĂTOR. SE 
VA ACORDA ECHIPEI ADVERSE O 
LOVITURA LIBERA INDIRECTA PE 
LOCUL UNDE A FOST COMISA 
GREȘEALA.

Iată lucruri mărunte (la prima ve
dere), dar care, necunoscute, pot 
crea neînțelegeri în rîndurile specta
torilor și chiar jucătorilor. Așadar, 
în zilele care au mai rămas pînă la 
începerea noului campionat 
că n-ar fi rău ca jucătorii și... spec
tatorii să răsfoiască regulamentul de 
joc ca și cartea redactată de arbitrul 
G. N. Gherghe, în care se comentea
ză pe larg regulamentul jocului de 
fotbal.

CONSTANTIN ALEXE

credem

S3

JIUL SPERA
Prezența Jiului in prima categorie a 

țării face ca startul in noul campionat 
al categoriei A să fie așteptat cu un 
interes major în Valea Jiului. Eveni
mentul este viu comentat atît de iubi
torii fotbalului cit și de sportivii înșiși.

l-am găsit, zilele trecute, pe fotba
liștii echipei Jiul In plin efort de pre
gătire în vederea noului campionat. 
Conducătorul antrenamentului — fostul 
jucător Ștefan Coidum. El a preluat 
de puțin timp postul de antrenor al 
acestei formații. L-am rugat pe noul 
antrenor principal al Jiului să ne răs
pundă la ci leva " întrebări:

— CUM S-AU DESFĂȘURAT PRE
GĂTIRILE ECHIPEI ÎN VEDEREA 
UNEI BUNE COMPORTĂRI IN NOUL 
CAMPIONAT?

— Vă pot vorbi numai de perioada 
ce s-a scurs de la august, data cînd 
am devenit antrenor principal la Jiul. 
Deoarece prima mea concluzie a fost că 
echipa nu este pusă la punct pentru 
severul examen al categoriei A, mi-am 
început mutica cu un susținut efort de 
pregătire fizică, efectuînd săptămînal Șerban, Nicoară, 
cite patru antrenamente, cu accent pe ~ ~ ' 
viteză și forță. în ce privește aspectul 
tehnic, am lucrat pentru omogenizarea 
compartimentelor. De asemenea, în cursul 
antrenamentelor am exersat ideea tactică 
„toată echipa se apără, toată echipa 
atacă? confirmată, de altfel, și de re-

centul campionat mondial din Anglia. 
In ce privește pregătirea teoretico-meto- 
dică, aceasta a cuprins analiza jocurilor 
de verificare și antrenament făcută de... 
jucători, precum și discuții pe margi
nea regulamentului de joc.

Pot aprecia că toți jucătorii lucrează 
cu pasiune și interes pentru creșterea 
măiestriei sportive, animați de dorința 
de a avea o comportare frumoasă în 
categoria A. Marea pasiune pentru fot
bal a minerilor din Valea Jiului ne o- 
bligă...

— CE PLANURI AVEȚI PENTRU 
ANUL COMPETIȚIONAL 1966-1967?

— Primul lucru pe care ni l propu
nem este să jucăm frumos, ofensiv, să 
oferim suporterilor noștri spectacole fot
balistice agreabile, încheiate, pe cit va 
fi posibil, cu cit mai multe victorii ale 
culorilor noastre. Sperăm să ne putem 
păstra locul în prima categorie, pentru 
ca în anii viitori speranțele noastre să 
urce noi trepte... Cu jucătorii pe care-i 
avem în lot, între care portarii Ion Va- 
sile și Victor Zamfir, jucătorii de cîmp 

Cazan, Pop, Stoker, 
Crăciun, Sandu, Martinovici, Casandra, 
Libardi, cărora sperăm să li se alăture 
alți cîțiva fotbaliști talentați din re
giunea noastră, credem că vom face față 
categoriei A. Meciurile susținute pînă 
acum, nivelul la care se prezintă echipa 
ae dau dreptul să sperăm, (c. m.)

In mijlocul jucătorilor I 
de la FARUL

I prezentăm programul concursu- 
Pronosport nr. 34 din 21 august 
I: I Politehnica Timișoara — 
lolul, II C.S.M.S. Iași — Steaua, 
[Farul — Rapid, IV U.T.A. — 
Eersitatea Cluj, V Dinamo Bucu- 
I — Știința Craiova, VI Pro- 
Lil București — Dinamo Pitești, 

Jiul Petrila — Steagul roșu 
Iov, VIII Beroe Stara Zagora 
Levski Sofia, IX Dobrudja Tol- 
n — Ț.S.K.A. Cerveno Zname 

a, X Lokomotiv Plovdiv — Cer- 
IVIore Varna, XI Spartak Sofia 
Warek St. Dimitrovo, XII Dunav 
ke — Botev Burgas, XIII Minior 
kik — Lokomotiv Sofia.

PR PROHOEXPRES
riante a 1 148 lei și 75 a 287 Ici; 
categoria a Vl-a: 100 variante a 
541 lei și 149 a 135 lei; categoria a 
Vll-a : 89 variante a 595 lei și 144 
a 148 lei; categoria a VlII-a: 
variante a 226 lei și 327

Report pentru premiul
148 768 lei.

246 
a 56 lei. 

special :

Mîine, vineri 19 august 1966, 
avea loc tragerea celor 200 ex- 
ii „Carnavalul Deltei” atribuite 
rWrGEREA PREMIILOR MARI 
" august 1966. Cu această oca- 
precizăm că excursiile se vor

efectua în 2 grupe, la datele de 18 
șî respectiv 24 sept. 1966, cu VASE 
DORMITOR și nu cu vasele „OL
TENIȚA” sau’ „CARPAȚI” așa cum 
a fost anunțat. Aceasta pentru a da 
curs dorinței participanților de a 
vizita cit mai multe locuri pitorești 
ale Deltei, unde nu pot pătrimile 
vasele „OLTENIȚA” sau „CAR- 
PAȚI”.

148 768 LEI REPORT LA TRA
GEREA LOTO DE MÎINE PRONOEXPRES

L O T O

și sferturi
12 august 
variante a

de la
1966 :
13.524

• Tragerea Loto de mâine vineri 
19 august 1966 va avea loc la Bucu
rești în Sala Adesgo din Calea Șer- 
ban Vodă nr. 209.

Premiile întregi 
tragerea Loto din

Categoria I : 4
lei și 6 a 3381 lei : categoria a Il-a : 
11 variante a 5.509 lei și 10 a 1377 
lei; categoria a IH-a : 16 variante a 
3 099 lei și 32 a 774 lei; categoria 
a IV-a : 29 variante a 1 792 lei și 50 
a 448 lei; categoria a V-a: 46 va-

Zilele trecute, am vizitat bătrînul! 
Tomis. Și aici... termometrul a înre- ■ 
gistrat „valori" neobișnuite cu toate că! 
vremea a fost nefavorabilă. Febra a 
cuprins pe jucători, pe antrenori și* 
bineînțeles, pe spectatori. Pe stadio
nul „1 Mai“ î-am găsit pe finaliștii 
ultimei ediții a „Cupei balcanice". 
Minutele trec pe nesimțite. Se lucrează 
intens. Și pentru pregătirea fizică și 
pentru cea tehnică. Antrenorii V. Măr- 
dărescu și prof. P. Comăniță manifestă 
multă exigență. Intervin deseori, ce-1 
rînd elevilor lor repetarea unor exer- j 
ciții pînă la efectuarea corectă. Sînt) 
create situații identice cu cele ale 
condițiilor de joc. în special pentru 
finalizarea acțiunilor. Se șutează la 
poartă din diferite poziții. Ședința a 
durat două ore, fără întrerupere. Pofta 
de lucru și seriozitatea cu care se 
pregătesc dau speranțe antrenorilor 
Farului.

La club, un interviu „fulger” cu Foti 
D. Foti, secretarul clubului.

— Obiective pentru noul campio
nat ?

— Un loc mai bun decît în ediția 
trecută, adică în prima jumătate a cla
samentului.

— în „Cupa balcanică” ?
— Să cîștigăm seria și în... finală, 

vom vedea. După partidele cu Rapid 
s-au tras concluziile corespunzătoare.

— Vor fi promovați juniori ?
— Da. Doi juniori remarcați în re

centa „Cupă a regiunilor”. Numele lor : 
Etern și Biliboacă.

— Alte preocupări ?
— Să dăm mai mulți jucători echi

pelor reprezentative. Pe lîngă Iancu, 
vrem ca din Constanța să fie selec
ționați Pleșa și Koszka. Nu este nu
mai dorința noastră ci și „visul” lor. 
Pentru aceasta ei muncesc foarte mult 
și roadele se vor vedea cît mai cu- 
rînd.

...Duminică începe noua „sesiune 
de examene”. Va dura aproape un an. 
Sperăm că răspunsurile fotbaliștilor 
de la Farul vor primi numai califi
cative bune din partea exigentului 
examinator : publicul !

Pronoex- 
1966 au

La tragerea concursului
preș nr. 33 din 17 
fost extrasa 
numere :

4 49
Numere de
Fond de premii : 558 866 lei.
Tragerea următoare va avea

miercuri 24 august 1966 la București.
Rubrică redactată de Administrația 

de stat Loto-Pronosport.

din
august

urnă următoarele

12 27 11
18

3
rezervă : 20

loc

P. VINTILĂ



Campionatele mondiale Speranțele natației
de gimnastică

întrecerile masculine s-au 
de țări (24 cu echipe com- 
la cele feminine 31 (24
complete). Țara noastră va

1 Cea de a XVI-a ediție a campio
natelor mondiale de gimnastică Ta a- 
vea loc între 20—25 septembrie, la 
Dortmund. Întrecerile se vor desfă
șura în Westfalenhalle.

Campionatele mondiale din acesf an 
Vor înregistra un record de partici- 
panți. La 
înscris 35 
plete) iar 
cu echipe
participa cu echipa feminină.

Recent s-a efectuat și tragerea la 
sorți a grupelor: FEMININ, grupa I: 
Norvegia, Izrael, Marea Britanie, Bel- 
gia-f-Danemarca+Brazilia (la indivi
dual); grupa a II-a: ROMÂNIA, Ita
lia, Noua Zeelandă, Cehoslovacia ; 
grupa a IlI-a: Austria, S.U.A., Mon- 
golia-ț-Coreea de Sud (da individual), 
R. D. Germană; grupa a IV-a: Spa- 
nia-|-Elveția (la individual), Canada, 
U.R.S.S., Franța; grupa a V-a: Bul
garia, Africa de Sud, R. F. Germană, 
Ungaria; grupa a Vl-a: Iugoslavia, 
Suedia, Australia, Olanda; grupa a 
VII-a: Japonia, Polonia Finlanda. 
MASCULIN, grupa A: Mexic, Norve
gia, Ungaria, Iugoslavia, Liban-j- 
Luxemburg (la individual), Finlanda ; 
grupa B: Danemarca-j-Portugalia (la 
individual), Canada, Coreea de Sud, 
Bulgaria, R. D. Germană, Italia; 
grupa C: Japonia, Austria, Izrael (la 
individual), Spania, U.R.S.S., R.A.U.; 
grupa D: Franța, Polonia, Belgia+ 
Algeria (la individual), Suedia, Iran,
R. F. Germană; grupa E: Marea Brita
nie, Africa de Sud-j-Maroc (la indi
vidual), Mongolia+Elveția (la indivi
dual), Noua Zeelandă, Cehoslovacia,
S. U.A.

Cristina Balaban, tnotătoarea nr. 1 a țării, spre 
care se îndreaptă cele mai multe speranțe ale iubi

torilor natației
Foto : A. Neagu

Keiito și Temu
vor evolua la Londra

LONDRA, 16 (Agerpres). — La 20 
august vor începe, pe stadionul „White 
City" din Londra campionatele interna
ționale de atletism ale Angliei. La 
eeastă competiție au fost invitați 
atleții Keino și Temu din Kenia. Va
lorosul atlet Temu, care recent în ca
drul Jocurilor de la Kingston l-a învins 
pe recordmanul mondial Ron Glarke 
(Australia) în proba de 6 mile, evo
luează pentru prima oară în Europa.

a-

• După campionatele europene de la 
Budapesta atleții sovietici vor susține 
mai multe Întllnirî internaționale. în 
prima întîlnire echipa U.R.S.S. va primi 
vizita selecționatei Franței. Meciul va 
■vea loc la Kiev in zilele de 17 și 18 
septembrie.

La ora cînd oitiți aceste rînduri lo
tul care va reprezenta țara noastră 
la campionatele europene de natație 
se află în drum spre Utrecht, locul 
de desfășurare a celei de a Xl-a e- 
diții a acestei mari competiții conti
nentale. Ca și la ediția precedentă, 
sportivii români vor concura atît în 
întrecerile de * 
în turneul de

La Utrecht, 
vea adversari 
s-au pregătit 
această importantă competiție. Printre 
adversarele cele mai puternice ale cam-

înot și sărituri, cît și 
polo.
înotătorii noștri vor a- 
de mare valoare care 

în mod special pentru

se îndreaptă spre Utrecht
pioanei noastre, Cristina 
Balaban, notăm pe Cristi- 
ne Caron și Benedicte 
Duprez (Franța), Linda 
Lndgrove și Janet Fran
klin (Anglia), Tatiana 
Savelieva și Natalia Mi
hailova (U.R.S.S.). Zden- 
ka Gasparac (Iugoslavia), 
Corrie Sikkens (Olanda), 
Brigitta Haagman (Sue
dia) sau Brigitte Kohler 
(R.D.G.). Dintre aceste 11 
înotătoare se vor alege, 
probabil, cele 8 finaliste. 
Speranțele noastre se în
dreaptă în egală măsură 
și spre cei do>i brasiști, 
A. Șoptereanu și V. Costa, 
care în acest an au rea
lizat un progres remar
cabil. în proba lor spe
cifică, 200 m bras, vor 
fi prezenți la start 
mai mulți concurenți cu 
rezultate foarte bune cum 
ar fi A. Tutukaev și G. 
Prokopenko (U.R.S.S.), E. 
Henninger și K. Katzur 
(R.D.G.), F. Lenkey (Un- 

Donners (R.F.G.), G. 
M. De Herdt (Fran- 

(Finlanda), Den

dentă) este cotată și de data aceasta 
printre formațiile de frunte ale com
petiției. Emoțiile „7-lui“ reprezen
tativ vor începe chiar din această 
seară cînd va avea loc., tragerea la 
sorți a celor 4 serii, element impor
tant în obținerea unui loc în turneul 
final al campionatului, obiectivul prin
cipal al jucătorilor noștri. La Utrecht, 
echipa României va conta pe următo
rul lot de 11 sportivi: Ștefănescu și 
Ciszer (portari), Zahan, Grințescu, 
Mărculescu, Fleșeriu .Kroner, Firoiu, 
Novac, Zamfirescn și Popa.

Delegația română mai cuprinde și 
doi săritori, I. Ganca și P. Decuscară, 
care vor avea o misiune dificilă, con- 
curînd într-o companie deosebit de se
lectă. Sîntem convinși însă că toți spor
tivii noștri vor depune toate eforturile 
petru ca la Utrecht, într-o confruntare 
extrem de puternică, natația româ
nească să confirme progresul înregis
trat în ultimii ani. (a.v.).

PE SCURT

Știri, rezultat
MOSCOVA. — Jucînd alături 

sportiva franceză Jeanine Lieffrig, 1 
nismanul român Petre Mărmurea 
s-a calificat pentru semifinala prol 
de dublu mixt a turneului internați 
nai de la Moscova, învingînd cupl 
sovietic Ermolova — Kakulia cu sc 
rul de 6—3, 6—3. în proba de simp 
bărbați, Mărmureanu a dispus în op 
mile de finală de Vasiliev (U.R.S. 
cu 4—6, 6—1, 4—6, 6—2, 6—2.

VIENA. — Peste 45 000 de sped 
tori au urmărit la Viena meciul an 
cal de fotbal în care echipa Austi 
Viena a învins cu scorul de 5—2 (1- 
echipa Manchester United. Cunoscut 
internațional englez Stiles a fost e 
minat de pe teren pentru atitudine r 
sportivă.

garia), W. 
Kichl și 
ța), Laaksonen
Haan (Olanda) sau Padron (Spania) 
și numai calificarea reprezentanților 
noștri în finală va constitui un frumos 
succes. în sfîrșit, la Utrecht, vom 
mai fi reprezentați de încă doi tineri 
sportivi, VI, Moraru și Anca Andrei, 
care în compania unor adversari de 
cea mai bună valoare ne vor putea 
convinge de saltuil calitativ marcat în 
acest sezon.

In sfîrșit, în turneul de polo echipa 
țării noastre (locul 5 la ediția prece-

• In localitatea Riccione s_a disputat 
meciul internațional de tenis de cîmp 
dintre selecționatele de juniori 
Italiei șl Cehoslovaciei. Tinerii 
meni italieni au 
scorul de 4—0.

ROMA. — în turneul internațiot 
masculin de baschet de la Ragusa, 
chipa Cehoslovaciei a învins cu sc 
rul de 73—72 o selecționată a U.R.S. 
Gulf Oil (S.U.A.) a dispus cu 86— 
de echipa Simmenthal Milano.

ale 
tenis- 

obținut victoria cu

a „Turului ciclist al 
cîștigată de rutierul

e Etapa a 6-a
Slovaciei" a fost _______  __ ____
cehoslovac Irji Zelenka, care a străbă
tut 162 km în 3h 53'31”. In clasamentul 
general individual conduce P. Koneczny 
(Cehoslovacia) cu 23h 34’43”, urmat de 
compatriotul său Dolejal.

• După șapte runde, în turneul inter
național masculin de ’ ’ ' '
ce conduce marele 
Smîslov cu 5 puncte, 
novici (Iugoslavia) 
Lengyel (Ungaria) cu 4 puncte.

șah de la Poliani- 
maestru sovietic 

urmat de Damia- 
cu 4,5 puncte și

BRUXELLES. — Finala probei 
simplu a turneului de tenis de 
Knokke-le Zoute (Belgia) a revenit su 
africanului Cliff Drysdale, care l-a î 
vins în finală pe Fred Stolle (Austr 
lia) cu 6—3, 6—1. în semifinale : Dry 
dale — Kalogheropoulos 6—3, 7—1 
Stolle — Sangster 5—7, 6—2, 6—f

In preajma C. E. de atletism
BUDAPESTA 17 (Agerpres). în 

prezent la Budapesta se fac ulti
mele pregătiri bazei sportive „Nep- 
stadion", care între 30 august și 4 
septembrie va găzdui întrecerile ce
lei de-a 
europene 
ciale de 
pista de 
aruncări și sărituri. Nepstadionul a 
fost inaugurat în anul 1953, pista sa 
fiind considerată ca una dintre cele 
mai bune din lume. Pe acest stadion 
s-au corectat 17 recordufi mondiale 
și europene.

Comitetul de organizare a com
petiției a anunțat că „satul" de la 
Goedoelloe rezervat sportivilor va fi 
deschis pe data de 23 august. De 
asemenea, s-a stabilit ca primii trei 
sportivi clasați la fiecare probă să 
primească în ordine medalii de aur, 
argint și bronz. Campionatele sus
cită un mare interes. De mai multe 
zile, biletele de intrare pentru cele 
6 zile de concurs au fost epuizate.

★
• în cadrul unui concurs inter

național de atletism desfășurat la 
Stockholm, T. Smith (S.U.A.) a cîș- 
tigat cursa de 400 m plat cu timpul 
de 45,6. Pe locul doi s-a clasat atle
tul polonez Badenski cronometrat 
în 47,2. Proba de aruncarea discu
lui a revenit sportivului suedez

Haglund cu 59,86 m, urmat de 
kowski (Polonia) 59,50 m. La 
țime : Dahlgren 2,10 ; Nilsson

• La Long Beach (S.U.A.),
8-a ediții a campidnatelor 
de atletism. Echipe spe- 
tehnicieni pun la punct 
alergări și sectoarele de

Piat- 
înăl- 
2,07.
Rink 

Babka a aruncat, discul la 63,22 
a treia performanță mondială a 
turor timpurilor.

• Intr-un concurs desfășurat 
Berlin, sportivul Detlef Thorith a 
stabilit un nou record al R.D. Ger
mane în proba de aruncarea discu
lui, cu performanța de 61,30.

m, 
tu-

la

La Grunau, cu două zile înaintea 
campionatelor mondiale de caiac-canoe

(Urmare din pag. 1)

Antrenorul polonez Zenon Bucholtz a 
’declarat, de altfel, că nu se încumetă 
să facă nici un fel de pronostic, ex- 
primîndu-și părerea că la Grunau vor 
învinge acei sportivi care vor avea mai 
nultă putere de luptă, deoarece de 
pregătit s-au pregătit toate echipele! 
„Niciodată nu cred că s-au făcut atîtea 
antrenamente cît pentru această edifie a 

Campionatelor mondiale de caiac-canoe" 
■■ declarat Hans Witting, secretar gene- 
'ral al federației de specialitate din 
R.D.G. Această preocupare, cu totul deo- 
•ebită este explicată și prin faptul că 
așa cum spunea și antrenorul olandez 
Karel Muys, pentru mulți dintre parti- 
teipanții la cursele de la Grunau, această 
prezență însemnează, de fapt, primul 
start puternic spre Mexic!

Și acum, cîteva amănunte despre gaz
de. Amintim în primul rînd preocupările 
pentru finisarea tuturor instalațiilor teh
nice necesare concursului. In ceea ce 
privește lotul sportivilor R. D. Germane 
— o echipă deosebit de puternică, după 
părerea noastră, cu multe șanse de a 
ocupa locuri fruntașe în diferite probe 
■— se crede că la „mondiale" echipa lui 
Eschert va avea un cuvînt greu de spus.

Desigur, se așteaptă, în primul rînd, o 
victorie a acestuia, dar cu același opti
mism tehnicienii din R.D.G. se gîndesc 
la viitoarele evoluții ale caiaciștilor Anita 
Kobus, Helga Ulze, Karin Kaflenberger 
și Kătehe Pohland. La caiac 1500 m, 
echipa R.D.G. va fi reprezentată, de 
asemenea, de un sportiv consacrat, Die
ter Krausse. Punctul forte rămîne însă, 
după părerea noastră, echipajul de caiac 
4 1000 m (Holzwoigt, Wenske, Niedrich, 
Kaarde), dar șanse la o medalie mai au 
și Wolfgang Lange la caiac 1 10 000 m 
și echipajul de canoe 2 10 000 m Wer
ner Ulrich și Dieter Pinkos.

Presa sportivă din Berlin și mulți 
specialiști prezenți la campionatele mon
diale apreciază însă că echipa României 
rămîne totuși principala favorită. Și de
sigur, dorim, ca și antrenorii ca și toți 
sportivii noștri, ca acest pronostic să 
se realizeze integral.

Pînă atunci caiaciștii și canoiștii ro
mâni își continuă pregătirea cu serio
zitate și multă modestie, lăsînd în sea
ma ziariștilor aceste anticipări și co
mentarii.

Joi după-amiază va avea loc la Grii- 
nau festivitatea de deschidere a celei 
de-a VII-a ediții a campionatelor mon
diale de caiac-canoe.

• Pe șoseaua către Minsk, din apro
pierea Moscovei, s-a desfășurat o cursă 
internațională ciclistă de fond la care 
au luat startul echipele Italiei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, U.R.S.S. și 
o selecționată a orașului Dresda. Primul 
loc a revenit selecționatei U.R.S.S., în 
a cărei componență 
de alergători tineri, 
km în lh 37’13"7/10. 
toare s-au clasat 
Cehoslovaciei, R. D. 
tlonata orașului Dresda.

a intrat o serie 
care a parcurs 75 
Pe locurile urmă.
formațiile Italiei, 
Germane și selec-

• La Praga s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de handbal din
tre echipele feminine 
Lokomotiv Rangsdorf 
Handbalistele din R. 
terminat învingătoare 
(5—1).

Slavia Praga și 
(R. D. Germană). 
D. Germană au 
cu scorul de 6—4

MOSCOVA. — Pe veloi^nul d 
Moscova a avut loc un cor>* inte 
național cu participarea unor ciclii 
din Franța și U.R.S.S. Proba de 1 0' 
m a revenit pistardului francez Pier 
Trentin, cronometrat în 1:13,7. Cur 
de urmărire a fost cîștigată de form 
ția U.R.S.S. cu 4:43.

SOFIA. — La Sofia s-a desfășur 
dubla întîlnire internațională de ter 
de masă dintre formația cehoslova 
Lokomotiv Brno și echipa Combinat 
lui Textil 1 Mai din Sofia. La mascul 
sportivii cehoslovaci au obținut vict 
ria cu 5—1, iar în întîlnirea fent 
nină gazdele au terminat învingăto 
re cu 3—

NUMAI 10 000 din cele 
18 000 de locuri pe care 
le cuprinde „Early’s Court" 
au fost ocupate la recentul 
meci pentru titlul mon
dial de box la toate cate
goriile dintre Cassius Clay 
și Brian London. Organi
zatorul, Jack Solomons, a 
ieșit cu o pagubă de 50 000 
de lire sterline! „Campio
natul mondial de fotbal — 
a spus el — a secat buzu
narele englezilor"...

HANDBALUL cîștigă pe 
zi ce trece teren In Uniu
nea Sovietică. Numărul ju
cătorilor de handbal a a- 
juns Ia 689 000. Dat fiind 
popularitatea de care se 
bucură acest sport în rîn- 
dul adolescenților, în 
U.R.S.S. au început să fie 
organizate competiții spe
ciale pentru tinerii între 
15—18 ani.

TUTUROR jucătorilor 
din lotpl englez pentru 
G.M. de fotbal Ie-a fost 
conferit „Ordinul de me
rit", iar lui Alf Ramsey, 
antrenorul echipei, i s-a a-

cordat „Ordinul de coman
dor". Pe de altă parte, 
ministerul poștelor și tele
comunicațiilor din Anglia a 
emis un timbru comemora
tiv în valoare de 4 penny.

UNIUNEA națională a 
fotbalului profesionist din 
Franța cere ministrului 
sportului, Missoffe, să dea 
„naționalei" un antrenor 
„tinăr, entuziast, compe
tent și autoritar". în a- 
ceastă descriere s-ar contu
ra figura fostului interna
țional Just Fontaine.

FEDERAȚIA spaniolă de 
fotbal a interzis importul 
de jucători străini. Această 
măsură, ce are menirea de 
a încuraja fotbalul „au
tohton", a neliniștit pe an
trenorii cîtorva cluburi care 
vizaseră o serie de jucători 
sud-americani, germani și 
francezi pentru a-i achizi
ționa.

UN interesant experiment 
de ludoterapie a avut loc 
recent la spitalul de psi
hiatrie „Giuseppe Antonini' 
din Limbiate (Italia).

[■«
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Eternul feminin...
(Din „Stadion" Praga)

MARY RAND, una din „stelele" cele mal proemi
nente ale atletismului britanic, nu este numai o 
sportivă desăvirșită, ci și o excelentă... mamă; așa 
cum ne convinge acest instantaneu de familie luat 
cu puțin înaintea plecării campioanei engleze spre 
Kingston, unde a cucerit -
săritura in lungime.

echipe de fotbal, formate 
din pacienți, infirmieri și 
medici, au participat la un 
turneu dotat cu o „Cupă 
de vară". Victoria a reve
nit echipei Institutului de 
psihiatrie „Paolo Pini" din 
Affori. După cele mai a- 
vansate studii de psihia
trie, această metodă care 
obișnuiește pe bolnavii min
tali cu disciplina, consti
tuie o primă treaptă în

■ vindecare.

(bineînțeles) primul loc la

CLUBUL F. G. Kiiln 
(R. F. Germană) s-a vă
zut pus în situația de a 
angaja o secretară care să 
rezolve problema... autogra
felor solicitate de iubitorii 
fotbalului de la jucătorii 
echipei. în sezonul care 
s-a încheiat, clubul a pri
mit 11 135 cereri de auto
grafe, rezolvate,, toate, fa
vorabil, cc.ea' ce a contri- 

"huit la mărirea popularită
ții clubului.
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