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Cu trecerea fiecărui an, marea noastră sărbă
toare națională tși dezvăluie tot mai larg înțe
lesurile, îșl adîncește tot mai mult semnifica
ția. Azi, mai bine decft Ieri, înțelegem rolul 
covîrșitor, fundamental pe care l-a avut în 
Istoria patriei noastre, tn dezvoltarea patriei 
noastre, tn păstrarea ființei acestui popor, tn 
afirmarea independenței naționale, în marșul 
spre civilizație și cultură pe care-1 parcurge 
ferm și cadențat poporul nostru, acea mani
festare de curaj șl vitejie, de Înțelepciune și 
patriotism cunoscută sub numele de actul de 
la 23 August. Coalizind In jurul său forțele 
cinstite ale țării și iuptînd eroic, neabătut, 
organizat pentru răsturnarea dictaturii fasciste, 
pentru eliberarea țării de ocupație străină, 

“pentru aducerea României in rindul for
țelor care dădeau lovitura de moarte fascis
mului, Partidul Comunist Român n-a dat nu
mai un înalt examen de forță și vitejie, ci în 
primul rînd a dovedit răspunderea sa pentru 
destinul și viitorul României, afirmindu-se prin 
previziunile sale, prin faptele care au urmat, 
prin realitățile pe care le-a stabilit drept sin
gura forță politică matură a patriei, singura 
forță care nu accepta pe stindardul ei decît 
un singur cuvlnt — noțiune, definiție, ideal in 
același timp — cuvîntul : PATRIOTISM.

Bazele demnității și independenței naționale 
care caracterizează astăzi România Socialistă 
și care păstrează și dezvoltă în fiecare dintre 
noi sentimentul mîndriei și răspunderii s-au 
pus atunci la 23 August 1944, și In istoria patriei 
noastre acest act va fj scris întotdeauna cu 
litere de aur și numele PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN va fi scris întotdeauna cu ma
juscule și ele vor străluci mereu, și mereu se 
vor îutîlni cu emoția noastră și a urmașilor 
noștri, pentru că această dată istorică me
rită deplin și covîrșitor titlul de mare sărbătoare 
națională, ca o dată a vitejiei și înțelepciunii 
românești.

De aceea, aniversarea marelui eveniment e 
o erupție de forță și energie, de veselie și să
nătate șt această erupție populară, organizată 
sau spontană, traversînd în roșu și auriu în
treaga țară, toate meleagurile românești, pare 
marșul viu al unor batalioane moderne care 
In toate zilele anului scriu și trăiesc istoria 
nouă a României.

De aceea cetățenii patriei noastre obișnuiesc 
în această zi să se înfățișeze In fața conducerii

partidului șl statului cu acele rapoarte laconice 
în care-și scriu realizările, prin care-și dovedesc 
onoarea cuvintuluj dat, cu care-și dovedesc un 
anumit titlu, drag fiecăruia, acordat de Consti
tuție șl cucerit prin fapte, titlul de constructor, 
de ziditor și ctitor al României Socialiste.

Ei Împlinesc pas cu pas, cu brațul și cu min
tea, țelurile pline de cutezanță și înțelepciune 
elaborate de cel de al IX-lea Congres al Parti
dului. Cifrele cincinalului, înscrise în fiecare 
inimă, devin uzine șl fabrici, tractoare și com
bine, școli și laboratoare, stadioane și terenuri 
de sport, fac să înflorească patria socialistă, 
îmbogățesc și înfrumusețează viața celor ce 
muncesc.

Armele șl brațele proletare care au impus 
istoriei actul de la 23 August Indicau în alinie
rea și mișcarea lor direcția unui vis în care se 
Concentrau toate frumusețile, pasiunile, spe
ranțele și energiile acestui popor român atît 
de frămîntat, atît de zguduit în istoria lui. 
Trecerea fiecăru, an, fiecare aniversare a marii 
noastre sărbători naționale înscriau noi fapte, 
noi pagini de dreptate istorică și visul între
zărit atunci căpăta pe toate meleagurile țării 
reliefuri și consistențe nete, visul se transfor
ma în realități de cristal, în realitățile care 
constituie astăzi Republica Socialistă România.

O nouă tinerețe a invadat sufletele șl gesturile 
poporului nostru și pe temelia de beton și oțel a 
României, pe acest trup sănătos al țării plămă
dit cu conștientă și răspundere au crescut cinte- 
ce și bucurii, s-a revărsat o nouă vigoare și sin* 
ceritate, și această nouă vigoare și sinceritate se 
întilnesc și se aliază fericit, necesar, cu sportul, 
cu educația fizică, cu setea și dorința de înăl
țimi, de zbor spre înălțimi. Există o sete de 
zbor în poporul nostru si această sete este 
consecința firească a sănătății, vîgoarei și ti
nereții poporului și ea se realizează, se împlineș
te pretutindeni în țară, tn marile șantiere ale 
socialismului, sau în disputele sincere în care 
plusul de energie și sănătate în dinamica Iui 
organizată capătă înțelesul de sport.

In șirul de victorii șl succese ale României 
libere și independente își găsesc locul meritat 
șl aceste emoționante realizări sportive care 
șl ele glăsuiesc și mai ales afirmă, și mai ales 
vor afirma tinerețea, sănătatea, talentul, vigoa
rea, sinceritatea poporului nostru, setea lui de 
înălțimi 1
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CINTEC DE AUGUST
NiCOLAE DUMBRAVA

Adincâ sărbătoare cu flamurile-n vtnt 
a cărei strălucire se-naltâ-n zboruri grele, 
statornica iubire, pe românesc pâmint, 
îti încunună fruntea cu steaguri și cu stele.

Poporul Mioriței pe Dunăre, în jos, 
pe Bistriți și pe Crișuri, pe Olt și pe Tlmavă, 
cu noi izbînzi pătrunde în cercul tău frumos 
și imnuri îți înaltă, de glorie și slavă.

Eroii tai alături de-ai tării mari eroi 
respiră veșnicie pe albe piedestale.
$i ploile luminii ce cad acum pe noi 
sint razele țîșnite din cerurile tale.

SPORTUL
ARE LA NOI
MULTI PRIETENI
dr. ing. TĂNASE VOLINTIRU 
director general al uzinelor de 

anvelope .Danubiana*

Sublim ne-nlânțui visul ți noi puteri ne dai, 
adincâ sărbătoare! Din munți la țărmul mării 
alături de-nsoritul, fremătător alai, 
ti-aștern pe frunte lauri și toți sportivii tării.

strălucit succes românesc la Griinau

Petre Maxim,HIIIU,

ii Turcaș, Dimîtrie Ivanov, Anton Calenic, 
I Calabiciov și Serghei Covalîov - campioni 
lumii

i

TELEGRAMA
Aurel Vernescu, dublu campion mondial, surprins la cîteva momente 

după terminarea probei de caiac simplu 500 m
Telefoto î AGERPRES

La închiderea celei de a VII- a ediții a campionatelor mondiale de 
ic-canoe, gîndurile și simțămintele noastre cele mai frumoase se in
aptă spre patria dragă și partidul iubit, cărora le exprimăm din 
tă inima recunoștința noastră fierbinte pentru grija ce o poartă 
cării noastre sportive. Inchi năm succesele repurtate în această în
gere sportivă mondială marți sărbători a poporului român — 23 Au- 
t, ziua eliberării țării noastre de sub jugul fascist, și ne angajăm 
mn să luptăm cu tot elanul nostru “ 
e a performanțelor noastre, pentru 
ialiste I

tineresc, pentru necontenita ridi- 
gloria sportivă a României

DELEGAȚIA SPORTIVA_ A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA LA Q M. DE CAIAC—CANOE

Griinau, 21 august 1966.

Au luat sfîrșît întrecerile ediției a 
Vll-a a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe, despre care toți spe
cialiștii și participant, la unison, 
apreciazâ câ a fost de departe 
cea mai puternici din istoria aces
tei competiții. Bilanțul participării 
sportivilor români la concursurile de 
pe lacul Griinau este remarcabil : 5 
MEDALII DE AUR ți CITE UNA DE 
ARGINT $1 BRONZ. De asemenea, 
trebuie notate și locurile, între pri-

mele șase, pe care s-au clasat caia- 
ciștii și canoiștii noștri.

Aceste succese sînt urmarea, tn 
primul rînd, a bunei pregătiri ce le-a 
fost asigurata, în special, elevilor 
antrenorului emerit RADU HUȚAN, 
de către acesta și colaboratorii sâi 
OCTAV MERCURIAN. TRAIAN NĂ- 
DAȘĂN și medicul ION ARTENESCU.

în pagina a 8-a, eronlea întrece
rilor de stmbătă șl duminica, primită 
prin telex de la trimișii noștri spe
ciali.

Printre marile obiective industriale 
construite In ultimul timp tn țara noas
tră se află și uzina de anvelope din a- 
propierea Capitalei. Au trecut doar 4 ani 
de cînd a fost semnat „aetul de naștere** 
al primei anvelope și uzina e cunoscută 
în întreaga tară. Avind la dispoziție un 
utilaj modern, mașini de Înaltă tehnici
tate, harnicul colectiv de muncă. în cea 
mal mare parte la feJ de tînăr ca și u- 
zina, muncește cu avînt pentru realiza
rea și depășirea planului de producție.

Dar cum colectivul nostru este tînăr, 
fără îndoială că din preocupările celor 
mal mulți nu poate lipsi nici sportul. 
Activitatea sportivă care în anii regimu
lui democrat popular a cunoscut, dato
rită grijii pe eare partidul o poartă ti
neretului, c dezvoltare fără precedent în 
țara noastră, a cuprins numeroși tineri 
din uzină. Iată de ce constituirea asocia
ției sportive devenise absolut necesară.

In 1962, 500 de iubitori ai sportului au 
luat parte la adunarea generală a ti
nerei asociații. Ei și-au manifestat do
rința să 
popicele, 
secții pe 
ființă.

Primii 
asociația 
tăzi peste 1 700 . _
Mulți dintre ei practică cu regularitate 
voleiul, popicele, fotbalul, șahul, turis
mul, tenisul de masă. Prin muncă pa
triotică el și-au amenajat terenuri de 
fotbal șl volei cărora 11 se vor adăuga 
In curînd altele de handbal și baschet. 
Avind asigurată baza materială și ecnl- 
pamentul necesar, consiliul asociației a 
trecut Ia organizarea a numeroase în
treceri sportive. Spartachlada de vară 
din acest an a adus la startul primelor 
concursuri peste 500 de participant!. 
Campionatul asociației, ce tinde să de
vină tradițional (șl ia organizarea că
ruia și-au adus o contribuție însemnată 
și organizațiile U.T.C.) prilejuiește dis
pute entuziaste Ia atletism, fotbal, hand
bal, șah și popice.

Asigurtndu-se o activitate sportivă de 
masă din ce in ce mai bună s-au creat 
posibilitățile trecerii la activitatea spor
tivă competițională oficială. Uzina este 
reprezentată în campionatul raional 
(la fotbal, handbal și popice), iar echi
pa de orientare turistică s-a clasat pe 
locul I în competiția orășenească.

Bilanțul sportului în uzina noastră 
este promițător. Desigur, nu 
mulțumi cu ce am realizat, 
dintre noi vizează alte și alte succese. 
Cînd spun acest lucru mă gîndesc Ia 
condițiile dintre cele mai bune pe care 
tineretul le are pentru practicarea spor
tului, la dragostea pentru mișcarea în 
aer liber. Iar peste cîtăva vreme ală
turi de numele unor tineri ca C. Du
mitrei, A. Mureșan. Iile Ion. AI. An- 
cuța, M. Tomescu șl Al. Ion, sportivi 
cu care ne mindrim, vor apare atte șl 
alte nume.

practice fotbalul, 
Acestea au și 

ramură de sport

handbalul și 
fost primele 
care au luat

pași se 
sportivi

De atuncifăcuseră.
s-a întărit, avind as- 

de membri ai UCFS.

ne vom 
Fiecare
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va răspunde „prezent <— 
cadrul manifestațiilor în
chinate zilei de 23 August. 
Mii de sportivi fruntași vor 
face pe estrade și pe tere
nurile special amenajate 
demonstrații, vor partici
pa la competiții dotate cu 
„Cupa Eliberării". De ase
menea, vor fi inițiate nu
meroase întreceri sportive 
de mase, excursii, concursuri 
distractive.

— în ’44.
Maria a continuat să vină la aeroport. La 15 ani 

obține brevetul de parașutistă la „turn**. Un an mc 
tîrziu execută primul salt din avion. Înălțimea: 800 m 
A avut emoții, dar nu i-a fost frică. A primit felicitări 
Peste doi ani i-am strîns și noi mina. Stabilise un noi 
record mondial, la „600 m“ !

AUGUSTIN DELEANU. Un nume cunoscut iubiți
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• ÎN CAPITALĂ și în îm
prejurimi, îfi zilele de 23 și 24 
august, vor avea loc manifes- 
tații de amploare, demonstra
ții, concursuri, serbări cîmpe- 
nești ș.a. în colaborare cu or
ganele U.T.C., Consiliul orășe
nesc UCFS București și consi
liile cluburilor sportive raiona
le vor asigura în toate cen
trele interesante evoluții ale 
sportivilor fruntași, precum și 
întreceri deschise tuturor iubi
torilor sportului.

• ÎN ZIUA DE 23 AUGUST 
programul prevede demonstra- 
ii de box și lupte, între orele 

18,30 și 19,00 la teatrul de vară 
„23 August", demonstrații de 
box, scrimă și gimnastică pe 
estrada din piața Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (orele 19—19,30) 
demonstrații de box și gimnas
tică la teatrul de vară din Par
cul Herăstrău (18,30—19), de
monstrații de box, haltere și 
lupte pe estrada din Parcul 
copilului (18,30—19), dcmon- 
•trații de box, scrimă și ilupte 
re estrada din Cișmigiu (18 — 
'8,30), demonstrații de box pe 
estrada din Piața Obor (18 — 
18,30). La aceste demonstrații 
■’or participa sportivi fruntași 
le la cluburile Dinamo, Steaua, 
Progresul, Rapid, Constructorul, 
Metalurgistul, Metalul.

• ÎN ZIUA DE 24 AUGUST 
se organizează, de asemenea, 
numeroase manifestații sportive 
atractive. Clubul sportiv Meta
lul organizează în pădurea 
Pustnicul o serbare cîmipenească, 
în cadrul căreia sînt programa
te întreceri de atletism, concurs 
de orientare turistică, demon
strații de haltere și lupte, 
'ocuri distractive. în comunele 
Pantelimon, Bălăceanca și Bă- 
neasa vor avea loc, la 10 dimi
neața, meciuri de fotbal, de
monstrații, întreceri 
La casa de cultură 
lui Nicolae Bălcescu 
zează — cu începere de la ora 
1 7 — demonstrații de box efec
tuate de către sportivii de la 
Constructorul. In comunele 
Sintești și Argeșul se dispută, 
începînd de la ora 16,30, me
ciuri de fotbal. Pe stadionul 
Constructorul este programată 
la ora 9 finala competiției de 
fotbal inter-străzi rezervată 
formațiilor de copii.

în pădurea Pustnicul va avea 
loc o frumoasă serbare cîm- 
penească, în cadrull căreia se vor 
desfășura concursuri de orien
tare turistică și demonstrații de 
box prezentate de sportivii clu
bului Metalurgistul.

în colaborare cu comitetul 
raional U.T.C. Grivița Roșie, 
clubul sportiv Rapid organizea
ză în zilele de 23 și 24 august 
demonstrații de box, lupte, hal 
tere și gimnastică pe estradele 
din raion, din Parcul Mogvșoaia 
și din comuna Chitila.

în aceste zile au fost inițiate 
simpozioane, discuții între spor
tivii fruntași și tinerii iubitori 
le sport, întreceri la .diferite 
ramuri sportive.

★
Așadar, în aceste două zile 

sportul va fi omniprezent. Mii 
de tineri și tinere, oameni ai 
muncii din Capitală și din îm
prejurimi vor participa la in
teresante și atractive întreceri 
sportive. Tuturor le urăm suc
ces și petrecere frumoasă !

populare, 
a raionu- 
se o-rgani-
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Mline, la marea sărbătoare a țării, reporterul e în 
coloană. Merge alături de oțelari, modificînd din mers 
ultima cifră a zecilor de tone depășite; se alătură 
pentru un moment harnicilor cooperatori, căutînd o 
imagine la înălțimea pitorescului car alegoric încărcat 
cu rodul pămîntului și al muncii lor; își potrivește
apoi pasul eu sprintenele țesătoare, al căror impetuos 
grafic a Întrecut cu mult entuziastele angajamente 
luate; trece după aceea spre marile coloane încărcate 
cu flori și bogate realizări ale eroicilor ceferiști, mi
neri, petroliști, constructori și, la sfîrșit, își rezervă 
o filă din carnet pentru tinereasca și frumoasa de
monstrație a sportivilor.

O privire atentă observă în aceste fugare însemnări, 
că numele unor tineri au fost puternic subliniate. In
stinctiv am putea spune, atunci cînd reporterul a aflat 
că tlnărul cu care a stat de vorbă este născut în anul 
1944 — anul eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist — că face parte din generația de aur a lui 
23 August. Ne gîndim la Florin Gheorghiu, Cons
tantin Bloțiu, Dorin Giurgiucă și la atîți alți 
tineri din generația glorioasă a lui 23 August care, 
pe stadioane și în săli, în țară și dincolo de frunta
riile patriei luptă pentru gloria sportului românesc. 
Cîteva cuvinte despre acești sportivi fruntași care au 
vîrsta Eliberării.

FLORIN GHEORGHIU, maestru emerit al sportului. 
Fișa sa biografică spune că s-a născut în orașul au
rului negru, în anul 1944. Aici a învățat să se descurce 
în „labirintul** celor 64 de pătrățele alb-negre. 1956 
are o importanță particulară în viața școlarului plo
ieștean. îi apare fotografia în revista „Șah** sub titlul: 
„Florin Gheorghiu — la 12 ani, jucător de categoria

I“. La masa de șah, un școlar tuns „zero** înfruntă 
adversari de vîrstă respectabilă. Apoi... „La 16 ani, 
campion al țării!“ Sînt titluri din ziarele anilor noștri. 
Florin Gheorghiu înaintează pe spinoasa cărare a ma
rilor performanțe, cu încrederea și forța proprie gene
rației sale. Astăzi, la 22 de ani, Florin Gheorghiu este 
mare maestru internațional, absolvent al Facultății de 
filologie, abia în pragul împlinirilor.

DORIN GIURGIUCÂ. Unul din așii tenisului nostru 
de masă, jucător de bază în echipa Clubului sportiv 
muncitoresc Cluj, echipă care a cucerit de patru ori 
invidiatul trofeu al „Cupei campionilor europeni**. 
Palmaresul său este foarte bogat: cîștigător al Cri
teriului european de juniori din 1962, campion inter
național al Austriei, campion internațional al Angliei 
și campion internațional al R. F. Germane. Uniunea 
europeană de tenis de masă l-a desjmnat al 5-lea 
jucător în ierarhia celor mai bune „palete** de pe 
continentul nostru.

CONSTANTIN BLOȚIU, maestru al sportului la 
atletism. Pe frumoasa lui carte de vizită se poate 
citi: campion balcanic în anii 1964 și 1965. Multiplu 
campion național. 1:50,3 pe 800 m și 3:40,8 pe 
1500 m.

MARIA IORDÂNESCU. Cum își termina lecțiile, 
Maria fugea peste cimpul smălțuit cu mii de flori și 
nu se oprea decît atunci cînd ajungea în dreptul 
avioanelor argintii. Locuia într-o comună, aproape de 
aerodromul Clinceni. Cînd ajungea aici sta cuminte 
la marginea pistei de aterizări și urmărea cu ochi 
mari umbrelele multicolore ale parașutelor. într-o zi, 
maestrul emerit al sportului, Gheorghe Iancu, (pe atunci 
instructor de zbor) tot văzînd-o pe „Clinceni**, a tn- 
trebat-o dacă-i place parașutismul.

— Mult, a răspuns fata, roșind.
— în ce an ești născută'? — a continuat instruc

torul.

ÎNTRECERI IN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
De aproape două săptămîni poșta ne aduce zilnic vești despre tradi

ționalele întreceri sportive organizate în cinstea marii sărbători a Elibe
rării. Peste tot, la orașe și sate, tineretul participă cu entuziasm la aceste 
competiții festive. Acum, întrecerile au ajuns în faza lor finală. La fotbal, 
lupte, volei, handbal, atletism, popice etc. se desfășoară ultimele jocuri 
pe asociații, pe raion, pe cluburi, pe orașe, care vor desemna pe cîștigă- 
torii trofeelor. Iată cîteva din relatările corespondenților noștri:

GALAȚI. Siderurgiștii și construc
torii de la combinatul din orașul 
de pe malul Dunării întîmpină ziua 
de 23 August cu noi succese în pro
ducție. Ei participă totodată activ la 
întrecerile sportive organizate cu a- 
cest prilej. Clubul sportiv Oțelul a 
organizat întreceri la lupte, volei, 
fotbal, natație, orientare turistică, 
handbal și box. La handbal, de pil
dă, din cele șase echipe participante 
la turneu o impresie frumoasă au 
lăsat formațiile Constructorul și 
B.U.T. care, de altfel, își vor dis
puta miercuri finala. La fotbal au 
rămas in cursă pentru cîștigarea 
„cupei* patru formații: C.S.G.,
I.C.O.R., I.P.R.O.M.E.T. și I.C.M.S,G, 
Deosebit de interesante sînt concur
surile de natație unde participă și 
sportivi fruntași, ca de pildă, D. Un- 
gureanu, M. Bîrsan, S. Mihai și alții. 
Iubitorii turismului au și ei compe
tiția lor. In ziua de 24 august 18 
echipe vor lua startul într-un con
curs de orientare în pădurea Gîrboa- 
vele.

S. CONSTANTINESCU — coresp. reg.

TIMIȘOARA. în aceste zile, tere
nurile de sport din regiune sînt 
arhipline. Pe lîngă competițiile re
publicane, la o serie de ramuri spor
tive se dispută tradiționalele com
petiții dotate cu „Cupa Eliberării". La

handbal, de pildă, întrecerile se află 
la a IX-a ediție și ca în toți acești 
ani, și acum ele se bucură de o lar
gă participare. Pentru faza regio
nală s-au calificat echipele I.G. Arad, 
Timpuri noi Giarmata, Știința Lov- 
rin și Timișul Lugoj. Tot la handbal 
are loc cea de-a IV-a ediție a „cu
pei* rezervată echipelor școlare. In 
turneul final își vor disputa întîie- 
tatea Liceul nr. 4 Timișoara, Liceul 
nr. 1 Deta. Știința Lovrin și Recolta 
Sinersig.

Alte întreceri care se bucură de 
un succes deosebit sînt turneul celor 
20 de echipe timișorene de fotbal 
(cu meciul final în ziua de 24 au
gust), întrecerile de caiac-canoe de 
pe Bega, precum și concursurile de 
popice, tenis de cîmp, volei și scri
mă. Turiștii și alpiniștii bănățeni au 
întîmpinat sărbătoarea eliberării par- 
ticipînd la o serie de acțiuni. Ast
fel, alpiniștii de Ia A.S. Sănătatea 
Arad au efectuat două premiere în 
Valea Cernei, iar colegii lor de sport 
de la C.S.M. Reșița au deschis un 
nou traseu alpin în Valea Carașului.

P. ARCAN — coresp. reg.

rilor fotbalului din țara noastră. Fundașul sting a 
echipei C.S.M.S. și al selecționatei de tineret a țări 
s-a născut — așa cum arată și numele — în augus 
la București, în 1944. Drumurilor spre școală i s-au ala 
turat cele care duceau spre stadion. A descifrat taineU 
sportului cu balonul rotund în secția de juniori < 
clubului Steaua. De aici, a fost selecționat în echipa 
reprezentativă de juniori. Tehnicienii au întrevăzut l< 
Deleanu un evantai de calități: voință, forță, impe 
tuozitate, tehnică, aplicativitate pentru diverse formul 
tactice. Creșterea ca cetățean — Augustin este '-'“I 
dent în anul IV al Facultății de științe economice < 
Universității „Al. I. Cuza** din Iași—este dublată A 
ascensiunea sa pe scara măiestriei sportive. A. Deleam 
este component al selecționatei de tineret a țării, bă 
tind insistent la ușa „naționalei**.

CONSTANTIN CRUDU. Jocurile Olimpice de k 
Tokio... în fața unei săli arhipline, Constantin Crudu 
cel mai tînăr boxer al lotului nostru, susține un mec 
dificil. După o partidă spectaculoasă și dramatică — 
aplauze la scenă deschisă pentru ambii pugiliști...

Acum, Constantin Crudu este cea mai în form* 
„pană** a țării. O confirmă două victorii obținuți 
recent în fața pugiliștilor din R.F.G.

GHEORGHE NICA. învățătura și sportul. Iată ceh 
două mari pasiuni ale lui Gheorghe Nica. Evoluția c 
fost firească: student la I.P.G.G. în anul I, anul II 
anul III... Concomitent: selecționat în reprezentativi 
de rugbi a țării la juniori, la tineret, la seniori. Ceh 
mai frumoase amintiri: anul 1965, cînd îmbracă pentri 
prima dată tricoul de campion (face parte din echipe 
clubului Dinamo București) și meciul cu „Pirineii** 
cînd, după victorie, specialiștii au afirmat că a fos 
cel mai bun de pe teren.

...Și numărul acestor tineri născu ți sub soareh 
primului 23 August, continuă. Din aceeași generații 
victorioasă mai fac parte rugbiștii Petre Veluda, Gheor 
ghe Mircea, Victor Marinescu, Mircea Prosi — toți ir 
lotul de tineret al țării — și atîți alți tineri fruntaș, 
în muncă, școală și sport.

Urcăm mereu, neîntrerupt, pe marele drum al seco
lului. E un suiș continuu pe verticala socialismului, 
spre vîrfurile însorite pe care le-au țintit generații dt 
luptători. Mîine e luminoasa zi a sărbătorii Elibe
rării. Privirile celor de-o vîrstă cu secolul întîlnesc pi 
cele care au valoarea tinereții țării descătușate. Și 
ne întovărășim urările de rodnicie pentru anii care voi 
urma, scandind cu fierbinte recunoștință numele iubii 
al patriei și al partidului.

VASILE VRÎNCEANU ’

O imagine de la unul din numeroasele meciuri de handbal susținute de 
sportivii de la uzinele „23 August" din București. Se întrec 

asociațiilor sportive Mecanica și Sculăria

BUCUREȘTI. Clubul sportiv Me
talurgistul și comitetul U.T.G. de pe 
lîngă Uzinele „23 August* au întoc
mit pentru această perioadă un bo
gat program sportiv. în cadrul aso
ciațiilor sportive din uzină au loc 
numeroase concursuri la fotbal, vo
lei, handbal etc. Formația de hand
bal, care activează în campionatul 
de calificare al Capitalei a susținut 
un interesant meci la Oltenița cu 
echipa A.S. Comerțul pe care a în
trecut-o cu 19—18 (10—8). Asocia
țiile sportive Sculărie, Mecanică și 
Motoare vor susține o serie de în- 
tîlniri cu reprezentativele altor aso
ciații sportive din raion, ca de exem
plu A.S. Republica, F.M.U.A.B. și cu 
cele din comunele Găneasa și Bă
lăceanca.

handbaliștii

—4
PITEȘTI. întrecerile festive din r< 

giunea noastră se apropie de sfîrși 
în majoritatea raioanelor sînt ct 
noscute echipele și sportivii car 
și-au adjudecat „Cupa Eliberării' 
Astfel, la Cîmpulung Muscel cei m< 
buni țintași s-au dovedit a fi I 
Chirculescu și Al. Fotino. în raioni 
Slatina cea mai în formă echipă d 
volei a fost A.S. Aluminiu.

Un fapt îmbucurător este acel 
că la întrecerile organizate în cel 
12 raioane s-a înregistrat o pârtie 
pare masivă, peste 5 000 de tine 
și tinere s-au întrecut la volei, han< 
bal, atletism, fotbal, tir, trîntă 
alte sporturi.

D. DUMITRESCU — coresp. AL. MOMETE — coresp. reg?



victorie la

pierdut 
preluat-o, a 
care i-a

■Așadar, a început fotbalul! Echipele au debutat oficial în nonl sezon, 
și în prima etapă fiecare a™ cules după felul cum s-a pregătit. Fără îndoială, 
marea surpriză (ți fotbalul n-ar mai fi™ fotbal fără surprize) ne-a furni- 
zăt-o noua promovată JitlL care a zdrobit echipa de la poalele Tîmpei și s-a 
instalat în fruntea celui de al 49-lea campionat al primei categorii. Rezulta
tul de ieri îi obligă pe mineri la o comportare bună în continuare.

Al doilea rezultat de proporții ni l-a servit Steaua care, în deplasare, 
a surclasat echipa ieșeană. Se pare că, după lungi căutări, bucurcștenii și-au 
găsit „cadența". In rest, rezultatele sînt cele scontate, în afară poate de cel 
al campionilor — echipa Petrolul — la care pretențiile sînt mult mai mari.

Mai menționăm faptul că ieri s-an înscris 24 de goluri, dar că problema 
eficacității rămîne deschisă din prima etapă pentru multe formații, deoarece 
în trei partide s-an înscris 20 de goluri, iar în 4 meciuri doar... 4 goluri!

Dar, pentru a avea o imagine mai clară asupra desfășurării jocurilor 
citiți mai jos cronicile redactorilor noștri.

REZULTATELE DE IERI

C.S.M.S.—STEAUA 1—7 (0—2) 
FARUL—RAPID 1—1 (0—0) 
U.T.A.—UNIVERSITATEA CLUJ 0—0
IUL—STEAGUL ROȘU 7—0 (4—0) 

POLITEHNICA TIMIȘOARA—PETROLUL 
1—0 (0—0)

PROGRESUL—DINAMO PITEȘTI 1—8 
(0-0)

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA CRA
IOVA 4—1 (2—0)

ETAPA VIITOARE
Dinamo Pitești—Dinamo București 
Steaua—Politehnica Timișoara 
Știința Craiova—Jiul 
Rapid—U.T. Arad 
Universitatea Cluj—Progresul 
Steagul roșu—Farul 
Petrolul—C.S.M.S.

CLASAMENTUL

1. Jiul 1 1
2. Steaua 1 1
3. Dinamo București 1 1
4. -5. Progresul 1 1
4.—5. Politehnica Timișoara 1 1

1 0
1 0
1 o
1 o 
10 0 1 0—1 
îooi o—i
10 0 1 1—4
10 0 1 1—7
10 0 1 0—7

6.-7. U.T.A.
8.-7. Universitatea
8—9 Farul
8.—9, Rapid

10.—11. Dinamo Pitești
10.—li. Petrolul
12. — Știința Craiova
13. — C.S.M.S.
14. Steagul roșu

Cluj

0
0
0
0
0

Momente de tensiune la poarta 
apărată de Urziceanu. Fază din 
meciul Progresul—Dinamo Pitești 

1—0 (0—0)
Foto: Șt. CIOTLOȘ

Victorie meritată chiar

PROGRESUL-DINAMO PITEȘTI 1-0 (0-0)
la acest scor categoric

Sub semnul celor 35 grade
la... umbră

Puține lucruri bune de spus tn legă
tură cu partida inaugurală a sezonului, 
desfășurată pe o căldură caniculară care 
și-a pus, firește, amprenta asupra ritmu
lui de joc; puține cuvinte de laudă și 
acestea adresate toate formației învingă
toare care, comparativ cu ceea ce ne-au
arătat piteștenii, merita o victorie ceva 
mai comodă declt o indică rezultatul de 
1—0 (0—0) fixat pe tabelă. Intr-ade
văr, gazdele au ținut să onoreze reîn- 
tîlnirea cu prima categorie a țării prac- 
ticînd un fotbal mai ofensiv, mai bine 
orientat, cu alte cuvinte mai aproape 
de cerințele campionatului republican. 
Predilecția față de jocul canalizat pe

direcția porții i-a pus, deseori, pe fot
baliștii bucureșteni în poziții de șut și 
numai unele ezitări, iar alteori bara 
transversală și de două ori intervențiile 
salutare ale lui Țîrcovnicu (care a sal
vat, tn min, 21 și 23, de pe linia porții) 
au făcut ca scorul să nu capete pro
porții. Demn de reținut aportul junio
rului Ciucu care, printre altele, a reușit, 
la debut, să înscrie (în min. 55) punctul 
victorios, trimițînd în plasă, plasat, ba
lonul servit oportun de Al. Constanti- 
nescu.

De partea cealaltă, echipa Dinamo Pi
tești, una din revelațiile trecutei ediții, 
a deziluzionat. A jucat lipsită de orice 
veleități, așteptînd parcă să plece cu un 
punct... dacă adversarul va consimți la 
aceasta. Intr-atit de palidă a fost replica 
formației piteștene,- într-atît de ștearsă 
a fost contribuția oaspeților în situațiile

de atac, lăsat la voia întîmplării pe sea
ma „vîrfurilor“ izolate Naghi și Țurcan. 
Destul de penctrabilă a fost defensiva 
piteșteană, total contraindicat și jocul 
prestat de Dobrin, mereu tentat să ofere 
„numere personale11, firește în detrimen
tul echipei.

Bun arbitrajul prestat de AL Totb 
(Oradea).

PROGRESUL: Mîndru 7 (de loc soli
citat) — Colceriu 7, Măndoiu 6, Pe- 
teanu 7, Ad. Constantinescu 7 — Neacșu 
7, Al. Constantinescu 6 — Oaidă 8, 
Mateianu 7, Ciucu 7 (min. 80 Anghel), 
Mafteuță 8.

DINAMO PITEȘTI: Urziceanu 7 — 
Olteanu 6, Barbu 6, I. Stelian 6, Da
vid 5 — Dobrin 4, Țîrcovnicu 7 — 
Radu 6, Naghi 5, I. Popesecu 5, Țurcan 
5 (min. 56 Pop 6).

G. N1COLAESCU

Joc echilibrat,
scor

craioveni, 
executaseră 

meciului : 
Fră- 

lui 
înapoi în

Teribilă surpriză pentru 
la cîteva clipe după ce 
lovitura de 
Deliu a 
tilă a 
Pîrcălab _
poziție decisivă : 1—0 I In acest mo- 

ent, mulți s-au gîndit, probabil, la 
acel 8—0 cu care s-a încheiat ultima 
confruntare de la București dintre a- 
aceste două echipe. Dar, formația care 
a trecut la comanda jocului a fost 
Știința, mult mai activă în cîmp și 
periculoasă prin șuturile puternice, de

începere a 
mingea, 

trecut-o 
dat-o

. . . . . .  DINAMO BUCUREȘTI - 
la distanță, ale lui Oblemenco. O ast
fel de lovitură era să le aducă craio- 
venilor golul egalizator, în min. 14. 
Două minute mai tîrziu, în plin avînt 
craiovean, se produce un contraatac 
al bucureștenilor, soldat cu o centrare 
la semiinălțime a lui Frățilă: Mihăiles
cu, venit din urmă, lovește puternic 
mingea și înscrie în propria poartă în 
stilul lui... Vuțov la „mondiale”.

După pauză, Dinamo, care nu prea 
„jucase" pînă atunci, este mai proas
pătă, cîștigă majoritatea duelurilor 
pentru minge și pierde prin Nunweiller 

’ să majoreze 1
în min. 73,

ȘTIINȚA CRAIOVA 4-1 (2-0)
min. 84 prin același Sfîrlogea. O lovi
tură liberă splendid executată de Fră
țilă în ultimul minut de joc, stabilește 
scorul final : 4—1. Victorie meritată. 
Scorul însă este exagerat.

Arbitrul Mircea Rotaru (Iași) a con
dus bine următoarele formații :

DINAMO ; Niculescu 7 — Popa 7, 
Nunweiller III 8, Ivan 6, Stoenescu 
7 — Gliergheli 7, O. Popescu 7 — 
Pîrcălab 7, Frățilă 8, Ene II 6, Nun
weiller VI 6, (Haidu 5).

Campionii învinși
TIMIȘOARA 21 (prin telefon de 

a trimisul nostru) : Meciul a fost de 
ivel tehnic satisfăcător. Pe alocuri 
-a jucat chiar frumos. Deoparte, gaz
ele au alergat mai mult și au creat 
umeroase faze la poarta lui Ionescu. 
e partea cealaltă, Petrolul a răspuns

u un joc mai lent, dar cu multe com- 
inații la mijlocul terenului. I-a lipsit 
nsă hotărîrea în preajma careului, 
entru Politehnica rămîne în conti- 

Euare o „problemă" nerezolvată — 
Ificacitatea. jucătorii săi ratînd foarte 

îult din poziții clare și chiar din 
propierea porții.

veritabil K O.p2

.IAȘI
tisul nostru). —
i deplasare este 
ecomandă grăitor pe fotbaliștii de la 
teaua, ei fiind performerii etapei.
Ceea ce ne-a determinat însă 

i facem această afirmație n-a fost 
umai scorul cu care ei au încheiat 
artida cu C.S.M.S., d mai ales ma- 
«aHE în care au jucat. Spunem acest 

Bcru pentru, că am văzut la formația 
lucureșteană o idee clară de joc, che
ia scheme tactice bine puse la punct 
I corect aplicate precum și o linie

la Iași
21 (prin

•i

telefon de La tri- 
Să cîștigi cu 7—1 
o victorie care îi

VI 
în 
lab înscrie spectaculos. în 
jocului, craiovenii revin 
pierd o mare ocazie 
logea (singur cu portarul a tras ală
turi), dar reduc totuși handicapul în

ocazia 
schimb.

în
prin

scorul. 
Pîrcă- 
finalul 

atac, 
Sfîr-

Vasilescu 6 
4, Mincă 7, 
4 (Deselnicu 
6 — Cîrciu-

ȘTI1NȚA CRAIOVA; 
(Papuc 6) — Mihăilescu 
Bîtlan 6- Marin Marcel 
5) — Strîmbeanu 7, Ivan 
mărescu 6, Sfîrlogea 7, Oblemenco 7, 
Deliu 5.

JACK BERARIU

POLITEHNICA TIMIȘOARA - PETROLUL 1-0
Primul sfert de oră a aparținut stu

denților. Pasele petroliștilor echili
brează jocul, astfel că tabela de mar
caj (probabil cum au dorit campionii) 
rămîne neschimbată. In repriza a doua 
asistăm la cîteva faze interesante : 
în min. 52, Iuhaz centrează. Dridea I 
preia, șutează, portarul Popa atinge 
mingea, care apoi îl depășește, dar 
se lovește de bară și iese afară ; 
min. 61> Mițaru centrează, sar la min- 
ge... lipiți Mocanu și Cotormani, ulti
mul însă aflat în spatele adversarului. 
DECI OFSAID. Mingea respinsă de 
Cotormani revine lui Grizea, complet 
liber, care șutează imparabil la colț 
și înscrie ; 1—0 pentru Politehnica. 
Peste 7 minute, Regep șutează la fel.

cen- 
(Tr. 

Slab

dar Ionescu respinge în corner prin- 
tr-un salt excepțional.

Octavian Comșa (Craiova) la 
tru și secundul său M. Biolan 
Severin) au arbitrat satisfăcător,
insă celălalt tușier : S. Drăgulici (Tr. 
Severin), care n-a semnalizat unele 
poziții de ofsaid ale lui Cotormani.

POLITEHNICA; P. Popa 7 — 
Surdan 7, Petrovici 7, Mihăilă 8, Ho- 
drea 7 — Grizea 8' Lereter 7 — Cotor
mani 6, Regep 8, Răcelescu 6, Mițaru 
6.

PETROLUL: M. Ionescu 8 — Pahon- 
țu 7, Boc 7, Florea 7, Mocanu 7 — 
Iuhaz 8, Dragomir 8 — Oprișan 5 
(min. 82 Dincuță), Dridea I 7, Badea 
6, Moldoveanu 6.

CONSTANTIN ALEXE

ES3

defensivă care a funcționat ireproșa
bil. Putem considera, deci, că este un 
început promițător care totuși nu tre
buie să determine, în cazul echipei 
Steaua, o stare de prea mare mulțu
mire. Și aceasta deoarece în meciul 
de la Iași Steaua a întîlnit o echipă 
slab pregătită. Apărarea ieșenilor, cu 
un fundaș lateral improvizat (Humă) 
și cu doi fundași centrali neinspirați, 
a jucat submediocru, încercînd în 
repriza secundă o manevră (jocul la 
ofsaid) de ultimă speranță. Cît privește 
atacul gazdelor, el a pîlpîit doar în 
primele 10—15 minute, după care nu 
s-a mai văzut pînă la sfîrșitul meciu
lui.

Iată în ordine autorii golurilor: 
S. Avram (min. 10) la o ezitare a 
apărării ieșene; Constantin (min. 41)

din

— C.S.M.S.- STEAUA 1-7
la capătul unei foarte frumoase com
binații; Voinea (min. 46); Vornicu 
(min. 60) direct dintr-o lovitură de Ia 
17 m; Voinea (min. 61, 70, 74 — din 
11 m și 89).

A arbitrat bine I. Ritter (Timișoara) 
ajutat de St. Birăescu (Timișoara) și 
T. Cruceanu (Arad).

STEAUA: Suciu 7 (Haidu
min. 77) — Petescu 7, Jenei 7, D.
Nicolae 8, Sătmăreanu 7 — Negrea 
7, D. Popescu 8 — Pantea 6, Con
stantin 9, Voinea 9, S. Avram 7.

C.S.M.S.: Constantinescu 4 (Cizic 
din min. 75) — Humă 4 (Deleanu), 
Pop 5, Vornicu 5, Deleanu 6 (Humă)— 
Ștefănescu 6. Romilă 4 (Hrițcu din 
min. 65) — Incze IV 4, Stoicescu 4, 
Cuperman 5, Baboie 6.

CALIN ANTONESCU 

PETROȘENI 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). In min. 14 s-a în
scris primul gol: Martinovici, de pe 
partea stingă, a centrat la Stoker, 
care a șutat puternic; Adamache a 
respins și Casandra a trimis în pla
să: 1—0. In continuare, înaintașii 
echipei din Valea Jiului, sprijiniți 
în permanență de mijlocași, au 
combinat frumos, depășind cu ușu
rință apărarea formației Steagul 
roșu. Ca urmare scorul a fost modi
ficat pînă la pauză, încă de trei 
ori. In min. 36 Martinbvici a intrat 
în careu, a ajuns pînă la linia de 
fund, de unde a centrat lui Ca
sandra și... 2—0. După trei minute 
apărarea brașovenilor a ezitat să 
Intervină și Martinovici a profitat, 
șutind puternic: 3—0. In min. 43 
Peronescu a fructificat o centrare a 
lui Martinovici: 4—0. O remarcă: 
primul șut la poartă al brașovenilor 
a fost expediat de Selimessi în min. 
34.

După pauză, Jiul a menținut ace
lași ritm și scorul a luat proporții. 
In min. 53 a început ploaia și tere-

JIUL - STEAGUL ROȘU 7-0 (4-0) 
nul a devenit alunecos, îngreuind 
controlul balonului. în această pe
rioada stegarii au inițiat cîteva con
traatacuri, însă Goran și Gane au 
ratat (min. 59, 60, 72). Cu toate că a 
fost modificată, apărarea brașoveni
lor s-a comportat, în continuare, ne
corespunzător.

Iată cum _ s-au marcat ultimele 
trei goluri: în min. 50 Peronescu a 
centrat cu boltă, Pilcă a sărit, dar 
nu a putut opri balonul: 5—0; în 
min. 75 Martinovici a lovit balonul 
cu genunchiul, Pilcă a plonjat și a 
alunecat cu balonul în poartă: 6—0; 
în min. 86 Casandra, bine servit de 
Peronescu, a înscris ultimul gol al 
meciului: 7—0.

Brigada de arbitri V. Dumitrescu 
— Ia centru, I. Hristafi și T. Vasile 
(toți din București) a condus foarte 
bine.

JIUL: Ion Vasile 7 — Șerban 
Dan 8, Pop 7, Cazan 7 — Stoker 
Sandu 9 — Martinovici 8, Libardi 
Casandra 8, Peronescu 8.

STEAGUL ROȘU: Adamache

7,
1,

3 
(din min. 46 Pilcă — 4) — Zaharia- 
4 (din min. 46 Ivâncescu — 4), Je
nei 4, Alecu 4, Campo 4 — Pescaru 
4, Sigheti 5 — Selimessi 4, Gane 4, 
Goran 4, GySrfi 5 (notele s-au dat 
eu multă indulgență).

V. POMPILIU

înaintările au rămas
datoare

ARAD, 21 (prin telefon). Textiliștii 
arădeni nu au dat satisfacție la pri
mul examen din actuala ediție a cam
pionatului. După cum a ținut să ne 
spună 
trenorul 
fără o 
se poate 
mai ales 
organizat defectuos acțiunile și, ceea 
ce e mai important, au rămas „cori- 
genți” la materia finalizare. în ciuda 
faptului că au dominat evident în pri
ma repriză, 
înscrie deși 
Ele au fost, 
Chivu (min. 
Tr. Popescu 
parte, lămurite ou succes de portarul 
Ringheanu și apărarea imediată în

la sfîrșitul jocului an- 
arădean Ioan Reinhardt, 

linie de atac eficace nu 
cîștiga. Și atacanții arădeni, 
vîrfurile, au evoluat șters, au

gazdele nu au reușit să 
au avut ocazii multe, 
pe de o parte, irosite de 
4 și 35), Țîrlea (min. 6), 
(min. 23), iar pe de altă

O partidă
de mare luptă
CONSTANȚA 21 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Tot „litoralul” a fost 
prezent azi după-amiază pe stadionul 
din localitate pentru a urmări jocul 
Farul—Rapid. Constănțenii au atacat 
cu toate forțele încă din primele mi
nute. Și atunci, „perioada de studiu” 
n-a mai existat, rapidiștii răspunzînd 
imediat adversarilor săi, contraata- 
cțnd periculos prin Dumitriu II și I. 
Ionescu. Apărările „au închis” jocul, 
împingîndu-1 spre mijlocul terenului, 
lipsindu-1 oarecum de ceea ce gustau 
cel mai mult spectatorii : fazele de 
poartă.

Am scris oarecum, deoarece chiar 
în această situație la poarta lui Ră
ducanu sau a lui Manciu au existat 
cîteva ocazii bune de 
prima repriză. Să le 
Ionescu min. 13 și 35, 
36 și 42, Gref min. 32

După pauză meciul
disputat. Min. 65 aduce primul gol,

gol încă din 
enumerăm: I.

Iancu min. 31, 
și altele, 
devine și mai

U.T.A.-UNIVERSITATEA CLUJ 0-0
frunte cu Pexa. Pe linia deficiențelor» 
se înscrie și căderea fizică manifestată 
de majoritatea jucătorilor arădani în 
repriza secundă.

Clujenii au făcut tot ce se putea 
pentru a scoate un rezultat cît mai 
bun. Astfel, în prima repriză ei s-au 
apărat prudent și organizat, stăvilind, 
desele atacuri ale gazdelor, iar după 
reluare, au ieșit la un joc deschis, 
echilibrînd raportul de forțe de pe 
teren. Ei au ratat o bună ocazie prin 
Barbu (min. 57), care a tras în bară*

Arbitrul Nicolae Rainea (Bîrlad)) 
a condus cu unele scăpări formațiile^ 
U.T.A. : Gornea 9 — Birău 6, Bacos 
7, Secășeanu 6, Czako II 6—Chivu 8, 
Mețcas 6—Axente 6, Tr. Popescu 5 

5), Țîrlea 5»(din min. 60 Schiopu
Igna 6.

UNIVERSITATEA : 
Grăjdeanu 5, Pexa 8, 
pcanu 7—P. Emil 6, V. 
Marcu 5, Oprea 8, Adam 6, Barbu 6»

ȘTEFAN IACOB -coresp.

Ringbeanu 9—*
Neșu 6, Cîm-
Alexandru 6—*

FARUL-RAPID 1-1 (0-0) 
gazdele au o perioadă de cădere^ 
revin în atac și în min. 78 ega-*

gol, 
dar 
lează printr-o lovitură de la 11 m, 
acordată de arbitru în urma unui 
fault comis de Dan. Execută impe» 
cabil Tîlvescu și egalează. La 1—U 
jocul... începe din nou și are un final 
infernal, care culminează cu situația' 
din min. 89 cînd Manolache trimite 
mingea în poarta lui Răducanu. Por-* 
tarul rapidist acuză ofsaid. Arbitrul 
este de acord, constănțenii cer gol. Și 
mai mult de două minute se „poartă 
tratative”. Ultima decizie: nu e gol. 
Asupra acestei faze vom reveni joi»

A arbitrat slab Mihai Vasilîu 
(Ploiești)).

FARUL : Manciu 6—Georgesctt- 7, 
Tîlvescu 8, Koszka 7, Gref 5—Etern 6 
(min. 46 Manolache 8), Pleșa 7 —■* 
Ologu 6, Tufan 6, Iancu 8, Kallo 8»

RAPID : Răducanu 7—Ștefan 7, Eu-» 
pescu 8, Dan 7, Greavu 6 —• Dinu 7,- 
Georgescu 6—Năsturescu 6, Dumitrii! 
II 6, I. Ionescu 7, Codreanu 6»

VALENTIN PĂUNESCU,

SPORTUL POPULAR



SPORT
PE MELEAGURILE

PATRIEI

• ÎN ȚARA NOASTRA EXISTA ASTAZI APROAPE 22 DE TERENURI

DE SPORT, STADIOANE, SĂLI $1 BAZINE • 1 316 981 DE OAMENI Al

MUNCII AU CUCERIT INSIGNA DE POLISPORTIV, DINTRE CARE PESTE

400 000 TN ULTIMUL AN • LA CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVI

AU PARTICIPAT ANUL ACESTA 1 176262 CONCURENȚI • IN PRIMUL

SEMESTRU AL ANULUI 1966 AU FOST ORGANIZATE 11 599 DE „DUMh

NICI CULTURAL-SPORTIVE"

Mișcarea sportivă din țara noastră face pași însemnați pe drumul îndeplinirii sarcinii trasate de partid: 
cuprinderea unor mase tot mai largi de oameni ai muncii, a întregului tineret, în practicarea organizată și 
sistematică a exercițiilor fizice și sportului. In bilanțul pe care sportul nostru îl face cu prilejul marii 

sărbători a eliberării patriei se află înscrise și o seamă de succese realizate în domeniul întăririi organizatorice 
a asociațiilor sportive prin amenajarea unui mare număr de terenuri sportive simple, prin inițierea de noi și 
atractive întreceri, prin crearea de centre pentru învățarea sportului, prin mărirea continuă a numărului de 
instructori sportivi, prin întărirea bazei materiale. Toate acestea au contribuit la atragerea unui număr sporit de 
participanți la întrecerile sportive de masă, la mărirea continuă a familiei sportului. In ultimul an sportul și-a 
adus o contribuție și mai eficientă la întărirea sănătății oamenilor muncii, la mărirea capacității lor de îndepli
nire a sarcinilor trasate de partid pentru desăvîrșirea construcției socialiste, la crearea unui tineret sănătos, 
călit fizic.

Numeroase și variate sînt aspectele activității de masă. Intorcînd filele „istoriei de un an", vom... reedita 
cîteva dintre momentele cele mai importante care marchează progresul realizat.

Campionatul 
reșițenilor...

DePopas în „Cetatea oțelului".
cîțiva ani, campionatul asociației a 
devenit la Reșița o competiție spor
tivă de masă mult îndrăgită de iu
bitorii sportului de aici. O singură 
cifră ne Va fi suficientă pentru a a- 
răta amploarea pe care a cunoscut-o 
campionatul asociației printre maeș
trii oțelului : 13 000 de muncitori,
tehnicieni, ingineri, maiștri, elevi de 
la grupul școlar participă la între
cerile pentru desemnarea „celui 
puternic", „celui mai rezistent", 
lui mai iute" dintre muncitorii 
șiței.

Cum s-a reușit acest lucru ?
Pentru anul 1966 s-au stabilit 

timp ramurile sportive la care să se 
organizeze campionatul, în funcție de 
baza materială și de dorințele viitori
lor participanți la întreceri. Au... cîș- 
tigat fotbalul, handbalul, voleiul, po
picele, atletismul, tenisul de masă și 
trînta. La fotbal s-au înscris 120 de 
echipe (1), la volei •— 63, la hand
bal — 64, la atletism — peste 2000...

Clubul sportiv muncitoresc — care 
coordonează activitatea celor 29 de 
asociații sportive — arc la dispozi
ție pentru sportivii de performanță 
și pentru masa membrilor UCFS un 
stadion cu două terenuri de fotbal, 
pistă de atletism, terenuri de handbal 
și volei, sală pentru jocuri sportive, 
săli mai mici pentru haltere, lupte 
și gimnastică, două arene de popice, 
o sală de șah și alta pentru tenis de 
masă. Acestora, prin muncă volun
tară, li s-au adăugat în anul 1966 
alte terenuri simple pentru ca acti
vitatea din cadrul campionatului a- 
sociației sportive să se poată desfă
șura din plin.

Alături de comisia constituită în 
vederea campionatului asociației, 14 
antrenori ai clubului, profesori de e- 
ducație fizică de la grupul școlar și 
zeci de instructori voluntari și-au 
adus contribuția la organizarea în
trecerilor, la pregătirea și îndruma
rea concurenților la asistența tehnică 
și conducera jocurilor.

O astfel de competiție comportă o 
judicioasă planificare. Acest lucru 
n-a fost uitat. Graficele, programele, 
afișele au anunțat din timp partici- 
panților orele de concurs, terenurile 
pe care vor avea loc disputele, ar
bitrii care vor conduce întrecerile. 
Alte mari panouri au făcut cunos
cute rezultatele realizate, performan
țele care constituie noi recorduri ale 
asociației și clubului, iar în rubri
cile de sport ale celor două ziare 
de uzină au fost popularizați cam
pionii.

Care sînt rezultatele? Primul : 
peste 13 000 de reșițeni cuprinși în-

■ tr-o activitate sportivă sistematică și
■ organizată ; al doilea: aproape 5 000
■ de ore de întreceri sportive; al 
itreilea : cu prilejul întrecerilor an- 
Itrenorii și tehnicienii au depistat nu
meroase elemente tinere și talentate 
■care au fost promovate în secțiile 
'de performanță ale clubului. Să nu 
niiităm că reșițenii sînt prezenți în
multe dintre competițiile cu caracter 
republican!

inai
„ce- 
Re-

rile de concurs (este, deci, vorba 
despre o întrecere sportivă), sînt 
pregătite. Oaspeții sînt primi/i după 
datină. Apoi, mecanizatorii din Cio
cănești le arată in amănunt fiecare 
lac de întrecere. Aici vor concura 
luptătorii, dincoace —- pe podium 
— halterofilii, in sala frumos ame
najată — șahiștii, iar la poligon, 
firește, trăgătorii. Au venit să-i a- 
jute pe organizatori și concurenfi 
tehnicieni ai Consiliului raional 
UCFS Călărași profesori de educa
ție fizică, instructori sportivi. Spec
tatorii — sosifi in număr mare (și 
nu numai din Ciocănești) — nu-și 
găseau astimpărul. Care întrecere 
va fi mai frumoasă? Cine va ciș- 
tiga?“

Așa și-a început relatarea trimi
sul nostru la campionatul mecaniza
torilor din raionul Călărași. La În
trecerile de trîntă, haltere, șah. tir 
au luat parte campionii întrecerilor 
organizate in S.M.T.-urile din Cio
cănești, Bogdana, Cuza Vodă și Ro- 
sefi. Erau ciștigătorii competițiilor 
la care luaseră parte peste 550 de 
concurenfi. O inițiativă demnă de 
toată lauda, extinsă, apoi, și in alte 
raioane și regiuni. Astfel de între
ceri și-au adus contribuția la creș
terea interesului pentru activitatea 
sportivă de masă din mediul sătesc.

măresc azi copiii și la antrenamen
te. Legătura școală—familie, atît de 
necesară în procesul complex de 
formare a tinerei generații a început 
să prindă rădăcini, să se facă sim
țită și în sport."

Proi. Viorel Avram, școala gene
rală „Petre Ispirescu* București: 
„In școala noastră se amenajează 
terenuri de sport, sectoare pentru 
atletism, s-au procurat aparate pen
tru practicarea gimnasticii".

Trei spicuiri dtn ample materiale 
privind activitatea sportivă a șco
larilor. Cîte n-ar mai fi de adău
gat! Activitatea elevilor și studen
ților este bogată. Campionatele șco
lare și universitare, întîlnirile de
venite tradiționale între licee și u- 
niversități, competițiile organizate 
special pe probe și ani de studii 
ș.a.m.d. — sînt evenimente impor
tante în viața sportivă a elevilor 
și studenților. Zecile de mii de par- 
ticipanți la întreceri sînt o mărtu
rie a marii popularități pe care spor
tul o cunoaște în rîndurile 
tului studios.

Marile
întreceri

tinere-

Sportul
o mare
pasiune
a tinereții

Școala și sportul au devenit noți
uni inseparabile. Cîteva mărturii:

„La liceul nr. 3 din Brăila, la fi
nele anului școlar, se desfășoară în
treceri sportive între promoția care 
a absolvit și „elevii cei mari" ai li
ceului. Cu acest prilej absolvenții 
predau urmașilor, în cadrul festiv, 
tricourile reprezentativei liceului. 
Sînt momente emoționante pe care 
viitorii tehnicieni, ingineri, profesori 
sau medici nu le vor uita niciodată. 
Ele îi vor menține atașați de școală, 
de sportul pe care l-au îndrăgit și 
practicat în anii de liceu*.

Prof. Ștefan Sarivan, director ad
junct al liceului „Al. I. Cuza" din 
Ploiești: „Orele de educație fizică 
au început să atragă elevii ca un 
magnet. Pasiunea lor pentru sport 
s-a transmis, firește și părinților. 
Acum, cei ce vin la liceu să se in
tereseze de situația la învățătură 
a copiilor discută și despre parti
ciparea acestora la orele de educa
ție fizică, la concursurile sportive. 
Mai mult, unii dintre părinți își ur

Dinamo 
acordu- 
800 de

lui de club — 
parcurs „suta* 

Găescu (Rapid) 
lungime, al al

care a
Măriei
4,55 la
sportivi care timp de

• Ora 16,30. Pe stadionul 
din Capitală defilează, în 
rile unui marș sportiv, cei 
finaliști ai Spartachiadei de vară. 
Sînt reprezentanții celor 160 000 de 
tineri și tinere din București care au 
luat parte la prima etapă a marii 
competiții de masă. Au început în
trecerile. Pe carnetul de însemnări 
notăm numele muncitorului C. Fie
rea de la Metalul — învingător la 
săritura în înălțime și săritura în 
lungime, al colegului 
N. Nicolae, 
în 11,8, al 
creditată cu 
tor și altor
trei zile au făcut promisiuni solemne 
pentru un frumos viitor sportiv.

Dacă ar fi să notăm aici numele 
celor ce s-au impus în întreaga țară 
în disputele Spartachiadei ar trebui 
să... răpim întreg spațiul ziarului. 
Fiecare din aceste întreceri are însă 
același învingător : sportul de masă, 
care de la an la an cuprinde tot mai 
mulți oameni ai muncii în desfășu
rarea competițiilor.

• Zilnic sosesc la redacție zeci de 
scrisori în care corespondenții noș
tri ne scriu despre intensa activitate 
sportivă ce se desfășoară pe melea-

Campionii
campionilor!

„Dimineață frumoasă de primă
vară. De fapt nu este primăvară 
(ne ailăm Ia siirșitul lui februarie), 
dar timpul a luat-o înaintea calen
darului... Mecanizatorii de la S.M.T.

„Duminică cultural-sportivă" în comuna Putineiu (regiunea București).
Ca în toate orașele și satele patriei, și aici sportul a ocupat un loc de 

cinste, mărturie fiind imaginea
gurile patriei. Una din temele des 
întîlnite o constituie CONCURSU
RILE PENTRU TRECEREA NOR
MELOR INSIGNEI DE POLI
SPORTIV.

TIMIȘOARA. — In prezent peste

din timpul
și tinere 
mele.

• Pn
„artistice", 
orășenesc UCFS București, Ministe 
rul Industriei Metalurgice și Minis

unei curse de 100 m
care au trecut toate nori

afiș mare, scris cu liter, 
ne informează: „Consiliu

SUB SEMNUL UN
In pas cu avîntul general care a cuprins toate 

domeniile vieții noastre sociale, mișcarea spor
tivă din România socialistă înregistrează noi și 
noi succese.

Anul acesta, sportivii patriei noastre au mun
cit cu elan sporit, mobilizați de istoricele hotă- 
rîri ale celui de al IX-Iea Congres al partidului, 
care au deschis și mișcării sportive largi pers
pective de dezvoltare. Intîmpinînd marea săr
bătoare națională a Eliberării, tineretul sportiv a 
repurtat în producție și pe stadioane succese 
însemnate.

Organele și organizațiile UCFS își înzecesc 
eforturile pentru a îndeplini obiectivele trasate 
de partid, privind dezvoltarea educației fizice și 
a sportului. Exercițiul fizic, jocul sportiv, miș
carea în aer liber, turismul devin practici siste
matice la un număr tot mai mare de cetățeni ai 
patriei noastre.

Colaborarea strînsă cu organizațiile U. T. C. 
în organizarea duminicilor cultural-sportive, a 
excursiilor de tot felul, în mobilizarea tineretu
lui pentru cucerirea insignei de polisportiv este 
una din condițiile determinante ale dezvoltării 
continui pe care o cunoaște activitatea spor
tivă de mase.

Pe linia preocupării mereu sporite pentru dez
voltarea educației fizice și a sportului în rîn- 
dul generației în creștere o eficiență tot mai 
mare o au acțiunile desfășurate de UCFS în

3 000 de tineri și tinere de la aso
ciațiile sportive Electromotor, C.F R., 
Progresul și Voința au trecut primele 
norme ale Insignei de polisportiv.

PITEȘTI. — Luceafărul, Metalul, 
Electrica, Arta sînt asociațiile spor
tive fruntașe pe oraș în organizarea 
întrecerilor insignei.

LAPUȘ. — Din inițiativa Consi- 
iî’uilui raional UCFS și a Comitetului 
raional U.T.C., grupuri de sportivi 
fruntași s-au deplasat în mai multe 
comune din raion. Demonstrațiile lor 
au fost urmate de concursuri pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv. 
Ajutorul dat de sportivii fruntași se 
concretizează în cei 3 000 de tineri

viceprl

colaborare cu Mii 
șurile luate in cc 
1965-1966 pentru 
și a activității spo 
s-au dovedit deosi 
dezvoltarea lor rJ 
cu succes a sarciq 
tate continuă și s 
studios. Campionat 
nizate la atletism, 
tație, fotbal și han 
pare sporită față 
masă (școală—local 
gone și finală. Cal 
cunosc o largă n<3 
unor întreceri ei 
denți. Atît campiol 
versitare au scosI 
talente. I

Taberele organia 
de către M.I. și LI 
in acest an, au I 
la învățătură și sl

terul Industriei Construcțiilor I 
mașini oranizează : «Cupa Metalul 
gistul», ediția 1966". Ea se adreseal 
muncitorilor, tehnicienilor și inginl 
rilor din întreprinderile și instill 
țiile metalurgice din Capitală. Prii 
tre sporturi: . atletismul, halterei 
trînta, tirul, popicele, voleiul și hani 
balul. I

încă o inițiativă, așadar. Dul 
„Cupa minerului", „Cupa texlilisfl 
lui", „Cupa petrolistului" ș.a., o noi 
întrecere pe ramură de produci 
vine să completeze bogatul progrs 
aii activității sportive de masă. j

★ 1
Un spațiu foarte mare ne-ar ti 

bui chiar pentru o succintă reiate 
a întrecerilor organizate in cinst 
zilei de „23 August". Fiindcă 
există oraș sau sat in care tinei 
tul să nu-și fi arătat 
dragostea și bucuria 
sărbătoare nafională

★
Am spicuit din „istoria de un a 

a sportului de masă cîteva înse 
nări. N-avem pretenția că sînt c 
mai semnificative. Este greu 
desprinzi din Imensul tablou al ac 
vității ce se desfășoară la orașe 
sate, în școli și universități, d<
lungul unui an, cele mai frumoa 
cele mai însemnate momente sp<

și in acest 
iafă de mar 
a Eliberării.

five. Ceea ce am înfășițat cititOpU 
acum în prag de „23 August 19H 
are doar intenția de a sugera cont 
buția pe care sportul și-o aduce



PERFORMANTELE DE AZI-
O PROMISIUNE PENTRU MIINE!

== în prag de 23 August, 
î== sportivii țării sînt fericiți
= să raporteze partidului iu-
== bit, patriei socialiste, suc-
= cesele realizate pînă în
== prezent, luîndu-și totodată
iș angajamentul să nu pre-
== cupețească nici un efort

pentru a realiza noi și noi 
,'S victorii, cu care să îmbo-

gățească buchetul succese- 
== lor sportive ale Republicii
S noastre socialiste.
== Vom evoca, pe scurt, cî- 
== teva din momentele cele
== mai caracteristice ale anu-
= lui 1966.

0 etapă importantă în drumul spre J. 0.
Data de 17 iulie 1966 va rămîne 

Înscrisă cu majuscule în istoria spor
tului nostru, a tirului românesc. 
Atunci, pe standurile poligonului de 
la Wiesbaden din R.F. Germană, cu 
ocazia celei de a 39-a edifii a cam
pionatelor mondiale de tir. tînărul 

AVÎNT CONTINUU
UCFS

vățămîntului. Mă- 
ursul anului școlar 
ea educației fizice 
svilor și studenților 
ile. Consolidarea și 
garanția îndeplinirii 
enare într-o activi- 
a întregului tineret 
icane școlare orga- 

volei, baschet, na- 
ucură de o preocu- 
itît în etapele de 
i în cele pe regiune, 
universitare, care 

au reunit la startul 
sste 60 000 de stu- 
ire cit și cele uni- 
îță numeroase noi

•ul vacanței școlare 
kimeroase ca oricînd 
menlele evidențiate 
uind un bun prilej

VIRGIL ATANASIU

trăgător român Virgil Atanasiu cuce
rea titlul de campion al lumii și me
dalia de aur la pistol viteză. Totoda
tă, Atanasiu devenea și noul record
man mondial al probei cu 596 p.

O performantă foarte bună a obfinut 
și reprezentativa României de pistol 

de perfecționare a măiestriei, de lărgire a 
efectivelor școlilor sportive de elevi și ale sec
țiilor de performanță din cluburi cu noi și noi 
talente, campionii și performerii de mîine.

Ca urmare a lărgirii bazei de mase a acti
vității sportive, a consolidării bazei materiale, 
a creșterii experienței cadrelor de tehnicieni, 
sportul românesc a obținut și în acest an noi 
succese.

Titlurile de campioni mondiali și europeni 
cucerite de sportivii noștri, victoriile repurtate 
în mari întreceri internaționale au îmbogățit 
vitrina de trofee a sportului românesc cu noi 
cupe și medalii, demonstrînd în mod convin
gător drumul ascendent al sportului românesc.

Organele și organizațiile UCFS vor milita 
în continuare cu și mai multă perseverență, vor 
munci cu pasiune și exigență sporită pentru 
realizarea sarcinilor pe care partidul și guvernul 
le-au trasat mișcării sportive.

Folosind cu pricepere și răspundere condițiile 
create mișcării sportive, perspectivele deosebite 
ce se deschid în noul plan cincinal, ale cărui 
prevederi privind mișcarea sportivă sînt sporite 
considerabil, există toate premisele pentru con
tinua dezvoltare a activității sportive de masă 
și de performanță, pentru ridicarea ei Ia nivelul 
mărețelor succese pe care le obține poporul 
român sub conducerea înțeleaptă și încercată 
a partidului nostru drag.

viteză; locul al doilea, la capătul 
unui istovitor baraj cu echipa 
U.R.S.S — ciștiaătoare a medaliei de 
aur.

Desigur, aceste rezultate remarca
bile vin să confirme și să întărească 
și mai mult prestigiul tirului româ
nesc, mereu prezent — de-a lungul 
anilor — in lupta pentru intiietatea 
continentală și mondială. Să nu ui
tăm medalia de argint cîștigată de 
Ion Tripșa la J.O. de la Tokio, titlul 
european deținut de formația tării 
noastre de pistol viteză (septembrie 
1965, Tunari) și locul secund cu ace
lași prilej — ocupat de Virgil Atana
siu. Și nu am citat decit citeva dintre 
rezultatele tintașilor români. Fără în
doială, meritul acestor victorii apar
ține sportivilor și antrenorilor care 
nu au precupețit nici un dram de 
energie pentru o pregătire cit mai 
bună. Dar toate aceste eforturi nu ar 
fi putut ii încununate de succes fără 
condițiile din ce în ce mai bune 
create culturii fizice și sportului da 
regimul nostru.

Peste numai doi ani, la J. O. de 
la Mexico, Virgil Atanasiu și colegii 
lui vor avea din nou ocazia să-și 
etaleze multiplele lor cunoștințe, 
să-și dovedească măiestria.

Cu o pregătire superioară, cu stă- 
pinire de sine și cu dirzenia recu
noscută, trăgătorii noștri vor putea 
aspira la reefUfarea unor noi succese 
răsunătoare și, de ce nu, chiar la 
depășirea lor.

NICOLAE LUPU
secretar general al F.R. Tir

Aplauze pentru popicari

„Post-scriptum" după... un an
în urmă cu un an, am scris un articol 

intitulat „Avem juniori talentați. Să-i 
pregătim cu maximum de exigență 
Am recitit recent rîndurile acelui articol 
și ne-am decis să-i adăugăm un... „post- 
scriptum”.

Spuneam atunci că succesul atleților 
noștri la Tokio este dovada marilor lor 
posibilități și, în același timp, obligația 
pentru noi toți ca să pregătim, la cel 
mai înalt nivel, un mare număr de ti
neri și tinere, dintre care să-i putem 
selecționa pe cei mai valoroși, capabili 
să reprezinte culorile patriei noastre so
cialiste la competiția olimpică a anului 
1968. Dintre tinerii remarcați în ultimii 
ani ne-am oprit asupra cîtorva : Mihaela 
Peneș, Viorel Suciu, Iosif Naghi, Gheor- 
ghe Costache, Alexandrina Stoenescu, 
Elena Vintilă.

Mihaela Peneș își păstrează, în conti
nuare, aureola de neînvinsă în concursu
rile interne și internaționale la care a 
participat de la Tokio și pînă astăzi. De 
Ia precedentul articol, ea a reușit să-și 
completeze palmaresul sportiv cu titlul 
de campioană mondială universitară 
(59,22 m la Budapesta) și 
cu citeva victorii interna
ționale de mare prestigiu 
obținute pe stadioanele 
din Cracovia, Varșovia, 
Stara Zagora, Frechen, 
Londra etc. Deși nu s-a 
mai apropiat de rezultatul 
olimpic (60,64 m) ne păs
trăm convingerea că va 
reuși să realizeze aruncări 
de peste 64 de metri.

Viorel Suciu a început 
sezonul competițional cu 
un remarcabil 14,3 sec. pe 
110 mg, dar un accident 
suferit la Siena l-a împie
dicat să se mai antreneze 
și să... progreseze. Studen
tul ieșean este însă un tî- 
năr foarte ambițios, extrem 
de muncitor și talentat și 
va reuși să recîștige ceea 
ce a pierdut în lunile de 
întrerupere. Iosif Naghi 
și-a îmbunătățit cu aproa
pe 3 metri rezultatul din 
1965 și a devenit recordman 
de seniori al țării la arun
carea discului cu 55,88 m, 
care nu reprezintă însă o 
limită pentru posibilitățile 
sale. Gh. Costache a mar
cat și el un progres de 
peste 2 metri la arunca
rea ciocanului și, ținînd 
seamă de seriozitatea cu 
care se pregătește, va pu
tea realiza cifrele de care 
este intr-adevăr capabil.

Alexandrina Stoenescu 
este a doua săritoare a 
noastră care a trecut pes
te 1,70 m. Faptul că ea 
a devenit recordmană de 
junioare a țării, întrecîn- 
du-i recordul Iolandei Ba
laș, spune desigur sufici
ent ’ In sfîrșit. Elena Vin
tilă a obținut primul e> 
titlu de campioană de se
nioare la pentatlon, reali- 
zînd — printre, altele — 
trei rezultate de valoare : 

Mihaela Peneș, campioană 
1964 și marea noastră speranță

Marii performeri 
ai sportului românesc

Mînuitorii padelelor și pagaielor, prezenți la startul a numeroase 
regate internaționale la Praga și Snagov, la Stocfrelm și Copenhaga 
au înregistrat și în acest an sumedenie de victorii de preț. De fapt, 
încununarea strădaniilor caiacișlilor și canoiștilor români a fost făcută 
cu prilejul recentelor campionate mondiale de la Griinau unde au 
cucerit 5 medalii de aur, una de argint și una de bronz.

11,2 pe 80 mg, 1,60 m la înălțime și 6,20 
m Ia lungime, totalul de 4 519 p fiind 
doar la 6 puncte de recordul de seni
oare.

In decursul acestui an de activitate și 
alți atleți tineri au reușit să se impună 
și să realizeze unele rezultate promiță
toare ; Vasile Sărucan (21 ani) 7,72 m la 
lungime, Marilena Ciurea (19 ani) 53,42 
m la suliță, Edith Schal (17 ani), 5,-78 m 
Ia lungime și 4 217 p la pentatlon, EJi- 
sabeta Baciu (19 ani) 2:08,6 pe 800 m, 
Ecaterina Vitalios (19 ani) 24,7 și Mariana 
Goth (19 ani) 24,6 pe 200 m, Georgeta 
Cîrstea (19 ani) 11,2 pe 80 mg., Radu 
Rusu (19 ani) 1:52,3 pe 800 m și 4:09,8 pe 
1 500 m obst., Stelian Giubelan (17 ani) 
69,12 m la suliță etc.

Evoluția viitoare a acestor tineri, dar 
și a altora, rezultatele pe care vor fi în 
măsură să le realizeze depind, în primul 
rînd, de ei, dar și de grija noastră, a 
antrenorilor și profesorilor, a părinților.

prof. LIXANDRU PÂNDELE 
antrenor federal pentru juniori și tineret

olimpică în anul 
pentru 1968 

Foto : R. Vilara

Finala românească
Marea sală a Pavilionului Ex

poziției Economiei Naționale din 
Capitală a fremătat de emoție In 
zilele acelei neuitate finale ro
mânești a voleiului continental. 
Performantă rară în istoria „Cu
pei campionilor europeni": două 
formații din aceeași țară au ajuns 
să-și dispute întîlnirea decisivă. 
Este vorba de voleibaliștii de la 
Dinamo și Rapid care, intrecîn- 
du-se pe ei înșiși, au oferit o lup
tă sportivă despre care se va 
vorbi multă vreme.

In această privință ni se pare 
mai mult decit elocventă declara

ția dl. OLIVER BRU IR, secretarul 
comisiei europene din Federația 
internațională de volei: «îmi pare 
rău că n-am avut... două cupe I 
Ambele formații ar fi meritat cîte 
una pentru calitatea jocului pres
tat ! Ambele echipe vor fi pre
zente în viitoarea ediție a com
petiției și — cine știe ? — poate 
că se va reedita această finală. 
Vreau să felicit și pe Dinamo și 
pe Rapid pentru frumusețea aces
tui joc. Nu trebuie să uit nici pu
blicul care, și el, trebuie felicitat: 
niciodată nu am văzut spectatori 
atît de entuziaștii"...

Deocamdată sportul popicelor nu 
face încă parte din marea familie 
a disciplinelor olimpice dar, poate 
că într-o bună zi... Tocmai de aceea 
succesele popicarilor noștri ne bu
cură ca și cele ale... olimpicilor, 
în iunie, la București, în noua are
nă Voința s-a desfășurat cea de a 
Vl-a ediție a campionatelor lumii. 
Reprezentanții României au înre
gistrat un deosebit succes: 3 me
dalii de aur (echipe bărbați și fe
mei, dublul Purje—Rădulescu), 2 
de argint (dublurile Vînătoru— 
Micoroiu și Margareta Szemani— 
Elena Trandafir), 1 de bronz (Mico
roiu la individual). Bravo lor !

Alte contribuții
Am „selecționai" 

aici doar citeva din 
marile succese ale 
sportivilor noștri. Lor 
li se adaugă, desigur, 
victoria Măriei Ale
xandru în finala tur
neului de simplu la 

campionatele europe
ne de tenis de masă 
de la Londra, locul 
trei ocupat de flore- 
tista Ecaterina Iencic 
la CM de scrimă de

la Moscova, cîștiga- 
rea pentru a IV -a 
oară a „CCE" la te
nis de masă de către 
formația masculină 
clujeană a CSM. suc
cesele tenismanului 
Ion Țiriac în citeva 
turnee internaționa
le, rezultatele cîtorva 
dintre atlefii și îno
tătorii noștri fruntași, 
locul II ocupat de e- 
chipa de hochei pe

gheată in cadrul gru
pei B a campionatu
lui mondial etc. Sint 
doar citeva din suc
cesele înregistrate de 
sportivii noștri in 
acest an competitio- 
nal. îmbucurător est» 
faptul că unele au 
fost realizate de spor
tivi tineri care acum 
fac pași hotârîti în 
arena internaționala

Cu privirile ațintite spre Mexic

AUR, ARGINT SI BRONZ
La Essen, în R. F. 

Germană, și-au dat 
întîlnire in luna iunie 
cei mai buni luptători 
din Europa. Cu acest 
prilej sportivii noștri 
de la „greco-romane" 

jxu reușit citeva vic- 
'lorii de preț. Nicolae 
Martinescu a cucerit 
medalia de aur la ca
tegoria grea iar Ion 
Baciu si Siinion Po-

pescu pe cele de 
bronz, în timp ce alți 
luptători s-au clasat 
și ei pe locuri frun
tașe.

Luptătorii noștri au 
traversat apoi Atlan
ticul. Campionatele 
mondiale de la Tole
do au consfințit suc
cesul tînărulul Flo
rian Ciorcilă — me-

tegoria 78 kg iar Mar. 
tinescu a urcat din 
nou pe podium, fiind 
clasificat al III-lea. 
Reprezentativa țării 
noastre a ocupat, de 
asemenea, locul trei 
în ierarhia mondială 1 
Precum se vede, ur
mașii lui Pîrvulescu 
Cernea, Bularca. nu

în toate colțurile lumii subiectul la ordinea zilei 
este, încă de pe acum, „MEXIC — 1968".

Forurile sportive mexicane se străduiesc să asigure 
viitoarelor întreceri olimpice cadrul corespunzător unei 
asemenea competiții iar, pe de altă parte, sportivii’ 
de pretutindeni se pregătesc cu maximum de con
știinciozitate pentru a realiza performanțe de o valoare 
cit mai ridicată, performanțe care să-i impună atenției 
și să le deschidă drumul selecționării in viitoarele 
echipe olimpice ale țărilor lor.

La ora actuală, în toate țările lumii ritmul pregăti
rilor este deosebit de intens de parcă Mexico ar fi... 
mîine și nu peste doi ani ! Marile competiții interna
ționale ale acestui sezon, al doilea an preolimpic, au 
demonstrat asaltul viguros al multor tineri pentru cu
cerirea supremației mondiale. în același timp, aceste 
competiții au arătat un nivel valoric deosebit de 
ridicat. La atletism, înot, tir, haltere au îost înre
gistrate recorduri mondiale și continentale de prim 
rang, la lupte, caiac-canoe, scrimă, gimnastică, ciclism, 
canotaj etc, a fost evidentă—czeslazaa—aamJMUaaXătM»

Mexico lupta pentru medalii sau pentru un loc în 
finală va îi mai grea decit la oricare altă ediție a 
Jocurilor Olimpice, că accesul spre vîriul piramidei 
mondiale nu-1 vor avea decit acei sportivi perfect pre
gătiți din toate punctele de vedere, capabili să dea 
— Ia „ora Mexic" — randamentul maxim !

Sportivii români, conștienți de marea însemnătate a 
participării Ia ediția a XlX-a a Jocurilor Olimpice, isi 
desfășoară în ritm susținut pregătirile, care să le asi
gure o însemnată creștere a valorii performanțelor, in 
vederea unei cît mai bune reprezentări a culorilor 
patriei.

Pînă la deschiderea Olimpiadei din Mexic n-a mai 
rămas chiar atit de multă vreme. Acest răgaz de timp 
va trebui folosit din plin, cu eficientă maximă. De 
aceea, in aceste zile de august sărbătoresc, sportivii 
noștri fruntași, antrenorii și specialiștii, activiștii miș
cării noastre sportive, se angajează să folosească mai 
bine condițiile create, să muncească mai mult, cu 
dragoste și pasiune, cu lot elanul lor_liuei£S£—nculxu.



Victorii categorice în întâlnirile cu echipele
Germane și Poloniei

Adrian Vasiliu, ne transmite telefonic:

® Dan llidioșanu - 
recordman european

la 110 m g • 8 noi

recorduri republicane

POIANA BRAȘOV, 21 
(prin telefon, de la trimi
sul nostru). Frumosul sta
dion din stațiune a găz
duit sîmbătă și duminică 
Întreceri le „triunghiularu
lui" echipelor de juniori 
și junioare ale ROMÂ
NIEI, POLONIEI și R.D. 
GERMANE. Tinerii noștri 
atle|i au avut o compor
tare remarcabilă, cîștiglnd 
ambele întîlniri.

Dintre rezultatele înre
gistrate se detașează cel 
de la 110 mg (91,4 cm) 
de 13,6 sec cu care DAN 
HIDIOȘANU a realizat un 
nou record european de ju
niori,

lată acum rezultatele în
registrate In prima zi de 
concurs: BĂIEȚI: 100 m: 
Wagner (P) 10,8, Cieciora 
(P) 10,8, Nichifor (R) 
10,9, Dauer (RDG) 11,0, 
Sărucan (R) 11,1, Neubauer 
(RDG) 11,2; 400 m: Bala- 
chowski (P) 48,5, Stryc- 
zck (P) 48,6, Mabus

I (RDG) 48,7, Puiu (R) 
49,0, Deac (R) 49,4, Esch- 
rich (RDC) 50,2; 1500 m: 
Ștelănescu (R) 3:57,0, Ma- 
lecki (P) 3:57,9, Nicolae 
(K) 3:58,6, Obenauf (RDG) 
3:58,8, Mai (RDG) 3:59,2, 
Oraczewski (P) 4:46,6; 
4x100 m: Polonia 41,1, 
România 41,4, RDG 41,6; 
110 me (91,4 cm): Hidio- 
șanu (R) 13,6 — record 
european de juniori, Dud- 
xik (P) 14,0, Cristian
(RDG) 14,1, Najchrzak
Frunleș (R) 14,2, Siebeck
15,0: 1500 m obst.: Rusu (R) 
— nou record juniori, Hohek 
4:13.6, Cefan (R) 4:14,9, /’
(RDG) 4-.19.7, Maranda (P) 
Chojnacki (P) 4:26,7; triplu: Corbu 
(K) 15.51. Dumitrescu (R) 15,29, Gar-

DAN HID1OȘANU

duri republicane de juniori. BĂIEȚI : 
200 m: Wagner (P) 21,3,
chowski (P) 21,5, Dauer
21,5, Iliescu (R) 21,7, Hugel

Wala- 
(R.D.G.) 

IHCOVU (R) 22,0,
Neubauer (R.D.G.) 22,2; 800 m : Ște- 

~ “ (R.D.G.)
Marczyk

Cristina Balaban în finala probei

14,1, 
(RDG) 
4:09,8 

(RDG) 
Ahlgrimm 

I 4:22,7,

• Atletele noastre VIORICA 
ViSCOPOLEANU și MIHAELA 
PENEȘ au concurat cu succes în 
marele concurs internațional des
fășurat sîmbătă la Londra. Intr-o 
companie valoroasă Viorica Vis- 
copoleanu a obținut victoria la 
săritura in lungime cu 6,22 m. Ea 
le-a învins pe atletele engleze 
Wilson (6,13) și Mary Rand (6,08). 
Reamintim că Rând este record
mana mondială a 
pioană olimpică 
haela Peneș s-a 
mul loc la suliță

• Participând __   _
de verificare la Poiana Brașov,
Valeriu Jurcă a obținut, cu 47,8
sec. pe 400 m, cel mai bun rezul
tat românesc din ultimii ani.
Ion Rățoi — 48,2, Ion Osoianu — 
49.0.

Dymart (P) 36,74, Kamienska (P) 
34,60; suliță: Ciurea (R) 53,42, Gry- 
ziecka (P) 44,08, Stancu (R) 41,84, 
Wande (P) 40,32, Fitz (RDG) 39,68. 
Zur (RDG) 37,72.

Clasamente generale după întrecerile 
de sîmbătă : ROMÂNIA — R.D. GER
MANA 88-62 p, ROMÂNIA — POLO
NIA 83—67 p, R.D. GERMANĂ — PO
LONIA 77—73 j?

In ziua a Il-a atleții români au 
avut, de asemenea, o comportare re
marcabilă, înregistrînd 6 noi recor-

fănescu (R) 1:51,3, Fromm 
1:51,6, Burg (R.D.G.) 1:52,0,
(P) 1:52,2, Rusu (R) 1:53,6, Waszkie- 
wiez (P) 1:55,5; 3000 m: 1. Hietz 
(R.D.G.) 8:27,2, Dima (R) 8:32,8 —
nou record, Logowski (P) 8:33,4,
Krieg (R.D.G.)8:36,8, Cioca (R) 8:42,6, 
Szymanski (P) 8:46,2; 400 mg: Roh- 
tlancz (R.D.G.) 54,2, Bialbuh (R.D.G.) 
54,4, Kulczycki (P) 54,6, Zisu (R) 
54,7, Grama (R) 54,9, Dudzik (P) 
64,5; 4x400: Polonia 3:15,4, R.D.G. 
3:15,7, România 3:17 2; lungime: 
Sărucan (R) 7,72 (o săritură de 7,90 
m depășită), Kobuszewski (P) 7,24, 
Lyman (R.D.G.) 7,17, Zwaho (R.D.G.) 
7,15, Ersenie (R) 7,14, Szudrowicz 
(P) 7,08; înălțime: Ioan (R) 2,00, 
Binder (R.D.G.) 1,97, Mitilecis (R)
I, 97, Nosiadek (P) 1,94, Bering
(R.D.G.) 1,94, Tyrkiel (P) 1,85; pră
jină : Piștalu (R) 4,50, T. Bernd 
(R.D.G.) 4,40, J. Bernd (R.D.G.) 4,30, 
Ivan (R) 4,30, Dobrosz (R.D.G.)
4,30, Osinski (P) 4,10; disc: Heghe- 
duș (R) 56,86, Neubert (G) 56,76,
Schabinski (P) 53,40, Kuhlman (R.D. 
Germană) 53,18, Poprawski (P) 47,02, 
Hodoș (R) 46,00; suliță: Giubelan 
(R) 69,12 — nou record). Stark 
(R.D.G.) 68,70, Brandt (R.D.G.) 66,42, 
Peca (R) 66,30, Buczak (P) 64,34, Le- 
chowicz (P) 60,78, ciocan: Thetmer 
(R.D.G.) 65,28, Siscovici (R) 64,26, 
Wohowski (P) 58,18, Lapuszek (P) 
56,66, Breseman (R.D.G.) 56,02, Po
pescu (R) 54,92; FETE: 200 m: 
Szozechowska (P) 24,4, Goth (R)
24,6 — nou record, Vitalios (R) 24,7, 
Schamberger (R.D.G.) 24,7, Meislner 
(R.D.G.) 24,9, Smechura (P) 25,1 ,- 
400 m : Bădescu (R) 56,9 — nou re
cord, Skowronska (P) 57,4, Politz 
(R.D.G.) 57,4, Baciu (R) 57,6, Golze 
(R.D.G.) 58,3, Mokrokulskâ (P) 62,0; 
80 mg: Benewitz (R.D.G.) 11,5, An- 
qhelescu (R) 11,6, Sucnewitz (P) 11,7, 
Cîrstea (R) 11,7, Sturm (R.D.G.)
II, 8, Berezowska (P) 12,1; 4x100 ni:
Polonia 46,9, Romania (Petrescu, An
gliei, Goth, Anghelescu) 47,0 — nou 
record, R.D.G. 47,7; greutate: Lef
ter (R) 14,53 — nou record, Friedel 
(R.D.G.) 14,32, Werner ("" " ’
13,68, Murărescu (R) 
wolska (P) 12,33,
11,76.

Rezultate finale : 
R.D.G. 179—139 (F. 69—48; B. 110— 
91); ROMÂNIA — POLONIA 179— 
139 (72—45; 107—94); R.D.G. —
POLONIA 176—142 (70—47; 106—
95).

înaintea ultimei etape

de 100 m spate la C.E. de natație
Sîmbătă seară, cînd soarele s-a ascuns 

în spatele perdelelor de salcîm, iar lu
minile fluorescente au invadat bazinul 
„Albinei* — „Dem Hommel“, jucătorii 
de polo și-au încercat, primii, forțele. 
De fapt, întrecerile turneului începuseră 
dimineața, cînd Belgia a întrecut Irlanda 
cu 8—3, U.R.S.S. a dispus de Turcia cu 
12—0 (a arbitrat corect dr. I. Drăgan 
— România), iar „7“-le Franței a obți
nut o nesperată victorie în fața Ceho
slovaciei, cu 2—1. In programul de 
seară arbitrii au chemat la joc formațiile 
Suediei și Spaniei iar apoi pe cele ale 
Olandei și Ungariei. Suedia a cîștigat 
cu 4—3 după o luptă epuizantă, nordicii 
Încheind repriza a IV-a cu un om în mi
nus. In partida vedetă. Ungaria a făcut 
o adevărată demonstrație timp de două 
reprize, dar gazdele — puternic încu
rajate de public — au revenit și au re
dus diferența. Scor final: 5—3 (1—0; 
2—0; 1—I; 1—-2) în favoarea Ungariei.

UN PRIM SUCCES ROMĂNESG IN 
ÎNTRECERILE DE ÎNOT

(R.D.G.)
13,53, Dobro- 

Morawiec (P)

ROMÂNIA

Duminică dimineață, organizatorii au 
fost deseori supuși unei reacții puter
nice din partea spectatorilor, nemulțumiți 
de multiplele starturi defectuoase, de 
greșita anunțare a performanțelor sau 
de... nefuncționarea tabelei electronice 
de afișat rezultate. înotătorii însă — 
crauliștii de la 100 m liber—s-au simțit 
în largul lor și ne-au „bombardat" încă 
din serii cu rezultate foarte bune: 13 din 
cei 16 semifinaliști au coborît sub 56,0 
sec! Toată lumea a urmărit duelul in
direct dintre englezul Bobby McGregor 
(un stilist mult aplaudat) și sovieticul 
Leonid Ilicev (impresionant prin ritm), 
favoriții probei. Ilicev a cîștigat prima 
serie cu 55,2 iar McGregor pe a sa cu 
55,0. Iată însă că în ultima serie re
prezentantul R.D. Germane, Udo Boser, 
a surprins prin performanța de 54,7 cu 
care a cîștigat seria.

In proba de 100 m spate femei, Ro
mânia a prezentat două concurente. In 
prima serie Linda Ludgrove (Anglia) a 
cîștigat cu un excelent 1:09,5. In seria a 
doua, Anca Andrei, pe culoarul 7, a luat 
un start excelent, a condus clar pînă 
la 50 m, dar întoarcerea defectuoasă a 
situat-o cu cel puțin două secunde în

urma Brigittei Kohler (R.D.G.) și Jena
tei Franklin (Anglia). Clasament: 1. 
Kohler 1:11,7, 2. Franklin 1:12,2, 3. Anca 
Andrei 1:13,3, Înaintea campioanei U.R.S.S. 
Tatiana Savelieva cu 1:13,4 și danezei 
Kirsten Hansen cu 1:16,7. In seria ur
mătoare a cîștigat surprinzător finlan
deza Ulla Patrikka cu 1:11,5 (rec. fini).-, 
Și iată că urmează disputa Kiki Caron— 
Cristina Balaban. Sportiva noastră a ple
cat excepțional și a condus net ptnă la 
50 m (32,8 sec), iar după Întoarcere a 
avut încă un mic avans asupra record
manei Europei. Pe ultimii metri, Insă, 
Kiki atacă decisiv și atinge peretele ba
zinului cu o palmă înaintea Cristinei 
Balaban. Cronometrele au arătat 1:08,9 

Caron și 1:09,6 (nou re
al României) pentru Cristina 

In continuare: 3. Cobby
(Olanda) 1:11,3, 4. Maria

__ Caraminos. (Spania) 1:11,5, 5. 
Yvonne Ililjeback (Suedia) 1:12,2, 6. 
Luciana D’Apretto (Italia) 1:12,6. Gu 
acest rezultat, Cristina Balaban a Înre
gistrat al treilea timp a) zilei și s-a ca
lificat pentru finala probei — marți sea
ra, la ora 19. AȘADAR, CRISTINA 
BALABAN ESTE PRIMA ÎNOTĂTOARE 
ROMÂNCĂ PREZENTA INTR-O FI
NALĂ EUROPEANĂ! Iată cele 8 fina
liste în ordinea culoarelor: Mihailova 

1:09,6,

pentru 
cord 
Balaban. 
Sikkens
Paz

Patrikka 1:11,5, Balaban
1:08,9, Ludgrove 1:09,5, Siklcint

Caraminos 1:11,5 și

1:11,6, 
Caron 
1:11,3, 
1:11,7.

Al treilea înotător român care a luat 
startul duminică a lost Vladimir Moraru, 
în cursa de 400 m mixt. El a plecat 
prea puternic, cu 1:05,0 la delfin, pen
tru ca la spate și la bras să se sufoce 
pur și simplu. Moraru (5:13,6) a ocu
pat doar locul 5 în serie după Schiller 
(R.F.G.) cu 5:00,1, Kimber (Anglia) 
cu 5:02,6, Salpa (Finlanda) 5:02,8 și 
D’Opido (Italia) 5:07,4.

In turneul de polo au continuat jocu
rile din serii: Olanda—Spania 4—1, Sue
dia—Anglia 3-—2, Italia—R.F. Germană 
6—5 (1—2, 2—1, 2—2, 1—0), R. D. 

Iugoslavia—
a

va
Ș'

Kohler

Germană—Franța 8—3, 
Cehoslovacia 5—1. Echipa României 
Intilnit aseară ttrziu Bulgaria, apoi 
juca luni la ora 13,15, cu Turcia 
marți — la ora 11,00 cu U.R.S.S.

probei și cam- 
la Tokio. Mi- 
clasat pe pri- 
cu 52,40 m.
la un concurs

a „Criteriului juniorilor"

nyp (P) 15,11, bpiecker (RDG) 14,86, 
Wanke (RDG) 14,33, Staszewski (P) 
14,05; greutate (6 kg): Gies (RDG) 
18,34, Malyszczycki (P) 16,66, Briese- 
nick (RDG) 16,13, Poprawski (P) 
15,91, Uegeduș (R) 15,51, S. Ilodoș 
(R) J4,30; FETE: 100 m: Goth (K) 
12,1, Schamberger (RDG) 12,2, Anglie* 
lescu (R) 12,2, Szczechowska (P) 12,3, 
Meislner (RDG) 12,3, Smechura (P) 
12,4; 800 m: Baciu (R) 2:10,5, Wieck 
(RDG) 2:11,4, Skowronska (P) 2:14,8 
Mokrogulska (P) 2:16,1, Lorentz (RDG) 
2:17,3, Szacacs (K) 2:21,2; lungime: 
Salamon (R) 5,84, Schal (R) 5,75, Wag
ner (RDG) 5,67, Rabiger (RDG) 5,62, 
Koczwara (P) 5,44, Przybyszewska (P) 
5,41; înălțime: Graf (RDG) 1,64, Be- 
rezowska (P) 1,64, Stoenescu (R) 1,64, 
G. Popescu (R) 1,58, Schulze (RDG) 
1,58, Konowska (P) 1,50; disc: Frie
del (RDG) 46,72, Wemer (RDG) 44,84, 
Menis (R) 43,88, Murărescu (R) 38,48,

M

® St. Suciu și H. Willgruber - 
învingătorii ultimelor două zile 
• Astăzi la ora 15,30 : 
în etapa a IV-a.

start

cum 
com- 

juniori-

ADRIAN IONESCU

>•

Numărul viitor aî ziaru
lui nostru va apare joi

I dimineață la orele ohiș- 
| nuite. Corespondenții noș- 

Ll tri sint rugați să trans- 
wl mită relatările lor miercuri, 

august, după orele 10.
I

„Festivalul juniorilor**, așa 
ne-am obișnuit să-i spunem 
petiției cicliste „Criteriul 
lor“, aflată la cea de a X-a edi
ție, a continuat sîmbătă după a- 
miază și duminică dimineață cu 
cele mai dificile probe: contratim
pul individual și etapa pe circuit. 
Cicliștii noștri, aflați în formă bună, 
au făcut față cu succes acestor 
două zile dificile. Ștefan Suciu a 
cîștigat alergarea solitară, iar Con
stantin Grigore conduce cu auto
ritate în clasamentul general indi
vidual după trei etape, avînd șanse 
certe de a păstra „tricoul galben" 
și astăzi, după ultima etapă a în
trecerii.

Sîmbătă după amiază a avut loc 
pe șoseaua Olteniței etapa a 11-a 
care a programat 20 km. individual 
contratimp. Vîntul puternic lateral 
i-a împiedicat pe juniori să reali
zeze performanțe la înălțimea pre
gătirii și ambiției lor. Media ora
ră realizată de învingător — 41 
km — nu reprezintă valoarea rea
lă a brașoveanului St. Suciu. nen-

noi a existat însă o altă satis-tru __ _ __ __
facție: primele trei locuri în cla
samentul etapei au fost ocupate de 
rutieri români. Punînd la socoteală 
faptul că în primele 15 locuri s-au 
mai plasat încă 6 alergători de-ai 
noștri (performanța foarte tînăruhu 
Andrei Suciu este excelentă), pu
tem conchide că contratimpul a 
fost dominat de gazde. Fiind la nu
mai 22 de secunde de învingător, 
C. Grigore și-a depășit net adver
sarii direcți și și-a consolidat po
ziția de lider. Clasament: 1. St. 
Suciu (Dezrobirea) 29:15 ; 2. C. Gri
gore (Voința) 29:37 ; 3—4 Al. So
fronie (SSE 1) și H. Wagner (RDG) 
29:54 ) 5. K. Kaempf (RDG) 30:01 ; 
6. K. Altmann (RDG) 30:02 ; 7—8. 
St. Rusen (CSO Brăila) și Tudor 
Vasile (Petrolul) 30:20 ; 9. G Som- 
merlatte (RDG) 30:31 ; 10. N Da
vid (Mureșul) 30:32.

Duminică dimineața, pe traseul 
din str. Cîmpinei, juniorii și-au 
disputat etapa a IH-a pe circuit, 
40 ture — 60 km. Cele trei sprin
turi (contînd pentru clasamentul 
sprinterilor) au fost cîștigate de 
H. Willgruber (RDG) — turul 10. 
Tudor Vasile (Petrolul) — turul 20 
și H. Willgruber (RDG) — turul 30. 
Cursa a avut doar două faze palpi
tante : în turul 23, cînd Al. So- 
fronie a devansat plutonul avînd 
timp de 4 ture 15—20 sec. avans 
și în turul 37 cînd Willgruber eva
dase în compania a trei rutieri, 
periclitînd într-o oarecare măsură 
situația lui C. Grigore. Lucrurile 
s-au lămurit însă de fiecare dată, 
deoarece C. Grigore și-a apărat cu 
ardoare șansele. Clasamentul eta
pei î 1. H. Willgruber (RDG) a par
curs 60 km în 1 h 25:15 (medie 
orară 42,2 km) ; 2. St. Suciu (Dez-

C. Grigore (purtătorul tricoului galben) conduce plutonul in virajul mare. Aspect din etapa a IlI-a
Foto : A. Neagu

robirea), 3. V. Sălăjan (CSM Cluj), 
4. H. Wagner (RDG), 5. G. Grigore 
(Voința). 6. G. Sommerlatte (RDG), 
7. J. L. Marionneau (Franța), 8. Gh. 
Răceanu (CPB), 9. Gh. Jucan (CSM 
Cluj), 10. T. Vitanov (Bulgaria) — 
același timp.

în clasamentul general individual 
conduce, după trei etape. C. GRI
GORE (VOINȚA BUCUREȘTI), ur
mat ' ' *’
sec., 
sec., 
dor 
1:13

Astăzi are loc etapa a IV-a — 
ultima — pe ruta București — Plo
iești (varianta Buftea) — București. 
Start la ora 15.30 de la km 7.

HRISTACHE NAUM

de H. Wagner (RDG) la 47 
Al. Sofronie (SSE 1) la 47

K. Kaempf (RDG) la 1:00. Tu- 
Vasile (Petrolul Ploiești) la 
ș. a.



PRIMUL JOC CU SEILCIIONALA BERLINULUI
lAmatorii de handbal din Capitală 
lu reîntîlnit cu sportul lor favo- 
I — după o destul de lungă pauză
I sîmbătă după amiază, cînd pe 
tenul din stadionul Dinamo se
cționata masculină a Capitalei a 
pputat primul său joc internațio-
II din acest sezon în compania re- 
lezentativei orașului Berlin. Par
ia, fără să se ridice la nivelul 
lectacular pe care îl așteptam (da- 
I ținem seama de numele „sonore" 
Le au compus echipa bucureștea- 
I) a avut totuși unele momente 
pcute și s-a încheiat cu victoria 
Indbaliștilor români: 17—12 (9—4). 
[învingătorii nu s-au detașat prea 
lult față de adversarii lor, care 
Iptat cu foarte multă dîrzenie 
lărare și, în general, au făcut 
Fau putut pentru a obține un
Itat cît mai onorabil. Reprezen
tații noștri au nemulțumit în mod 
iosebit prin carențele manifestate

apărare, unde nu au putut rezol- 
l întotdeauna cu promptitudine 
ioblemele puse de echipa oaspe.

ceea ce privește atacul trebuie 
kis că jucătorii români au fost 
arte mult incomodați de sistemul 
i+2“ practicat în apărare de hand- 
jliștii germani. Datorită acestui 
pt scorul s-a menținut redus și e- 
lilibrat pînă aproape de jumătatea 
imei reprize (min. 14: 2—2), cînd 
intr-o suită de contraatacuri e- 
iipa noastră a reușit în cele din 
mă să se detașeze. în repriza se-

au 
în 

tot 
re-

cundă, ritmul destul de bun impus 
de jucătorii români în prima parte 
a întîlnirii s-a redus din ce în ce, 
fapt care a convenit de minune for
mației beriineze. De altfel, acest lu
cru, ca și forma slabă a portarului 
Penu introdus după pauză, au fă
cut ca această parte a jocului să 
se.încheie la egalitate: 8—8! Jocul 
a constituit o bună verificare pen
tru echipa noastră, în sensul că 
ne-a arătat că mai sînt încă multe 
de corectat. Și cel mai important 
lucru de retușat depinde chiar de 
jucători. Ei trebuie să manifeste 
mai multă ambiție, mai mult spirit 
de combativitate. Pentru că numai 
cu „laurii" din trecut nu se poate 
realiza prea mult...

Arbitrul VASILE SIDEA a con
dus următoarele formații :

BUCUREȘTI: Kedl (Penu-Redl)
— Iacob (2), Gruia (1), Moser (3), 
Costache II (4), Lieu (2), Nica (2), 
Nodea (1), Samungi (1), Hnat, Go
ran, Gațu (1). BERLIN : Galinski — 
Mischalk (4), Forster (1), Kertzscher 
(1), Oneschkow, Zielke, Bossdorf (2), 
Bohnisch (2), Jankhoffer (1), Hilde
brand (1), Meissner. Schafer

Duminică, tot la Dinamo, selecțio
nata de tineret a Capitalei a dispus 
de reprezentativa Berlinului, după un 
joc echilibrat, cu 13—12 (6—6). Au 
înscris : Moldoveana 3, Gunesch 2, 
Cristian 3, Mureșan 1, Cosma 4, res
pectiv Mihalk 2, Kertzscher 3, Zielke 
2> Oneschkow 1, Bohnisch 2, Hilde- 
birhnot 2. A arbitrat bine V. Sidea.

ă din meciul selecționata București-selecționata orașului Berlin. 
Handbaliștii români inițiază un nou atac la poarta adversă

Rezultate valoroase în ultimele întreceri 
de înot ale juniorilor

în ultimele 
campionatelor 
pentru juniori 
registrate numeroase rezultate de 
loare, printre care și o serie de 
conduri.

Iată primii clasați : 400 m LIBER 
niori 1: 1. A. Covaci (Mureșul Tg. Mu
reș) 4:54,4 ; 2. D. Gheorghc (Clubul 
sportiv școlar) 4:58,4 ; 3. B. Gogorici 
(Dinamo) 5:12,2 ; juniori II: 1. E. He
gheduș (C. S. M. Cluj) 4:55,8 ; 2.
St. Mera (S.S.E. Tg. Mureș) 5:02,6; 
3. C. Hîrjeu (Steaua) 5:05,6; junioare 
I: 1. Daniela Coroiu (S.S.E. Reșița) 
5:28,1 — record de junioare cat. I; 
2. Gabriela Gonoș (Steaua) 5:37,8; 3. 
Monica Munteanu (S.S.E. nr. 1) 5:51,7; 
junioare II: 1. Arina Boroș (Medicina 
Cluj) 5:35,6; 2. Mara Hahanu (Viito
rul) 5:35,6; 3. Viorica Petcu (S.S.E. 
nr. 2) 5:44,2 ; 200 m MIXT juniori I:
1. Zeno Giurasa (SS.E. Reșița) 2,32,1
2. Al. Deac (S.S.E. Timișoara) 2,34,7
3. P. Aron (Medicina Cluj) 2;41,0 
juniori II: 1. P. Teodorescu (Steaua) 
-2:31,8 — record de juniori cat. a Il-a ; 
2. St. Bisz (S.S.E. Arad) 2:39,5; 3. M. 
Tomescu (Steaua) 2:40,5; junioare I:
1. Georgeta Cerbeanu (Clubul sportiv 
școlar) 2:53,0 — record fetițe cat. A ;
2. Arina Boroș (Medicina Cluj) 2:58,4;
3. Liliana Gruia (S.S.E. nr. 1) 2:58,8;
junioare II: 1. Monica Horvath (S.S.E. 
Reșița) 3:00,0; 2. Cornelia Secui (S.S.E. 
Arad) 3:04,1 ; 3. Cristina Stănescu (Di
namo) 3:04,5; 400 m MIXT junioare I: 
1. Dorina Mezinca (S.S.E. Reșița) 
6:18,5; 2. Roxana Pîrvulescu (S.S.E. 
nr. 2) 6:41,0; juniori I: 1. VI. Belea 
(S.S.E. nr. 2) 5:28,0; 2. Alexa Bain 
(S.S.E. Reșița) 5:38,5; 4x100 m MIXT 
junioare 1: 1. Clubul sportiv școlar (Si- 
mion, Mogoș, Sterner, Tărnăuceanu) 
5:22,4; 2. S.S.E. nr. 2, 5:24,1 ; 3. 
S.S.E. nr. 1 5:45,7; junioare II: 1. S.S.E 
Reșița (Hocher, Hrușca, Mezinca, Stan- 
ciu) 5:35,7; 2. Steaua 5:46,1 ; 3. S.S.E. 
nr. 2 5:47,8 ; 4 x 100 m LIBER juniori 
I: 1. S.S.E. Reșița (Mărgeanu, Giurasa, 
Rambaș, Bain) 4:17,4; 2. S.S.E. nr. 2 
4:18,1 ; “ u . ....................   ’

100
1, A. 
1:05,1 ; 
1:05,3 ; 
șița) 1:06,1 ; juniori II : 1. VI. Belea 
(S.S.E. nr. 2) 1:05,6 — record de juni
ori cat. a Il-a ; 2. M. Rău (Clubul 
sportiv școlar) 1:09,0 ; 3. V. Dovgan 
(S.S.E. nr. 2) l:10>7 ; junioare I:
1. Georgeta Cerbeanu (Clubul sportiv 
școlar) 1:16,1 — record de juniori cat.
I și a II-a ; 2, Agneta Sterner (Clubul 
sportiv școlar) 1:17,4 ; 3. Monica Mun
teanu (S.S.E. nr.-l) 1:24,4 ; junioare
II : 1. Dorina Mezinca (S.S.E. Reșița) 
1:21,7 ; 2. Monica Horvath (S.S.E. Re
șița) 1:25,2 ; 3. Gabriela Toncz (S.S.E. 
Oradea) 1:28,2 ; 800 m LIBER juni
ori II: 1. P. Teodorescu (Steaua)

zile ale finalelor 
înot

două 
republicane de 

și junioare au fost

A. Covaci (Mureșul Tg. Mureș), câș
tigătorul cursei de 400 m liber — 

juniori mari
Foto : N. Aurel

2. E. Hegheduș (C.S.M. Cluj)
3. St. Mera (Mureșul Tg. 

10:48,1 ; junioare I : 1. Da-

Campionatele europene 
feminine de canotaj

La sfîrșitul săptămînii are loc pe 
lacul Bosban, lîngă Amsterdam, cea 
de a XIII-a ediție a campionatelor 
europene feminine de canotaj.

Țara noastră va fi reprezentată de 
două echipaje, la 44-1 rame (F/oricâ 
Ghiuzelea, Ana Raicu, Viorica Mol
dovan, Emilia Rigard și Șteiania Bo
risov) și 44-1 vîsle (Maria Covaci, 
Maria Hublea, Luminița Golgoțiu, 
Elisabeta Vorindan 4- Borisov). A- 
cestea vor alcătui și echipajul pentru 
proba de 84-1.

Minior

3. S.S.E. Arad 4:20,3.
metri FLUTURE juniori I : 

Covaci (Mureșul Tg. Mureș) 
2. A. Bain (S.S.E. Reșița)

3. Zeno Giurasa (S.S.E. Re-

10:18,6 ; 
10:21,7 ;
Mureș)
niela Coroiu (S.S.E. Reșița) 11:09,1 ; 
2. Gabriela Gonoș (Medicina 
Cluj) 11:58,6; 3. Monica Munteanu 
(S.S.E. nr. 1) 12:17,5 ; junioare II s
1. Viorica Petcu (S.S.E. nr. 2) 11:40,5 ,
2. Mara Hahanu (Viitorul) 11:51,3;
3. Rodica Netejeru (Steaua) 12:12,2 ; 
1500 m LIBER juniori I : 1. D. Gheor- 
ghe (Clubul sportiv școlar) 20:00,0 ; 
2. A. Covaci (Mureșul) 20:18,5 ; 3.
B. Gogorici (Dinamo) 21:25,1 ; 4x100 
m MIXT juniori I : 1. S.S.E. Reșița 
(Giurasa, Curuța, Bain, Mărgineanu) 
4:37,7 ; 2. S.S.E. nr. 2 4:43,6 — re
cord de juniori cat. a Il-a ; 3. S.S.E. 
Arad 4:49,2 ; juniori II : 1. S.S.E 
Reșița (Hohoiu, Stremple, Rambaș, 
Andrei) 4:53,6 ; 2. Clubul sportiv șco
lar 4:58,6 ; 3. Steaua 5:10,0. Clasa
ment final pe echipe : 1. S.S.E._ RE
ȘIȚA 372 p — campioană republicană, 
2. Ș.S.E. nr. 2 320 p, 3. Clubul sportiv 
școlar 239 p, 4. Steaua 195 p, 5—6.
C. S.M. Cluj și Medicina Cluj 128 p.

Katovice —

Steagul roșu Brașov 3-5, 

la lupte

La sfîrșitul săptămînii trecute 
formația brașoveană de lupte gre- 
co-romane, Steagul roșu, care se 
afla într-un turneu în Polonia, a 
susținut o partidă amicală cu echi
pa Minior din Katovice pe care a 
întrecut-o cu 5—3. Dintre sportivii 
români o frumoasă impresie au 
lăsat Vaideș și Neguț, care folo
sind o gamă variată de procedee 
tehnice, au cîștigat detașat. Iată 
rezultatele: 52 kg. Sulea (Brașov) 
egal cu Cefndi (Katovice) ; 57 
Mesaroș (B) pierde la puncte 
Volusek (K); 63 kg. Vaideș 
bate la puncte pe Bajke (K) j 70 
Moașa (B) b. p. Spalek (K); 78 
Regleanu (B) b. p. Tomeski (K)_ 
87 kg. Bacău (B) egal cu Tzurec (K); 
97 kg. Neguț (B) b. p. Peria (K) j 
4-97 kg. Marinache (B) pierde la 
puncte cu Jilea (K).

kg. 
cu

(B) 
kg. 
kg.

f

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

xacte Ia concursul nr. 34, etapa 
august 1966.

I. Politehnica — Petrolul
II. C.S.M.S. Iași — Steaua

III. Farul — Rapid
IV. U.T.A. — Universitatea
V. Dinamo Buc. — Știința Craiova

VI. Progresul Buc. — Dinamo Pitești 
VII. Jiul — Steagul roșu

VIII. Beroe St. Zagora — Levski Sofia 
IX. Dobrudja Tolbuhin — T.S.K.A. 

C.Z. Sofia
X. Lokomotiv Plovdiv — Cerno More 

Varna
XI. Spartak Sofia — Marek St. Dimi

trova
XII. Dunav Russe — Botev Burgas

din
e-
21

1
2 
X 
X
1
1
1 
X

1

1

1
1

XIII. Minior Pernik — Lokomotiv Sofia x 
Fond de premii : 278 163 lei, din care 

report premiul minim : 57 548 lei.

Ultimele știri externe
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL ANGLIEI

In apropierea plecării la C. M

omponențîi reprezentativei noastre de volei
vz

optimism și fermă hotărlre de luptă

LONDRA 21 (Agerpres). — A început 
noua ediție a campionatului englez de 
fotbal, lată rezultatele înregistrate în 
prima etapă : Aston Villa — Newcastle 
United 1—1; Burnley — Sheffield Uni
ted 4—0 ; Everton — Fulham 1—0 ; Li
verpool — Leicester City 3—2; Man
chester United — West Bromwich Al
bion 5—3; Stoke City — Nottingham 
Forest 2—1 ; Sheffield Wednesday — 
Blackpool 3—0; Southampton — Man 
Chester City 1—1 ; Arsenal Londra — 
Sunderland 3—1 ; Tottenham Hotspur — 
Leeds United 3—1; Chelsea — West 
Ham United 2—1.

manță mondială a tuturor timpurilor). 
Zilele trecute, Babka realizase 63,20 m.
• REYKJAVIK. La Reykjavik s-a dis

putat meciul internațional amical de 
fotbal dintre selecționatele Islandei și 
Țării Galilor. Intîlnirea a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate : 3—3 (1—2).
• GOTEBORG. Peste 18 000 de spec

tatori au urmărit la Goteborg meciul 
profesionist de box dintre fostul cam
pion mondial Sonny Liston și compa
triotul său Amos Johnson. Liston a 
obținut victoria prin ko în rundul trei.

NOI RECORDURI MONDIALE 
LA NATATIE

TURNEUL DE TENIS 
DE LA MOSCOVA

)pt zile au mai rămas pînă la Începerea, in Cehoslovacia, 
:elei dc-a Vl-a ediții a supremei confruntări din voleiul 
ndial masculin. O competiție care se anunță mai echi- 
rată, mai „dură" decît oricare alt campionat mondial de 
ei de pînă acum și interesantă in mod deosebit prin 
>tul că e cea dinții ediție în care se joacă după funda- 
ntalcle modificări ale regulamentului, adoptate în 1964 
Tokio. în fine, apropiata nouă dispută pentru titlul su
in prezintă un considerabil plus de importanță întrucît 
istituie, pentru muta din cele 24 de eebipe participante 
„mondiale", o însemnată etapă de calificare în turneul 
npic din 1968, două locuri din Mexic fiind puse acum 
joc. în întrecerea aceasta pentru calificarea olimpică se 
-rie și echipa țării noastre. Este firesc. Căci reprezen- 
iva României, una dintre țările membre fondatoare ale 
îetației Internaționale, factor activ în dezvoltarea voleiu- 
in lume, n-a lipsit niciodată de la disputa pentru pri- 

le locuri în ierarhia mondială. Și n-avem absolut nici un 
tiv să credem că de data aceasta ar putea absenta. Dimpo- 

■Tă, sînt destule în măsură a ne îndreptăți nădejdile, pe 
s antrenorii reprezentativei, S. Mihăilescu și FI. Balaiș, 
unison cu medicul lotului, dr. Al. Pop, ni le suplimen-

— în procesul de pregătire condus de noi, am urmărit 
foarte largă măsură, și credem că am reușit, să creăm o 
tă atmosferă de muncă, trainice legături prietenești, o so
li coeziune sufletească și relații principiale între jucători, 
și între ei și noi. Pe acestea s-au clădit disciplina și 
știinciozitatea la antrenamente, posibilitatea majorării 
'stanțiale pe parcurs a volumului și a intensității lucru- 
și, implicit, realizarea unor destul de mari progrese la 

dtolele din pregătire care ne-au reținut cu prioritate 
nția în ultimul timp: perfecționarea blocajului și a com- 
ațiilor tactice, coordonarea superioară în ofensivă și creș- 
sa rezistenței de concurs. De ce am realizat pînă acum, 
itr-o certă ridicare a calității jocului echipei, sîntem în 
iere mulțumiți. Pe deplin mulțumiți, dorim fierbinte să 
em fi la capătul „mondialelor". Am făcut și vom face 
Til pentru aceasta, pentru a apăra cum se cuvine bunul

renume international al voleiului românesc, pentru a mate
rializa intr-un rezultat final prețios eforturile, munca sir- 
guincioasă a jucătorilor.

— Iar noi — ne-a spus maestrul emerit a] sportului IIo- 
raliu Nicolau, căpitanul echipei — sîntem deciși, vrem și 
simțim că, așa cum ne-am pregătit, putem să ne atingem 
felul, putem obfine un loc de frunte și de astă dată. Luptind 
cu dîrzenie, fără a ne precupeți forțele, vom izbuti să exploa
tăm la maximum bagajul cunoștințelor noastre tehnico-tac- 
tice, ridieîndu-ne la nivelul valoric așteptat de la echipa 
României, deținătoarea titlului de campioană a Europei! 
Vom pleca în Cehoslovacia dominați de fermitatea hotăririi 
de a lupta fără a crufa eforturile pentru apărarea culorilor 
patriei, cu conștiința serioasei pregătiri făcute și a capa
cității noastre de victorie. Dar, în același timp, și cu cir
cumspecția modestiei, cu neștirbita stimă datorată tuturor 
adversarilor, fie unii dintre ei oricît de puțin reputați. Știm 
că a proceda astfel înseamnă a ne curăfa calea de spinii 
cauzelor subiective, a ne feri de efectul acestora și de sur
prize neplăcute valoarea, care, singură ea, să poată decide 
pînă la urmă. Știm bine aceasta și... nu vom uita!

Notăm cu plăcere declarația de mai sus, declarație care, 
făcută ta preajma marii sărbători a Eliberării și prin senti
mentele patriotice pe care le conține, capătă un sens înalt, 
fiind în măsură a ne întări și mai mult încrederea în spi
ritul de luptă al voleibaliștilor noștri fruntași. Asigurarea 
primită de la ei că nu-și vor abandona nici o clipă avîntul 
combativ este angajamentul ce] mai de preț. Iar îndeplinirea 
sa — cea mai bună garanție a posibilităților voleibaliștilor 
români de a afișa tot timpul la „mondiale" reala lor va
loare, considerabilul potențial tehnic și psiho-fizic de care 
dispune reprezentativa noastră. Așa cum, în apreciabilă pro
porție, ne-a dovedit-o recentul turneu de verificare de 
Cluj. Constatările de acolo ne îndeamnă să ne gîndim 
speranță la „mondialele" de volei care încep săptămîna 
itoare în Cehoslovacia.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Proba de 
dublu femei din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Moscova a 
revenit perechii Ann Haydon (Anglia), 
Betty Stoub (Olanda), care în finală 
a învins cu 6—4, 2—6, 6—3 cuplul Ana 
Dimttrleva (U.R.S.S.), Judy Tegart (Aus 
tralla).

In finala probei de simplu bărbați 
s-au calificat sportivii sovietici Alexandr 
Metreveli și Viaceslav Ogorov, care in 
semifinale au întrecut cu 6—1, 6—3,
6—2 pe Pala (Cehoslovacia) și respectiv 
cu 4—6, 6—2, 6—2, 6—3 pe Kodes (Ceho
slovacia).

Alte rezultate : simplu femei (semifi
nale) Dimitrieva (U.R.S.S.) — Tegart 
(Australia) 7—5, 7—5; Haydon (Anglia) 
— Eda Buding (R.F. Germană) 6—3, 
6—2; dublu bărbați (semifinală) Me - 
treveli, Lihaciov (U.R.S.S.) — Pala,
Kodes (Cehoslovacia) 6—3, 7—5 6—4.
• NEW YORK. Cu prilejul unui 

concurs de atletism desfășurat la Pa
sadena, atletul Babka (S.U.A.) a arun
cat discul la 63,85 m (a treia perfor-

NEW YORK. In concursul interna
țional de natație de la Lincoln au fost 
stabilite alte două recorduri mondiale. 
Proba de 200 m liber a fost cîștigată 
de campionul olimpic Don Scholander, 
cronometrat în 1:56,2 (v. r. era de
1:57,2). In proba feminină de 200 m{ 
liber, Pokey Watson, în vîrstă de 16 
ani, a realizat 2:10,5 (nou record mon* 
dial). Vechiul record era de 2:11,4 și 
apai ținea Martei Randall.

PELE Șl EUSEBIO DIN NOU 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ

NEW YORK. Peste cîteva zile va 
începe la New York un turneu inter
național de fotbal cu participarea echi
pelor F.C. Santos (Brazilia), Benfica 
Lisabona și A.E.K. Atena. Echipa San
tos a sosit la New York avînd în 
frunte pe celebrul internațional Pele, 
complet restabilit. Benfica 
pe Eusebio.
• MADRID. Turneul 

de fotbal de la Malaga a . . „
de formația engleză Tottenham Hot- 

a întrecut cu sco- 
echipa portugheză

spur, care în finală 
rul de 2—1 (1—1) 
Benfica Lisabona

A luat sfîrșit turneul zonal

îl va folosi

internațional
fost cîștigat

feminin

la 
cu 
vi-

CONSTANTIN FAUR

VARNA (Agerpres). — A luat sfîrșit 
turneul internațional feminin de șah de 
la Varna contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial. In ultima run
dă au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Malipetrova—Haar 1—0 ; Teo- 
dorova—Eretova remiză ; Keller—Tro- 
ianska remiză ; Karakasz-Novara remi
ză ; perevoznlk—Silye 1—0 ; Nicolau — 
Litmanovicz remiza ; Asenova—Radzl- 
kovska 1—0. Clasamentul final : 1.
NOVARA (R.D.G.) 9,5 puncte ; 2—3 NI
COLAU (România), ASENOVA (Bulga-

rla) fiecare cu 9 puncte ; 4—5. Pere- 
voznik (România), Polihroniade (Româ
nia) cîte 8,5 puncte ; 6—8. Eretova
(Cehoslovacia), Karakas (Ungaria), Rad- 
zikovska (Polonia) cite “" . ;
9—10. Keller (R.D.G.), Litmanovicz (Po
lonia) cite 7 puncte ; 11. ”
(Cehoslovacia) 6,5 
Troianska (Bulgaria), 
cîte 5,5 puncte ; 14.
garia) 3,5 puncte ; 15. Haar (Danemar
ca) 3 puncte.

7,5 puncte;

Malipetrova 
puncte ; 12—13.

Silye (Ungaria) 
Teodorova (Bui-



Un strălucit succes românesc In Grunuu
Sîmbătă au început finalele celui 

de al VH-lea campionat mondial de 
caiac-canoe și, o dată cu ele, mari
le— emoții. Primii care au intrat 
în lupta pentru cucerirea unui titlu 
de campion mondial au fost fon- 
diștii caiacului dublu. Coșniță și 
Gonțolenco au luat un start bun, 
s-au instalat în frunte, și au păstrat 
conducerea o bună parte din cei 
10 000 de metri aâ cursei. Pe ultima 
parte a traseului ei au încetinit rit
mul loviturilor și, în final, în loc 
să fi ocupat un loc fruntaș, așa 
cum ne așteptam, au terminat în
trecerea pe locul 13.

1. Szolossi — Fabian (Ungaria) 
40:59,38, 2. Soby—Johansen (Norve
gia) 41:07,88, 3. Kvasil—Svec (Ce
hoslovacia) 41:10,40, 4. Sahlen—
Nilsson (Suedia) 41:11,87, 5. Ciusi- 
kov—Grișin /U.R.S.S.) 42:29,64, 6.
Jense-Hansen (Danemarca) 42:30,45— 
13. Coșniță—Conțolenco (România) 
44:40,39.

La cel de ai doilea start al fina
lelor (caiac 1—10 000 tn) s-au pre
zentat la pontoane 15 ooncurenți. 
între ei și reprezentantul nostru 
Ștefan Pocora pe care, pe baza an
tecedentelor, fi „vedeam" între pri
mii șase ai clasamentului. După o 
întrecere extrem de dîrză Pocora a 
terminat chiar pe locul 6. Ceva mai 
tîrziu, prin buletinul oficial de re
zultate, am fost încunoștiințați că 
Pocora fusese descalificat: „luase* 
una dintre balize ! Rezultate:

1. Hesz (Ungaria) 45:28,05, 2.
Zemliakov (U.R.SS.) 45:29,78, 3.
Briei (R.F.G.) 45:30,71, 4. Styp (Po
lonia) 45:31,01, 5. Fevang (Norv.) 
45:35,11, 6. Cange (R.D.G.) 46:08,99.

Departe de a se demobiliza după 
aceste două tentative nereușite, spor
tivii români și-au disputat în con
tinuare șansele cu și mai multă 
dîrzenie. Cinstea primei victorii pen
tru culorile României le-a revenit 
tinerilor PETRE MAXIM și AUREL 
SIMIONOV care, deși practică ca- 
noea abia de un an, au reușit prin- 
tr-un splendid efort de voință să-și 
încununeze strădaniile și să devină 
CAMPIONI AI LUMII, ÎN PRO
BA DE CANOE 2—10 000 METRI.

La linia de plecare s-a aliniat o 
serie de echipaje foarte puternice 
din Uniunea Sovietică (campioană 
mondială). Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Ungaria etc. Către acestea se 
îndreptau majoritatea pronosticu
rilor specialiștilor prezenți, alături 
de noi, în tribună. Băieții noștri au 
început lupta hotărîți să facă o fi
gură cit mai frumoasă. Ei s-au in
stalat in „plutonul" fruntaș și emo
țiile noastre au crescut cu parcurge
rea fiecărei mii de metri. Pe ultima 
„mie" îi căutam cu... binoclul In
tr-un grup care zorea spre sosire. 
Am văzut roșul tricourilor sovieti
cilor, i-am văzut pe unguri și pe 
suedezi. Maxim și Simionov, nică
ieri I Să fi rămas chiar atît de mult 
în urmă la întoarcere 7 Nu Ei 
se aflau detașat pe primul plan al 

cursei și noi îi căutam printre ur
măritori. Inimile bat năvalnic. Sîn- 
tem alături de canoiștii noștri, în
cordați ca și ei. Acum îi putem ve
dea cu ochiul liber. Trag puternic 
și totuși liniștiți. Au trecut linia de 
sosire în aplauzele miilor de specta
tori care nu-și puteau ascunde... 
surprinderea, că acest echipaj com
plet necunoscut a întrecut cu 33 de 
secunde pe valoroșii Dribas și Hi- 
mici. Așadar, MAXIM și SIMIO
NOV, doi tineri născuți in anul eli
berării țării noastre de sub jugul 
fascist, au urcat treapta cea mai 
înaltă a podiumului premianților, 
în timp ce acordurile imnului nos
tru de stat însoțeau înălțarea trico
lorului scumpei noastre patrii. Re
zultate :

1. MAXIM-SIMIONOV (ROMANIA) 
46:09,41, 2. Dribas—Nimici (U.RSS.) 
46:4229, 3. Peter—Oserha (Ung.)
46:5525, 4. Lindelofsi—Zeidlitz (Su
edia) 47:20,10, 5. Ulrich—Pinkos 
(R.D.G.) 47:3327, 6. Valev—Damia- 
nov (Bulg.) 47:51,90.

La canoe 1—10 000 m Andrei Igo- 
rov n-a mai reușit performanța de 
la Jajce (medalie de argint) și după 
o evoluție destui de neconcludentă a 
ocupat locul 5. Iată-i pe primii cla
sați s

1. Hajba (Ung.) 50:39,02, 2. Penka- 
va (Ceh.) 50:40,96, 3. Zamotin
(U.R.S.S.) 50:55,43, 4. Milller (R.D.G.) 
51:01,70, 5. ANDREI IGOROV (RO
MANIA) 51:36,98, 6. Koschik (R.F.G) 
51:4122.

Va reuși Aurel Vernescu să cuce
rească din nou titlul de cel mai ra
pid caiacist din lume și aceasta în 
cadrul unui veritabil „maraton" 
cum puțini alți sportivi se încume
tă să facă aici la Grunau. Spre 
dreapta și spre stînga, mulți concu- 
renți redutabili ca Hansen, Mat
veev, Petersson, Hoekstra, Cszisma- 
dia etc. Din locul unde ne găsim 
nu prea ne putem da seama de ce 
se întîmplă la start. La jumătatea 
cursei vedem clar patru ambarcații 
cam pe aceeași linie. Apoi, Vernes- 
cu, „apasă pe accelerator" 1 Aripile 
padelei sale ne dau imaginea pale
lor unei moriști care se învîrtește 
în ritm îndrăcit Hansen, rivalul din 
totdeauna al lui Vernescu, nu reu
șește să țină ritmul impus de valo
rosul nostru sportiv și botul caia
cului său intră pe linia de sosire 
după ce pupa ambarcației lui Ver
nescu ieșise, de acum, din vizorul 
aparatului de cronometraj. A fost o 
cursă splendidă, entuziasmantă, care 
a ridicat, pur șt simplu, tribunele 
în picioare. Deci un nou titlu mon
dial cucerit de un sportiv român.

Clasamentul la caiac 1—500 m t 
1. AUREL, VERNESCU (ROMA
NIA) 1:48,93, 2. Nansen (Dan.)
1:49,94, 3. Hoekstra (Olanda) 1:50.45,
4. Petersson (Sued.) 1:50,51, 5. Mat
veev (U.R.S.S.) 1:50,86, 6. Cszisma- 
dia (Ung.) 1:51,74.

Din nou... pauză! La proba de 
caiac simplu fete Valentina Serghei 

Campioni mondiali pe

face față cu greu cerințelor cursei 
și este nevoită să se mulțumească eu 
locul 7. Rezultate:

1. Pinaeva (U.R.S.S.) 2:05,10, 2. Es
ser (R.F.G.) 2:0526, 3. Kobuss
(R.D.G.) 2:06,12, 4. Mozes (Ung.) 
2:06,75, 5. Smoke (S.U.A.) 2:07,14, 6. 
Jaapis (Olanda) 2:07,63.

Și din nou... AUR 1 După numai 
40 de minute de la excepționalul 
duel cu Hansen, inepuizabilul VER
NESCU pleacă din nou în cursă, 
avîndu-1 ca partener pe tînărul și 
talentatul SCIOTNIC. Tntr-o com
panie deosebit de valoroasă românii 
s-au instalat în frunte și cînd toți 
ne așteptam ca ei să se mulțumească 
cu o victorie la o diferență de „un 
cioc de barcă", mai ales că știam 
că Vernescu este și obosit, a fost 
pus din nou în funcțiune „accelera
torul*. Mai repede, mai repede, tot 
mai repede I Modul în care acțio
nează ai noștri, cu o asemenea te

CLASAMENTUL GENERAL
PE MEDALII

c M
3 O
< < 03

1. U.R.S.S. 6 3 4
2. ROMANIA 5 1 1
3. Ungaria 3 3 5
4 R. F. Germană 1 3 1
5. R. 0. Germană 1 0 3
6. Danemarca 0 2 0
7 Cehoslovacia 0 1 1
3-10. Austria 0 1 0

Suedia 0 1 0
Norvegia 0 1 0

11. Olanda 0 0 1

nacitate și o asemenea manieră de 
a iuți debordant ritmul pe ultima 
parte a cursei, le-a atras nu numai 
simpatia spectatorilor și admirația 
specialiștilor, dar și un excepțional 
ascendent moral asupra adversari
lor. La finiș, din nou înving românii 
cu o barcă avans. Clasamentul pro
bei de caiac 2—500 m :

1. VERNESCU—SCIOTNIG (RO
MANIA) 1:37,62, 2. Zander—Buker 
(R.F.G.) 1:38,50, 3. Obraztov-Ka-
riuhn (U.R.S.S.) 1:38,94, 4. Szente— 
Mesaros (Ung.) 1:39:30, 5. Geurts— 
Hoeksta (Olanda) 1:40,51, 6. Seibt— 
Riedrich (R.D.G.) 1:40,63.

Puține curse au avut o desfășu
rare atît de dramatică ca aceea de 
caiac 4—1000 m. în ambarcația noas
tră i SCIOTNIG (abia a avut timp să 
ajungă din nou Ia start, după proba 
de caiac dublu, încheiată cu cîteva 
minute mai înainte). TURCAȘ, D. 
IVANOV, CALENIC. Toți patru sînt 
tineri cu puțină experiență a ma
rilor concursuri. Se pleacă tare și 
echipajul nostru face eforturi vi
zibile pentru a se menține în față. 
Cînd mai erau de parcurs 200 de 
metri, ai noștri se găseau în poziția

1966 

a doua, după sovietici, atacați foar
te puternio de austrieai (revelația 
cursei 1).

Cele trei echipaje parcurg, ta 
egal, ultimii metri. Băieții noștri 
nu se dau bătuți și forțează mereu. 
Linia de sosire este trecută, cam 
în același timp, de cele trei ambar
cații. Cine a cîștigat 7 Foarte greu 
de spus. Fotografia sosirii va fi ho
tărâtoare I Ba nu— Venind spre 
pontonul unde se face cântărirea 
bărcilor, după cursă, fi vedem pe 
băieții noștri rîzînd fericiți. Mihai 
Turcaș ridică arătătorul mîinii 
drepte: „Cu otita i-am bătut pe 
austrieci" ...Cronometrul Longines 
și banda de film au decis i

1. ROMANIA (SCIOTNIG, TUR- 
(3 AS, D. IVANOV, GALENIC) 3:09,87, 
2. Austria 3 :09,97. Așadar, numai 
ZECE sutimi de secundă smulse 
printr-un splendid efort, printr-o 
sincronizare fără greș, intr-o probă 
eu patru... motoare, ne-au adus o 
nouă medalie de campioni ai lumii.

Pe locurile următoare s-eu clasat t 
X U.RSS. 3:10,30, 4. Polonia 3:1125.
5. R. D. Germani 3:13,75, 6. Ce
hoslovacia 3:14,93.

Să tragem linie și să adunăm re
zultatele primei zile a finalelor i 
ROMANIA—4 TITLURI DE CAM
PIONI MONDIALI. 4 MEDALII DE 
AUR.

Duminică. Ne-am sculat mai de
vreme ca de obicei. Nu numai din 
grijă pentru cele ce aveam de fă
cut astăzi. în geamuri răpăîa o ploa
ie deasă și rece, care a continuat 
cu mici intermitențe toată diminea
ța. în program au figurat, mai în
tâi, semifinalele la caiac 1—1000 m 
și caiac 2—1000 m, în care sporti
vii noștri au obținut calificarea i 
Pocora la simplu, Vernescu—Sciot- 
nio la dublu. Tot dimineața s-a dis
putat și finala probei de caiao 
4—10 000 m. Echipajul nostru (GA
LENIC, IVANOV, TURCAȘ, VORO- 
BIOV) a ocupat locul patru, cel mal 
bun rezultat obținut pînă acum la 
asemenea competiții de concurenții 
noștri în probele de caiac fond. Re
zultate !

1. U.R-S-S. 36:5628, 2. Ungaria 
36:57,74, 3. R. D. Germană 37:06,80,
4. ROMANIA 37:32.48, 5. Suedia 
37:4220.

După-amiază întrecerile au conti
nuat cu desfășurarea probei de caiao 
1—1000 m. Am asistat Ia o luptă 
dîrză, încheiată cu victoria sporti
vului sovietic Saparenko. El a înre
gistrat timpul de 3:59,26. Pe locurile 
următoare i 2. Hansen (Danemarca) 
4:00,20, 3. Kemecsey (Ungaria)
4:02,37, 4. Peterson (Suedia) 4:03,51,
5. Szukiewicz (Polonia) 4:03,58. Re
prezentantul nostru ȘL Pocora a 
terminat pe locul 6.

In cursa feminină de caiac 2 — 
500 m organizatorii au fost din nou 
nevoiți să apeleze la filmul sosirii 
pentru a putea stabili ordinea exac
tă a echipajelor. Dacă victoria for
mației R. D. Germane n-a fost pusă 
Ia îndoială, în schimb pentru de
cernarea celorlalte medalii filmul a

fost mai mult decît necesar. Iată prt 
mele clasatei 1. Kobuss—Ulze (R.D.G. 
1:59,41, 2. Subina—Seredina (U.R.S.S„ 
1:59,86, 3. Bonko—Pfeffer (Ungaria' 
1:59,95, 4. SERGHEI—DRAG AN 
(ROMANIA) 2:00,49, 5. Dăring -
Antonowicz (Polonia) 2:01,13, 6,
Smoke—Rademaker (R.F.G.) 2:01,65.

Valorosul nostru echipaj Vernescu 
— Sciotnio a participat la o nouă 
probă. De data aceasta la caiac 2— 
1000 m. Bătălie titanică, In care la 
ai noștri începe să se vadă risipa 
de efort făcută pînă acum în zilele 
campionatelor. Deși padelele lor 
parcă n-au mai avut sprinteneala 
cunoscută, totuși atît Vernescu cit 
și Sciotnio au luptat din răsputeri 
pentru un loc cît mai bun. De a- 
ceea, în condițiile amintite, „argin
tul* pe care l-au cîștigat are parcă 
strălucirea... aurului. Rezultate: 
Saporenko — Stetsenko (U.R.S.S.) 
3:37,51, 2. VERNESCU—SCIOTNfiȘ
(ROMANIA) 3:38,23, 3. Ungaria
3:40,11, 4. Iugoslavia 3:41,24, 5.
Suedia 3:41,85, 6. R.F.G 3:42,10.

In proba de canoe 1—1000 m, cam
pionul european de la Snagov, 
hewe, a luat cursa pe cont propriu 
Instalîndu-se de la început tn frun
te. El a rezistat atacurilor Iul Mar
tinov și, în final, celor ale lui Wich
man. Concurentul nostru Igor Li
păi it a făcut o cursă sub posibili
tăți, terminînd pe locul 7. Clasa
ment i 1. Lewe (R.F.G.) 4:29,33, 2.
Wichman (Ungaria) 4:31,55, 3. Mar
tinov (U.ILS.S.) 4:32,92, 4. Escbert
(R.D.G.) 4:37,65, 5. Otvertcka (Ceho
slovacia) 4:37,78, 6. Thaulow (Da
nemarca) 4:37.93

Din nou locul întîi și o medalie 
de aur pentru delegația noastră. De 
data aceasta în proba de canoe 2— 
1000 m. Cuplul CALABICIOV—CO- 
VALIOV a pornit foarte puternic și 
și-a asigurat, de Ia bun început, o 
marjă de... siguranță, pentru ca pe 
ultimii 200 de metri ei să forțeze 
șl să se mai distanțeze printr-un fi
niș prelungit, îndelung aplaudat de 
spectatori. Rezultate i 1. GALABI- 
GJOV — COVALIOV (ROMANIA) 
4:10,98, 2. Suedia 4:12,84, 3. Ungaria 
4:13,78, 4. U.R.S.S. 4:14,08, 5. Dane
marca 4:18,88, 6. Finlanda 4:23,28.

La caiacul feminin de 4—500 m, 
echipajul nostru a încheiat cursa pa 
locui 6. Ordinea sosirii i I. U.R.S.S. 
1:45,91, 2. R.F. Germană 1:49,19, 3. 
R.D. Germană 1:49,23. 4. Polonia
1:51,64, 5. Ungaria 1:51,80, 6. RO
MANIA 1:52,23.

Ultima probă a întrecerilor de la 
GrQnau a fost spectaculoasa între
cere a ștafetelor de 4x500~m. Cu o 
formație neomogenă (Nicoară și H. 
Ivanov au evoluat sub posibilitățile 
cunoscute, iar Sciotnio șl Vernescu, 
extrem de solicitați de celelalte pro
be, n-au putut reface handicapul pri
melor schimburi) a trebut să ne 
mulțumim cu o medalie de bronz. 
Rezultate i I. U.R.S.S. 7:36,05, 2. Un
garia 7:36,09, 3. ROMANIA 7:40,56, 
4. R.D. Germană 7:41,32, 5. R.F. 
Germană 7:42,38, 6. Olanda 7:43,49.

Aurel VERNESCU Alanasie SCIOTNIC Petre MAXIM. Aurel SIMIONOV Mihai TURCAȘ

Dimitrie TV ANOV Anton GALENIC Vico) CALABlGIOV Serghei COVALIOV Antrenorul emerit Radu HUTAN
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