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a Mamaia si București
7 7

două importante
competiții internaționale1 7

P 0 P Pregătiri
pentru campionatul european

de tenis de atletism

lungime femei : El. Vintilă 
6,06 ; greutate femei : Ana
Sălăgean 16.31 ; BUCUREȘTI — 
3000 m obstacole : z. Vamoș 
0:3fl,8 ; 100 m femei : I. Pe
trescu 11.9 : 200 m femei : I. 
Petrescu 24.4.

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Prima jumătate a lunii sep

tembrie va aduce un bogat și 
nteresant program 
tonal
câtor ii 
vorba 
„Cupa 
5-10 septembrie și apoi, com
petiția din București, între 11 
Fi 16 septembrie. Atît la Ma
maia cît și la București și-au 
anunțat participarea o serie 
dpr tenismani de valoare de 
Jesle hotare.

competi- 
internațional pentru ju- 

noștri de tenis. Este 
de concursul dotat cu 
Mamaia" din zilele de
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A

A Xlll-a ediție
a campionatelor europene

de canotaj academic
Azi, la Amsterdam, încep 

marile întreceri (serii) din ca- 
| drnl celei de a Xlll-a ediții 

a campionatelor europene fe- 
Imininc de canotaj academic. 

Sportivele țării noastre vor lua 
startul în trei probe: schif 
4-ț-l rame (Ana Tamaș — 
Raicu, Florica Ghiuzelea, E- 
Bilia Rigard, Viorica Moldo
van Ștefania Borisov) ; 
schif 4-j-l vîsle (Luminița 
Golgoțiu, Maria Hublea, Maria 
Covaci, Elisabeta Vorindan-j- 
Ștefania Borisov); schif 8-]-l 
(echipajul va fi compus din 
lotul celor două schi furi de 

'„4").

Duminică, prima rundă 
a finalei șahiștilor

Peste două zile, Capitala 
găzduiește primele întîlniri din 
cadrul finalei campionatului re
publican masculin de .șah. între
cerile vor avea loc în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare din 
Piața Gh. Gheorghiu-Dej. Prima 
rundă este programată duminică, 
Incepîud de la ora 16,30.

In turneul internațional feminin 
de volei ieri la Sibiu, Polonia — 
România tineret 11 3-1 (—11, 
O, 7, 5).

de 
par- 
vor

Cu cîteva zile înainte 
plecarea la Budapesta, o 
te dintre atlețil care ne 
reprezenta au participat la o 
serie de concursuri de verifi
care. POIANA BRAȘOV — lun
gime bărbați : S. Ciochină 7,39;

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

PRIMELE iNTlLNIRI IN TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX
Reuniune de mare atracție, 

astă-seară, de la ora 19,30, in 
„potcoava" stadionului Republicii! 
„Careul magic" instalat pe acest 
stadion va găzdui prima gală a 
turneului internațional amical, la 
care, după cum am mai anunțat, 
vor participa pugiliști din 

U.R.S.S., Tunisia și România.
Boxerii tuMIsIeni au sosit în Ca

pitală în seara zilei de 22 august.

PROGRAMUL PRIMEI GALE
muscă : Ciucă — Larionov ; 

Nica - Gharbi ; cocoș : Gîju
— Lajili ; pană : Crudu - Saș
kov ; Gorea - Aissaoui ; ușoa
ră : Dinu - Dolgov ; Antoniu
— Aou.nallah ; semimijlocie : 
Ghiță — Boukhris ; mijlocie 
ușoară: Constantinescu - Chaa- 
bane ; mijlocie : Cojocaru 
Ghafari ; grea : Mariuțan 
Vasiușkin.

Antrenorul Tijani Cliamam, 
campion al Tunisiei, ne-a prezen
tat „elevii" pe care îi va urca în 
ring. Dintre aceștia se disting Aii 
Ghabri (muscă) și Amara Bo- 
ukris (semimijlocie) —- campioni 
militari pe anul 1966, și „ușorul" 
Khemais Aotmallah, campion al 
Tunisiei pe anul acesta. Din de
legația boxerilor tunisieni mai 
fac parte Az.zedine Lajili (cocoș), 
Aii Aissaoui (pană), lledi Clia- 
bane (mijlocie ușoară) și Said 
Ghafari (mijlocie). Pugiliștii din 
Tunisia au efectuat două antre
namente în sala Progresul, dove
dind o bună dispoziție de luptă.

Ieri dimineață au sosit in Ca
pitală și boxerii sovietici. Echipa 
cuprinde pe Larionov (muscă),

dc la stingă : Nica (România), Larionov (U.R.S.S.), Gîju (România). 
Boukris (Tunis), Dolgov (U.R.S.S.), Aounalah (Tunis)

Văzuți de Neagu

Sașkov (pană), Dolgov (ușoară) și 
Vasiușkin (grea). Antrenorul for
mației este Sokolov, iar arbitru 
“ Tinioșin.

Cele două garnituri care vor re
prezenta boxul nostru în turneul 
internațional au fost definitivate. 
Formația „A" cuprinde pe: 
Ciucă, Gîju, Crudu, Stanef, Dinu, 
Cltiță, Covaci, Cbivăr, Monea, Ma- 
riuțan. „Secunzii" contează pe ur
mătorul „zece" : Nica, Putu, Co
rea, Murg, Antoniu, Dumitrescu, 
Constantinescu, Cojocarii, Tranda
fir, Gheorgbioni.

Finala campionatului 
motociclism viteză — 

pe litoral
Duminică 4 septembrie iu

bitorii sportului cu motor a- 
flați pc litoral vor avea pri
lejul să asiste la finala cam
pionatului republican de vi
teză pe circuit. care se va 
desfășura la Constanța. In 
program sînt cuprinse alergări 
la clasele : 70. 125, 175, 250,
350, 500 cmc și ataș.

de

Reprezentativa noastră 
masculină 

pleacă azi In
Reprezentativa 

culină de volei, 
ticipa între 30 
septembrie la 
mondial, pleacă 
ța acestei zle în 
la Ceske Budejovice, 
va juca meciurile 
re, în seria C. < 
Poloniei, Olandei, R. 
gole, Argentinei 
Fac deplasarea 
jucători : 
sportului 
tanul echipei), A. 1___o__ ,
Ed. Berzei și M. Grigorovici ; 
maeștrii sportului Gh. Cor- 
beanu, N. Bărbuță, C. Ganciu 
și W. Schreiber ; Gh. Stoian, 
G. Udișteanu, M. Tirlici și 
Z. Cozonici. Tmpreutnă cu 

echipa pleacă în Cehoslovacia 
și arbitrul internațional C. 
Mușat, care va conduce cîteva 
meciuri.

de volei
Cehoslovacia
noastră mas
care va par- 
august și 11 

campionatul 
în diminea- 

Cehoslovacia, 
unde 

prelimina- 
cu echipele 
~ P. Mon- 
și Turciei.

următorii 12 
maeștrii cmeriți ai 
H. Nicolau (căpi- 

echipei), A. Drăgan,

Trimisul nostru special la Utrecht, ADRIAN VASILIU, transmite

Vasile Costa în semifinale la 200 m bras
La polo: România R F. Germană 5-0

Invitație 
la drumeție

Una dintre cele mai frumoase 
baze turistice din Carpații O- 
rientali este cabana Rarău 
situată intr-o splendidă po
iană. în jur, turiștii au pri
lejul să admire peisaje de 
o rară frumusețe 
Pietrele 
Slătioara,

Cabana Rarău se 
altitudinea de 1520 m. 
mai apropiate stații 
sînt Cimpulung Moldovenesc 
și Vatra Dornei, pe linia Su
ceava—Vatra Dornei.

cum sînt 
Doamnei, pădurea 
Valea Bistriței etc. 

află la 
Cele 

C.F.R.

Joi la 
fășurat 
m bras 
fost înscriși 33 de concurenți. 
Era ultimul examen pe care 
11 dădeau înotătorii români în 
această mare competiție. Pri
mul care a concurat a fost 
Soptereanu în seria a doua 
(cea mai slabă) fapt care, de
sigur, a constituit o neșansă, 
întrucîl locurile din semifina
le, se atribuiau contracrono- 
metru. Aceasta nu-i scuză în
să comportarea total nesatis- 
făcătoaie: locul doi cu 2:40,0, 
— cel mai slab timp al său 
din acest an — după cehoslo
vacul Pejsa 
timișoreanul 
cursă bună 
El a prins 
cîștigător cu 2:34,0, realizînd 
2:36,6 al șaptelea timp al zi
lei. In urma lui s-au clasat

ora prînzului s-au des- 
seriile probei de 200 

bărbați, la care au

2:39,8. In schimb, 
Costa a făcut o 

în seria a treia, 
plasa lui Katzur,

2:39,9 și
2:41,7.

De Herdt (Franța) cu 
Wissiak (Austria) cu 
Comportarea lui Costa este 
meritorie și rămîne de văzut 
dacă astăzi dimineața la ora 
10 cînd sînt programate semi
finalele el va reuși să con
firme performanța. Iată com
ponența semifinalelor: 1. La- 
aksonen (Finlanda) 2:39,0; 
Costa 2:36,6; Kiehl (Franța) 
2:35,0 — nou record; Proko
penko (U.R.S.S.) 2:32,2; Don
ners (R.F.G.) 2:34,1 — nou re
cord, Van Oest (Olanda) 
2:36,4; " ’
și Barth 
Den Haan 
Klukowski 
Giovaninni 
Katzur (R.D.G.j 2:34,0; 
ger (R.D.G.) 2:34,5; ’
(U.R.S.S.) 2:36,6; Lenkey (Un
garia) 2:38,6 și Pejsa (Ceho
slovacia) 2:39,8.

Una dintre cele mai frumoa-

Padron (Spania) 2:38,6 
(R.F.G.) :

(Olanda) 
(Polonia) 
(Italia)

2:39,8. 2.
2:39,3;

I 2:38,0; 
2:36,1 ; 

Hennin-
Tutukaev

se finale a fost fără îndoială 
ștafeta de 4x200 m liber. A 
cîștigat echipa U.R.S.S. cu 
8:00,2 — nou record euro
pean — urmată de R.D.G. cu 
8:01,6, ~ ’ 
8:05,3, 
8:14,7, 
landa

Turneul de polo a continuat 
cu desfășurarea meciurilor din 
grupele semifinale. Marți 
noaptea am putut urmări par
tida care a opus echipele Un
gariei și Iugoslaviei. Sportivii 
maghiari au deschis scorul 
prin Konrad II, dar în repriza 
secundă echipa Iugoslaviei a 
jucat magistral, întoreînd 
zultatul în favoarea sa: 
prin golurile marcate de 
risici și Jankovici. In cel 
al treilea „sfert" 
urcat scorul la 3-1 și în bazin

Suedia 
R.F.G.
Spania 8:23,8 și

8:26,3.

8:04,3, Franța
8:09,9, Anglia

Fin-

re-
2-1
Pe- 
de

Bonacici a

(Continuare în pag. a 4-a)

Handbalul nostru feminin are posibilități de a recuceri poziția fruntașă
După cum se știe, selecționata femi

nină de tineret a țării noastre a între
prins nu de mult un turneu de mai 
multe jocuri în Ungaria și Cehoslova
cia. Cu acest prilej, tinerele noastre 
handbaliste au avut de înfruntat ad
versari de certă valoare, în condițiuni 
diferite de concurs, ceea ce a consti
tuit un serios examen pentru ele.

Problema perspectivelor pe care le 
au aceste tinere handbaliste a stat în 
centrul atenției celor doi antrenori (D. 
Popescu-Colibași și Victor Chița), de
oarece este cunoscut faptul că echipa 
noastră reprezentativă se află în plină 
restructurare, după insuccesul de la 
ultima ediție a campionatului mondial. 
De atunci (toamna anului 1965) selec
ționata țării a participat doar la tur
neul internațional de la Belgrad, unde 
au fost încercate cu rezultate promiță
toare o serie de elemente noi; s-a or
ganizat apoi acest turneu, în cadrul 
căruia au evolut numai handbaliste 
tinere, unele dintre ele debutante în 
meciurile internaționale.

- •>

După întoarcerea în țară a delega
ției, am solicitat antrenorului D. Po- 
pescu-Colibași, care se ocupă și de pre
gătirea primei noastre reprezentative, 
concluziile 
turnee.

Prima și

sale în legătură cu aceste

cea mai importantă conclu-

turneul de lazie este aceea că atît
Belgrad, cît mai ales cele din Ungaria 
și Cehoslovacia au scos în evidență 
faptul că handbalul nostru feminin are 
mari posibilități și că există speranțe 
ca printr-o muncă temeinică să se re
ocupe poziția fruntașă deținută înain
tea ultimei ediții a campionatului 
mondial. Pentru aceasta pledează, 
înainte de toate, capacitatea de muncă

dovedită de tinerele jucătoare Ia antre
namente și în jocuri, disciplina tactică, 
atmosfera nouă, sănătoasă de lucru 
care domnește în lot. Apoi, o bună 
parte din tinerele promovate au dove
dit că merită această încredere, mani- 
festînd calități certe. Este vorba de 
Neagoe, Soos, Moșu că și, în general, 
de celelalte jucătoare. O atenție deo
sebită trebuie acordată jucătoarelor 
Arghir și Micloș, care au mari posi
bilități de dezvoltare, dar cărora le 
lipsește încă experiența de joc. Iată 
pentru ce ele trebuie folosite cu curaj 
în echipele lor (Liceul nr. 4 Timi
șoara și, respectiv, Voința Odorhei) în 
așa fel îneît randamentul lor să fie, 
cît mai curînd, pe măsura calităților 
lor fizice și a talentului de care dau 
dovadă.

De asemenea, sînt de menționat, tot 
ca un fapt pozitiv, schimbările produse'

CAl.IN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



AH HANDBAL

Punct final i PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
în semifinalele feminine

S-au încheiat întrecerile semifi
nalelor campionatului republican fe
minin de șah, desfășurate timp de 
trei săptămîni la București, Cluj și 
Bacău.

în grupa bucureșteană victoria a 
fost împărțită între două jucătoare: 
Aura Teodorescu (Filmul) și Rodica 
Manolescu (Spartac). Amândouă au 
cules 8 puncte din cele 10 partide 
disputate, calificîndu-se astfel pen
tru finala competiției. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Domnița Su- 
timan și Zări Karibian 7, Rozalia 
Sallay 5,‘/2, Florica Nicolae și Elena 
Cuculea 4‘/2, Stana Nicolici 4, Con
stanța Chiper 3, Elena Rășcanu 21/*, 
Eugenia Popescu L.

La Cluj pe primul loc s-a clasat 
maestra internațională Maria Po- 
gorevici (Petrolul Ploiești) cu 8 
puncte (din 10 posibile). Alte trei

jucătoare au obținut dreptul de a 
juca în finală, în ordine: Gertrude 
Baumstarck (Medicina Timișoara) 
7*/s p., Veturia Simu (Banca de in
vestiții București) și Sanda Fili- 
pescu (Constructorul București) 6*/2. 
Iată următoarele clasate: Ana 
Apostolescu ă’/z, Maria Eberlein 5, 
Adela Gesticone 4Vz, Irina Berecki 
3,l[2, Elisabeta Sabo și Rodica Cră
ciun 3. Felicia Mihail 2.

Trei viitoare finaliste au fost de
semnate în semifinala de la Bacău: 
Marieta Ionescu 9,‘/2 p. (din 10), Ro
dica Reicher 9 p. și
Chiț 8% 
distanțat 
rentelor, 
marcat
Constanța Hogaș 6 (1) p., și Anca 
Mastac 5 p.

Apropiata reîncepere a campiona
telor republicane de handbal face ca 
pregătirile echipelor participante să 
fie acum într-un stadiu foarte avan
sat. Zilnic sosesc Ia redacție zeci de 
scrisori în care corespondenții noștri 
ne relatează despre felul cum se an
trenează formațiile din orașele res
pective, despre munca depusă de jucă
tori și antrenori pentru obținerea de

de 5 august a început pregătirea tehni- 
co-tactică. Jucătorii țintesc unul din 
primele 2 locuri din clasament, care 
le-ar aduce promovarea în prima serie 
a categoriei A.

GH. TOPÎRCEANU

Echipa feminină C.S.M. a retro
gradat anul acesta din seria I în seria

Emilia Dima 
p. Aceste jucătoare s-au 
sensibil de restul coneu- 
printre care s-au mai re- 
Elena Crăciun cu 6,*/2 p.,

Jocurile interregionale 
ale „Cupei

’ Jocurile fazei a II-a a etapei inter
regionale a „Cupei României" la bas
chet masculin și feminin se vor desfă
șura sîmbătă și duminică după urmă
torul program: sîmbătă în Capitală, te
ren I.C.H.F., de la ora 18: Progresul— 
Dinamo (m), Electrificarea—Steaua (m), 
^Academia militară—Rapid (m) ; dumi- 
jiică la Bacău: A.S.A. Bacău—Știința 
5Tg. Mureș (m), Arad: Constructorul— 
Universitatea Cluj (m) și Foresta—U- 
niversitatea Cluj" (f), Brașov: Politeh
nica—Universitatea Timișoara (m), Cluj:

României11
Con-

(m).
Politehnica—Dinamo Oradea (m), 
stanța: Farul—Politehnica Galați 
Pucioasa: Avîntul tineresc—A.S.A.
Cluj (f), Dorohoi: Avtntnl—Mureșul 
Tg. Mureș (f), Moinești: Știința—Pro
gresul București (f). Deva: S.S.E.— 
S.S.E. Brașov (f). Nu au fost stabilite 
localitățile In care vor avea loc me
ciurile S.S.E. Deva sau Știința Craiova— 
Aurul Brad (m), Unirea Mediaș sau 
Comerțul Tg. Mureș—Steagul roșu Bra
șov (m), Spartac II Salonta sau S.S.E. 
Satu Mare—Crișul Oradea (f).

Echipa Steaua și-a început de mult pregătirile în vederea campionatului. Printre 
alte meciuri de verificare handbaliștii bucureșleni au susținut și o partidă cu 
formația BSV Berna, de care au dispus cu 26—11. Iată o imagine din acest 

joc. Goran (Steaua) finalizează o acțiune de atac
Foto : P. Ronioșan 

a II-a a categoriei A. Cauzele retro
gradării au fost obiectul unei ample 
ședințe de analiză, în care s-au dez
bătut în spirit critic și autocritic 
șurile manifestate în campionatul 
cut.

Jucătoarele sînt decise să lupte 
răsputeri pentru a reveni cît mai
rînd în prima serie a categoriei A.

rezultate cit mai bune în campionatul 
care începe peste puțin timp.

SIBIU. Componenții echipei Voința, 
care activează în categoria A seria 
a II-a, și-au început pregătirile de’ la 
data de 15 iulie pe terenul propriu 
din incinta stadionului „Voința*. Ac
centul s-a pus la început mai mult 
pe pregătirea fizică multilaterală, re
zistență, forță și viteză, iar de la data

lip-
tre-

din 
cu-

ILIE IONESCU

CISNAD1E. De mai mulți ani echipa 
noastră încearcă să intre în campio
natul republican dar toate încercările 
au eșuat. Anul acesta însă tentativa a 
fost încununată de succes și astfel 
„Textila" Cisnădie a cîștigat grupa de 
calificare de la Tg. Jiu, reușind să 
promoveze în scria a II-a a categoriei 
A. Este un succes care obligă. De 
aceea jucătorii se pregătesc în aceste 
zile cu rîvnă pentru a reprezenta cit 
mai bine orașul lor în campionatul 
republican. Ei se antrenează de 3—1 
ori pe săptămînă, iar duminicile au 
meciuri de verificare cu diferite echipe 
Ca FI. roșie, A.S.A. și altele. Antre
norul Gh. Bodeanu depune multă pa
siune în pregătirea echipei cu care 
speră să obțină rezultate bune în pri
mul campionat republican la care par
ticipă. f

IANCU BOȚOCOV
'V

pregătește 
conducerea 
pentru re- 
campionat.

PETROȘENI. S.S.E. se 
cu multă seriozitate sub 
antrenorului Eugen Barta, 
luarea întrecerilor din noul 
Handbalistele din Petroșeni sînt dor
nice de o comportare mai bună în anul 
acesta și pregătirile pe care le fac 
sînt un angajament al întregii forma
ții pentru ca rezultatele pe care le 
vor obține să fie mai bune

BUHUȘI. „Textila" Buhuși a împli
nit un vechi deziderat al iubitorilor 
handbalului din orașul respectiv, pro
movarea în categoria A seria a II-a. 
Jucătoarele sînt dornice să obțină re
zultate cît mai bune și dovedesc acest 
lucru prin seriozitatea cu care se ani 
trenează, prin volumul mare de mun
că depus. De pregătirea echipei se 
ocupă prof. Mircea Crețu ajutat de 
instructorii voluntari Vasile Toia și 
Ion Coseraru.

ION VIERU

A apărut nr. 8/1966

al revistei

a cucerit 
Eliberării4' 

a avut loc pe stadionul

Steaua
„Cupa

Zilele trecute, „ .
Giulești reuniunea finală a „Cupei E- 
liberării". Cu acest prilej s-a făcut o 
utilă ver ficare a lotului Capitalei, care 
va participa la campionatul republican 
pe echipe. Surpriza galei a furnizat-o 
rapidistul Viorel Tecuceanu, care a 
reușit să-1 învingă la puncte pe fos
tul campion republican Mihai Nicolau 
(Steaua).

Iată celelalte rezultate tehnice : I. 
Lurtgu (Progresul) b. p. I. Grăjdeanu 
(Metalul) ; A. Iliescu (Steaua) egal cu 
M. Ene (Dinamo) ; M. Săvescu (Steaua) 
b. p. Gh. Stăncuț (Metalul) ; D. Davi- 
descu (Dinamo) egal cu Șt. Constantin 
(Metalurgistul) , Gh. Stan (Metalul) b. p. 
P. Brînduș (Dinamo) ; Gh. Bădoi (Di
namo) ; b. ab. 2 A. Balcă (Metalul) ; 
I. Crăciun (Metalul) b. p. S. Dumitrescu 
(Semănătoarea) ; Gh. Voicu (Dinamo) 
b. p. C. Cojocaru (Voința) ; P. Cîmpeanu 
(Metalul) egal cu M. Constantinescu 
(Constructorul).

Trofeul pus în joc de comisia orășe
nească a revenit boxerilor de la Steaua.

M.

D. DUMITRESCU-coresp.

concurs de tir 
„Cupa orașului 
comisia orășe- 
ccmpetiție are

I

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
începînd de mîine poligonul Dinamo 

găzduiește un important 
cu caracter republican, 
București*, organizat de 
nească de tir. Această 
drept scop desemnarea celei mai bune 
echipe reprezentative de orașe, verifica
rea stadiului de pregătire a trăgători
lor (înaintea campionatelor republicane), 
precum și obținerea de haremuri pentru 
clasificări superioare. La întreceri sînt 
înscriși peste 100 de trăgători din Bucu
rești, Ploiești, Arad, Brașov, Cluj și Si
biu. Programul cuprinde probe de armă 
liberă calibru redus, armă standard, 
pistol viteză și pistol precizie.

Programul întrecerilor: sîmbătă — armă 
standard 3x20 focuri — fete, armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat și 2x40 
focuri poziția genunchi și în picioare — 
băieți și pistol viteză GO focuri; duminică 
— armă standard 60 focuri culcat — fete 
3x20 focuri — băieți și pistol liber 60 
focuri.

Handbalul nostru feminin are posibilități 
de a recuceri

( Urmare din pag. 1)

al echipei,în sistemul de joc 
aplică acum cu mult curaj și 
ces apărarea „4-|-2“, iar în atac 
șește să mențină un ritm rapid 
lungul întregii partide.
capacității de rezistență în condi
țiile unui joc extrem de rapid, îm
bunătățirea jocului în apărare și fo
losirea cu bune rezultate a contra
atacurilor, în special din faza a 
doua — sînt deocamdată primii 
„muguri".

Iar, înaintea oricăror argumente 
teoretice, în favoarea acestor „mu
guri" pledează rezultatele obținute 
în turneul din Ungaria și Cehoslo- 

care
suc- 
reu- 
de-a

Creșterea

poziția fruntașă
vacia, unde din 9 jocuri au fost cîș- 
tigate 8, unul dintre ele terminîn- 
du-se la egalitate. Este vorba de 
partida cu prima echipă a Cehoslo
vaciei, din rîndul căreia nu au 
lipsit Kernerova, Salingerova, Ko- 
sikova, Cifranicova, Steinerova și 
alte jucătoare de valoare. Meciul, 
s-a încheiat cu scorul de 5—5, după 
ce tinerele noastre jucătoare au con
dus la pauză cu 3—2 și după ce, în 
final, au obligat adversarele lor să 
„țină" mingea mai bine de 5 mi
nute, pentru a... ține și rezultatul.

Așa îneît este cert că primii „mu
guri" au apărut. Lor — sperăm — 
li se vor adăuga alții. Dar acea
sta numai prin muncă, perseverență, 
pasiune și disciplină!

SPORT Șl TEHNICĂ
Spicuim din cuprins :

e

Concursul pentru Insigna de 
polisportiv la poalele Tîmpei 
Avioane românești (VI) 
întrecerile plamoristice de la 
Orei
Colocviu despre motociclism cu 
doi alergători fruntași
Autobianchi Primula și Peu
geot 204
Cursa de 24 ore de la Le Mans - 
Rachetele purtătoare în impas ? 
Din trecutul radioamatorismului 
românesc : Dr. Al. G. Savopol 
Receptor simplu pentru benzile 
de 40 și 80 m
în ajutorul fonistului începător: 
expresii în patru limbi 
Magazin, noutăți, o pagină de 
corespondență cu cititorii.

Napoleon dixit... VIZIONAȚI FILMUL
de 
voi 
t re

a
ua

Aștept vaporul 
Galati. Peste două ore 
părăsi Brăila. Ce greu 
ce timpul! Cum în 
propiere însă se află
parc care mă ademenește, 
mă îndrept spre el în cău
tarea răcoarei. Dar nu fac 
doi pași și o firmă mare, 
în semicerc, îmi atrage a- 
tenția : „Arta lemnului". 
Aflasem la C.S.O. că aici 
există o asociație sportivă. 
Cum de nu rn-am gîndit s-o 
vizitez ? Și ce aproape era! 
Ce-ar fi ? Am intrat.

— Sînt se-cre-ta-rul a- 
so-ci-a-ți-ei, mă aviză o voce 
tărăgănată, aproape leneșă, 
care contrasta puternic cu 
fizicul celui ce-mi stătea 
în față.

— Iar eu, de la ziarul...
— De la?... Și aveți 

treabă cu mine? acceleră el 
ritmul.

— Cu dumneavoastră!
— Eram sigur! Puteam 

să Jur că nu mă trece...
— Ce?
— Ceasul rău!... Acum, 

pentru că tot ați venit, 
să mergem în birou! Fă

anunț însă de la început 
că nu sintem o asociație 
prea mare. De altfel, cred 
că nici nu merită 
neala... Apoi, și biroul 
cam departe.

- ■ Ce importanță are I
— Are fiindcă...
— Să trecem la concret! 

Cum stați cu spartachiada?
— S-a ...finit!
— Cînd? — întreb 

dumerit.
— La
— Nu
— E

osle-
n

no-

început, 
înțeleg ! 
simplu. La faza 

irit ii trebuia să facem vo
lei, înot, șah, tenis de 
masă, atletism. Da’ pînă 
la urmă am renunțat. No 
depășise timpul. Știți... 
„fugit ireparabile tempus”.

— Și de ce nu v-ați gră
bit să-l prindeți ?

— Păi tocmai începu
sem atletismul. Am aler
gat pînă la... poarta fa
bricii.
vestea
(ii se 
Deci, 
capăt

— Trist sfîrșit!

Aici, ne-a ajuns insă 
că celelalte asocia 

află la faza a II-a. 
la poartă, am pus 
spartachiadei.

cu! Ne-am 
degeaba!
cum merg 

cadrul cam- 
asociației ?

— Cred si 
rupt picioarele

— Apropo : 
întrecerile din. 
pionatului
schimb eu discuția.

— Merg, pe naiba! Ce 
mai: nu le-am terminat 

nici pe astea!
— în sfîrșit, tot e bine 

că le-ați început.
— Bineînțeles. N-am dat 

încă startul acestor între
ceri, dar lucrăm intens la 
definitivarea planului de 
pregătiri. Știți, începutul 
e greu! Uite, la sparta- 
chiadă, dacă nu era înce
putul, eram acum la... 
sfîrșitul fazei a IlI-a. Da' 
și ciad 'om sparge gheața! 
La „Insigna de polispor
tiv", de pildă, am spart-o!

— Adevărat ? Ci fi pur
tători aveți ?

— Nici unul. Dar vor 
fi! Pînă acum peste 
trei tineri au fugit cite o 
sută de metri!... Asta, 
fără a avea o bază sporti
vă proprie.

— Văd alături un teren

părăsit. De ce nu-l folo
siți ? Chiar nu se poala 
amenaja de loc?

— Știți ce-a spus Na
poleon ? „Ca să cîștigi o 
luptă îți trebuie bani, bani 
și iar bani". Așa zic și eu.

— Dar centru mesele de 
tenis și șah, pentru con
fecționarea popicelor etc, 
nu găsifi in Brăila o în
treprindere care să vi le 
facă ?

-— Ar fi... „Arta lemnu
lui-. Dar, vorba lui Na
poleon: „Ca să cîștigi o...“

— Dv nu strîngeți co
tizații ?

— Ba da. Avem însă o 
echipă de fotbal în cam
pionatul orășenesc care, 
cum să vă explic eu...

— Cum merge ?
— Eh !... N-are unde 

să cadă de aici! Totuși, 
fotbalul e fotbal! Are 
priză. Ce vreți?! Faze spec
taculoase, fente, goluri... 
Dar, cam spunea si Napo
leon : „Ca să cîștigi..

AUREL BREBEANU



Start în categoriile B și C
I
Icepînd de duminică, fotbal în 
lî țara : la București, Ploiești. 
Iova, Pitești, Cluj și Brașov, dar 
I Moreni, Brăila, Rm. Vîlcea, Su
la, Baia Mare, Lupeni, Tg. Mureș, 
11, Rădăuți, Medgidia, Sf. Gheor- 
I Cîmpulung, Hunedoara, Anina, 
Ir, Copșa Mică etc., orașe care vor 
lui meciurile primei etape în can>- 
latul categoriilor B și C.
laclar, fotbal cu toate motoarele 
■Lin, pe care l-am dori în continuu 
Ires și la aceste nivele, verigi im 
linte în organizarea de ansamblu 
loriului cu balonul rotund din țara 
liră.
[orturi în direcția dezvoltării fot- 
Wui se fac continuu, ca și înain- 
Kicărui sezon, între tur și retur, 
I la sfîrșitul întrecerilor cînd se 
lizează comportarea echipelor și se 
bază sarcini pe linia modernizări 
[Iui și a antrenamentului la scara 
[lardului internațional.
Iu de mult antrenorii echipelor din 
Loriile B și C au participat la o 
Ifătuire în care au dezbătut di- 
lelc probleme ale fotbalului ac- 
I S-a subliniat și cu acest prilej 
Iul că simpla încadrare a echipe- 
pntr-un sistem nu rezolvă proble- 
^ocului care sînt mult mai corn
eli care prezintă unele particu- 
Wți de la o echipă la alta. Impor
ți este concepția în care evoluează 
bele, dinamica mișcărilor în teren 
care o dorim cît mai elastic posi- 
în scopul asigurării superiorității 

Brice în cele două momente ale 
lui, de aipărare și de atac.

Cu alte cuvinte, EFICACITATEA 
problemă centrală a jocului va fi con
secința pregătirii complete la toți fac
torii antrenamentului : tehnico-tactic, 
fizic și moral-volitiv. Aflați la acest 
capitol, al eficacității, o concluzie se 
cere a fi subliniată : echipele care s-au 
organizat rațional, practicînd un jor 
ofensiv atît acasă cît și în deplasare 
au avut o comportare constant bună, 
obținînd rezultate mulțumitoare. în 
ediția trecută a campionatelor catego 
riilor B și C, foarte multe formații 
care pe teren propriu au jucat ofensiv 
în meciurile disputate în deplasare 
s-au supraaglomerat, așteptînd ca ad 
versarul să nu reușească înscrierea go
lului... timp de 90 de minute.

O foarte mare atenție va fi necesar 
să se acorde și muncii educative. Con
ducerile secțiilor, antrenorii vor trebu: 
să analizeze, cu răspundere, după fie
care joc, activitatea echipelor lo.r și a 
fiecărui sportiv în parte, luînd din 
timp măsurile corespunzătoare. Numai 
în felul acesta vor fi lichidate abate
rile de care se mai fac vinovați unii 
jucători certați cu morala sportivă și 
care prin manifestările lo>r reprobabile 
nemulțumesc publicul spectator.

în sfîrșit, la buna desfășurare a în
trecerilor sînt chemați să-și aducă 
aportul și cavalerii fluierului. Aceștia 
vor trebui să aplice regulamentul în 
mod uniform, să dea dovadă de echi
tate, favorizând prin deciziile lor spi
ritul constructiv al jocului de fotbal.

G. NICOLAESCU

Jocul de duminică n-a avut darul de a aduce liniște in tabăra 
ogresiștilor", în ciuda faptului că a fost obținută victoria. După 
rt se știe, echipa „n-a mers". Iată de ce, după o scurtă pauză (luni), 
început pregătiri minuțioase pentru întilnirea de ia Cluj, cu Univer- 

lea.
Ieri, după-amiază, a avut loc focul-școală, in cadrul căruia antre- 

ii Petre Moldoveanu și Florin Știrbei au cerut jucătorilor să exer- 
e o serie de acffuni tactice complexe. Imaginea noastră redă o fază 
recută Ia poarta lui Mindru.

Foto : P. Romoșan

Echipa de juniori a României 
participă la turneul din R. P. Bulgaria

Sîmbătă va începe ia Sofia 
ori, ajuns Ia a IV-a ediție. Printre 
tiva României. Ea își 
puternice, cum ar fi cea 
la egalitate finala cu Italia a turneu lui U.E.F.A. de 
eodeținătoare a trofeului, împreună cu reprezentativa peninsulară), Un
gariei, Iugoslaviei, Cehoslovaciei t _____ 1______N.
trei ediții).

tradiționalul turneu anual de juni- 
echipele invitate — și reprezenta- 

va măsura forțele cu o serie de formații foarte 
fi cea a Uniunii Sovietice (care, terminînd 

' anul acesta, este

și Bulgariei (cîștigătoarea primelor

PREGĂTIRILE JUNIORILOR NOȘTRI

Turneul din Bulgar'a constituie 
prima luare de contact a noii echipe 
de juniori a țării 
care se pregătește 
itoare a turneului 
rile sînt conduse 
avîndu-l în frunte
Herat Gh. Ola. In dorința de a oferi 
cititorilor ziarului nostru cîteva 
amănunte, am adresat o serie de în
trebări antrenorului echipei noastre 
de juniori:

— Ce pregătiri ați făcut în ve
derea turneului Ia care veți parti
cipa?

— Antrenamente speciale nu s-au 
făcut decit vreo 6 zile, timp în care 
am susținut un meci de verificare 
cu Știința București, din categoria 
B. Juniorii au însă o pregătire de 
bază, intrucît pînă la 17 august rru 
fost in tabăra anuală organizată 
de federația noastră de specialitate. 
Vreau să scot în evidență faptul că 
pregătirile sînt într-o fază incipien
tă, în ceea ce privește viitorul tur
neu U.E.F.A.: de-abia a fost alcă
tuit lotul cu care, înapoindu-ne de 
la acest turneu cu concluziile de ri
goare, vom lucra în continuare. De 
aceea participarea la competiția din 
Bulgaria are ca scop verificarea 
unui lot nou și rodarea acestuia pen
tru întrecerile viitoare.

— Cum a fost alcătuit lotul?
— Din echipa U.E.F.A.-1966 nu au 

rămas in actuala alcătuire decit trei 
jucători: portarul Moldovan (Uni
versitatea Cluj), fundașul lonescu 
(Metalul Tîrgoviște) și atacantul Ma
nea (Steaua București). Dintre ei, 
doar lonescu va face deplasarea la 
Sofia, intrucît ceilalți au exame
ne sau sînt indisponibili. Juniorii 
selecționați sînt cei mai buni dintre 
cei 56 opriți în tabăra F.R.F. de la 
Pitești după turneul 
pionatului republican 
„Cupa F.R. Fotbal*, 
parcursul pregătirilor 
rul turneu U.E.F.A., mai pot apare 
și alți jucători care vor fi și ei in
cluși in lot. Deci, echipa națională 
de juniori a României de-abia se 
conturează.

noastre, echipă 
pentru ediția vî- 
U.E.F.A. Pregăli- 
de un colectiv, 
pe antrenorul fe-

final al cam
ele juniori și 
Desigur, pe 
pentru viito-

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ
Meciurile de fotbal din Capitală 

se vor disputa duminică după urmă
torul program :

STADIONUL „23 AUGUST"
ora 15,15 : Rapid București — 

U. T. Arad (cat.
ora 17 : Steaua 

tehnica Timișoara
TERENUL

ora 9,30 : Metalurgistul București - 
C.F.R. Pașcani (cat. B)

STADIONUL GIULEȘTI
ora 9,30 : Tehnometal București — 

Progresul Corabia (cat C)

Rspid
A)
București - Poli- 
(cat. A)
GLORIA

DE ECHIPE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Luna 

>ub!ican de 
echipe și 

eri. Pentru 
irele serii, 
îietatea :

viitoare vor începe întrecerile unei noi ediții a campionatului 
juniori. La această ediție vor participa un număr de 100 
au drept de joc juniorii născuți în anul 1948 și mai 
o bună desfășurare a competiției, F.R.F. a stabilit urmă- 
în cadrul cărora echipele de juniori își vor disputa

Foresta Fălticeni, 2.1RIA Ii 1.
îlăul P. Neamț, 3. C.F.R. Pașcani, 
l.S.M.S. Iași, 5. Viitorul Sucea- 
6. Metalul Rădăuți, 7. Victoria 
an, 8. Dinamo Moldova Iași, 
finobrad V. Dornei. 10. Textila

Ploiești,
Moreni,

SERIA A VII-A : 1. Metalul Tr. 
Severin, 2. C.F.R. Arad, 3. Vagonul 
Arad, 4. U.l‘. Arad, 5. C.F.R. Caran
sebeș, 6. Politehnica Timișoara, 
C.F.R. Timișoara, 8.
9. Minerul 
Strehaia.

Anina,

7.
C.S.M. Reșița,
10. Progresul

RIA A II-A: 1. Dinamo Bacău, 
encora Galați, 3. Petrolul Moi- 
, 4. Flamura roșie Tecuci, 5. 
ea Focșani, 6. Știința Galati, 
liderurgistul Galați, 8. Gloria 
l. Galați, 9. Constructorul Brăi- 
10. Gloria Bîrlad.

RIA A III-A : 1. Farul Constan- 
!. Electrica Constanța, 3. Portul 
Janta, 4. I.M.U. Medgidia, 5. Me- 
gistul București, 6. Rapid Bucu- 
, 7. FI. roșie București, 8. Stu- 
lulcea, 9. Tehnometal București, 
r'N. Oltenița.

SERIA A IV-A : 1. Petrolul
2. Rapid Mizil, 3. Flacăra
4. Poiana Cîmpina, 5. Electrica Fieni,
6. Metalul Tîrgoviște, 7. Dinamo 
București, 8. Metalul Buzău, 9. Școa
la sportivă de elevi nr. 2 București, 
10. Centrul 23 August București.

SERIA A V-A: 1. Dunărea Giur 
giu, 2. Muscelul Cîmpulung, 3. Di 
namo Pitești, 4. Progresul Corabia, 5. 
Unirea Rm. Vîlcea, 6. Dinamo Via 
toria București, 7. Steaua București, 
8. Știința București, 9. Progresul 
București, 10. C.F.R. Roșiori.

SERIA A VT-A: 1. Victoria Tg. 
Jiu, 2. Electroputere Craiova, 3. 
Știința Craiova, 4. Autorapid Craio
va, 5. Metalul Hunedoara, 6. Mine
rul Lupeni, 7. Jiul Petroșeni, 8. Mi
nerul Deva, 9. Victoria Călan, 10. 
A.S. Cugir.

A
2.
Cărei. 4. Olimpia Oradea,

SERIA 
Salon ta, 
Recolta
5. Minerul Baia Sprie, 6. Minerul 
Bihor, 7. Medicina Cluj, 8. Sătmă- 
reana, 9. ~ ~ ~
Dej.

VTII-A : 
Minerul

1. Steaua roșie 
Baia Mare, 3.

Crișul Oradea, 10. Unirea

A IX-A: 1. Universitatea 
Ind. sîrmei G. Turzii, 3.

SERIA 
Cluj, 2. 
Aurul Zlatna, 4. Progresul Reghin, 
5. Clujeana, 6. A.S. Aiud, 7. A.S.A. 
Tg. Mureș, 8. Chimia Tîrnăveni, 9. 
Soda Ocna Mureș, 10. Arieșul Turda.

SERIA A X-A i 1. Faianța Sighi
șoara, 2. Gaz metan. Mediaș, 3. 
C.S.M. Sibiu, 4. Chimia Făgăraș, 5. 
A.S.A. Sibiu, 6. Metrom Brașov, 7. 
Tractorul Brașov, 8. Steagul roșu 
Brașov, 9. Textila Sf. Gheorghe, 10. 
Metalul Copșa Mică.

— Care sînt cei 16 juniori ce vor 
face deplasarea?

— Este vorba de portarii Dum- 
breanu (Gaz metan Mediaș) și Ca- 
tană (Crișul Oradea), fundașii lones
cu (Metalul Tîrgoviște), Florian 
(Steaua București), Doboș (Minerul 
Baia Mare), Cojocaru (Metalurgis
tul București) și Neagu (Industria 
sirmei Cimpla Turzii), mijlocașii 
Cadar (Steagul roșu Brașov), Etern 
(Farul Constanța), Ciutacu (Chi
mia Făgăraș) și Crețu (Arieșul 
Cimpeni) atacanții Florea (Petrolul 
Ploiești), Lucaci (A.S.A. Tg. Mu
reș), Marica (Ș.S.E. nr. 2 București), 
Coman (Electroputere Craiova) și 
Nistor (Steaua București). Din pă
cate ne lipsesc nu mai puțin de 5 
jucători care ar fi putut fi cu toții 
titulari: Moldovan (Universitatea), 
Ștefan (Chimica Tîrnăveni), Stoi- 
cescu (Petrolul), Profir (Dinamo 
București) și Manea (Steaua).

— în regulamentul turneului scrie 
că sînt admiși numai juniori năs
cuți după 1 septembrie 1948...

— Din tot lotul numai doi sînt 
născuți la sfîrșitul lui 1948, restul 
în 1949 și 1950. Deci o echipă foarte 
tînără. Din cauza asta nici nu prea 
are experiență competițională. Spe
răm să și-o cîștîge în turneul din 
Bulgaria, ca și în meciurile ce le 
vom mai susține în toamnă cu re
prezentativele Poloniei, R.D. Ger
mane și Cehoslovaciei.

Aplauze pentru...
Fi. Voinca (Steaua)
Iată un Ioc pe care-1 vom re

zerva totdeauna jucătorului care, 
în etapa respectiva, s-a distins 
în mod deosebit, contribuind în
tr-o măsură decisivă la realiză
rile obținute de către echipa sa. 
Și această contribuție se poate 
exprima în feluri diferite : efica
citate ridicată, joc excepțional 
în apărare, mărirea potențialului 
de luptă al echipei prin exemplu 
personal, rol hotărîtor în desfă
șurarea tactică a jocului etc., el •.

PROGRAMUL TURNEULUI

în cea de a IV-a ediție a între
cerii, cele 6 echipe au fost împărțite 
în două grupe: Bulgaria, Iugoslavia 
și România alcătuiesc prima grupă, 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Ungaria 
— cea de a doua. Turneul va în
cepe sîmbătă. la Sofia, cînd va avea 
loc festivitatea de deschidere și 
meciul U.R.S.S. — Ungaria. Iată 
programul în continuare:

28 august: Bulgaria — Iugoslavia 
la Sofia;

30 august: România — Iugoslavia 
la Pazardjik (localitate aflată la 
circa 120 km sud-est de Sofia) și 
Cehoslovacia — Ungaria la Pernik;

1 septembrie: Bulgaria — Româ
nia Ia Blagoevgrad (120 km sud de 
Sofia) și U.R.S.S. — Cehoslovacia 
la Mihai lovgrad;

2 septembrie: echipele clasate pe 
locul III în fiecare grupă vor juca 
pentru locurile V—VI;

3 septembrie: 
ile secunde din 
rile III—IV;

4 septembrie:
pele aflate pe primul

Lui FLORIAN VOI NEA (Steaua) 
îi revine cinstea de a figura pri
mul în acest loc. El s-a eviden
țiat în jocul C.S.M.S.—Steaua, 
înscriind 5 (cinci) dintre cele 7 
goluri realizate de către echipa 
sa. Iată o performanță rară pe 
care o subliniem cu plăcere și 
care îl așează pe Florea Voinea 
în fruntea jucătorilor care au 
luat parte Ia meciurile desfășu
rate în prima etapă a campio
natului. Desigur că nu pierdem 
din vedere că Florian Voînea... 
nu a jucat singur, ci ajutat de 
tovarășii săi de echipă.

DE LA I. E. B. S.

meci între formați- 
grupe pentru locu-

finala între 
loc.

echi-

M. TUDORAN

• Pentru Turneul internațional 
de box de astăzi, mtine și luni de pe 
stadionul Republicii, precum și pen
tru cuplajul de fotbal RAPID—U.T.A. 
și STEAUA—POLITEHNICA TIMI
ȘOARA de duminică de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite.

• La ștrandul Tineretului funcțio
nează un curs de TENIS de CÎMP 
pentru copii și tineret între 7 și 18 
ani. înscrieri la ștrand între orele 
10—13 și 16—19.

PRONOSPORT
150.000 LEI

PREMIUL SPECIAL SFERT 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 19 AUGUST I960

PREMIILE
CONCURSULUI PRONOEXPRES 

nr. 33 DIN 17. VIII.1966

Categoria I : 1 variantă a 67.064 Iei; 
categoria a II-a : 2 variante a 36.326 
lei ; categoria a III-a : 55 variante a 
1.422 lei ; categoria a IV-a : 262 va
riante a 383 lei ; categoria a V-a : 
1.362 variante a 73 lei ; categoria a 
Vl-a : 4.955 variante a 28 lei.

Premiul de categoria I a revenit 
participantului Schwartz Rudolf din 
Bistrița.

PREMIILE
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 19 AUGUST 1966

Premiul special sfert : 1 variantă a 
150.000 lei ; categoria I : 1 variantă a 
27.236 lei și 8 variante a 6.809 lei ; 
categoria a II-a : 8 variante a 6.809 
lei și 16 variante a 1.702 lei ; catego
ria a III-a : 27 variante a 2.223 lei 
și 39 variante a 555 lei ; categoria a
IV- a : 27 variante a 2.223 lei și 39 va
riante a 555 lei ; categoria a
V- a : 83 variante a 785 lei și 84 va
riante a 196 lei ; categoria a VI-a : 
83 variante a 704 lei și 132 variante

a 176 Iei ; categoria a VlI-a : 136 va
riante a 455 lei și 174 variante a U3 
lei ; categoria a VlII-a : 141 variante 
a 426 lei și 203 variante a 106 lei.

REPORT PENTRU PREMIUL' 
SPECIAL : 162.189 lei.

Premiul special sfert de 150.000 lei 
a revenit participantei PODARU 
ELENA din Craiova.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono- 
expres nr. 34 din 24 august 1966 an 
fost extrase din urnă următoarele 
numere :

13 48 47 33 30 29
Numere de rezervă : 8 17
Fond de premii : 435.859 Iei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 31 august în București.

ÎN ATENTIA 
PARTICIPANȚILOR I

Se aduce la cunoștința participant^ 
că în programul concursului Prono
sport nr. 36, etapa din 4 septembrie 
1966, meciul III este Dinamo Bacău — 
Oltul Rm. Vîlcea (categ. B) și nu 
Politehnica — Steagul roșu (categ. A), 
cum este tipărit pe fluturașii și afișele 
concursului respectiv.

Rubrică redactată de Administrata 
de Stat Loto-Pronosport.



^^CAMPION^E^^U^ENE Voleibalistele de la Penicilina la
învingătoare în R. S. S. Moldoveneas

BILANȚ
SĂRITURĂ IN LUNGIME

RE 8,31 Igor Ter—Ovanesian (U.R.S.S.)
1962

RCE 8,19 Ter—Ovanesian 1962
1966 8,23 Igor Ter—Ovanesian (U.R.S.S.)

8,18 Lynn Davies (Anglia)
8,16 Rainer Stenius (Finlanda)
7,99 Leonid Barkovski (U.R.S.S.)
7,81 Andrzej Stalmach (Polonia)
7,80 Herman Klimov (U.R.S.S.)
7.79 Morbey (Anglia)
7,77 Aii Bracki (Franța)
7,76 Heiki Mattila (Finlanda)

Pani (Franța) 
Vasile Sărucan (7,72 m) 

, XIV și Adrian Samungi 
m) locul XVI

TRIPLU SALT

RE 17,03 Jozef Schmidt (Polonia) 
RCE 
1966

16,55 Schmidt
16,76 Jan Jaskolski (Polonia)
16,64
16,55
16,34
16,33
16,32

Jozef Schmidt (Polonia) 
Henryk Kalocsai (Ungaria) 
Michael Sauer (R.F.G.) 
Gheorghi Stoikovski (Bulgaria) 
Aii Aliabev (U.R.S.S.)

Serghei Nagorni (U.R.S.S.) 
Viktor Kravcenko (U.R.S.S.)

16,29 Petr Nemcovski (Cehoslovacia) 
16,26 Hans—Joachim Riickborn

(R.D.G.)
16,24 ȘERBAN CIOCHINA (ROMA

NIA)
Alexandr Lazarenko (U.R.S.S.)

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

RE 
RCE 
1966

2,28 Valeri Brumei (U.R.S.S.) 1963
2,21 Brumei 1962
2,21 Valeri Skvorțov (U.R.S.S.)
2,16
2,15

2,14

Czernik (Polonia) 
Madubost (Franța) 
Hmarski (U.R.S.S.) 
Spielvogel (R.F.G.) 
Pfeil (R.D.G.)

RE

2,13

Edward
Jaques 
Andrej 
Giinter
Werner
Valentin Gavrilov (U.R.S.S.) 
Valeri Moroz (U.R.S.S.) 
Ingemar Sieghart (R.F.G.) 
Robert Saint—Rose (Franța)

săritură cu prăjină

RCE 
1966 5,23

5,14
5,10
5,05
5,03
5,00

EUROPEAN

locul

marele favorit la disc.Ludvik Danek

ARUNCAREA CIOCANULUI
ARUNCAREA DISCULUI

IAȘI. — Echipa feminină divizionară 
de volei din localitate, Penicilina, s-a 
întors din R.S.S. Moldovenească, unde 
a susțintu trei meciuri, încheiate toate 
ou victorii. Voleibalistele ieșene n-au 
pierdut nici un set în cele trei partide 
jucate, dispunînd cu 3—0 (2, 11, 10) 
de Selecționata orașului Tiraspol, cu 
3—0 (12, 8, 12) de Selecționata ora
șului Chisinău și cu 3—0 (12, 10, 12) 
de Selecționata R.S.S. Moldovenești.

Jucătoarele echipei ieșene, așa cum 
ne-a spus antrenorul N. Roibescu, s-au

impus printr-un joc combativ și de 
calitate tehnică, dintre ele remareînd 
în mod deosebit voleibalistele Chirițe 
Nan, Zabara și Căunei,

D. DIACONESCU-coresp. re

Pe terenurile de fot
• In cel de-al doilea meci al tur 

lui internațional de fotbal de la 
York, F.C. Santos (Brazilia) a învin 
scorul de 1—0 (1—0) echipa AEK A 
Unicul punct a fost marcat în min 
30 de Toninho. Santos cîștigă tur
iar pentru locurile 2—3 se vor în 
Benfica și AEK.

RE

la Ciudad de Mexico
PARIS 25 (Agerpres). —- Federa

ția internațională de volei a primit 
zilele acestea din partea organiza
țiilor sportive din Mexic o scri
soare prin care se arată că forul 
mexican de specialitate a renunțat 
la organizarea campionatului mon
dial feminin ce urma să aibă 
loc la Ciudad de Mexico, între. 30 
august și 11 septembrie. S-a stabilit 
însă că în cadrul lucrărilor congre
sului federației internaționale de 
volei, care vor avea loc la Praga în
tre 8 și 12 septembrie, să se de
semneze orașul gazdă a ediției din 
acest an a întrecerilor.

• Cu ocazia Expoziției Universale 
la Montreal (Canada), între 31 maț 
iunie 1967 se va organiza un mare 
neu internațional de fotbal cu par 
parea următoarelor echipe reprezen 
ve : Anglia — campioană mondi 
R.F. Germană, Italia, U.R.S.S. și
slovacia. A șasea echipă participant 
turneu urmează să fie stabilită zilei 
cestea.

• In primul tur al „Cupei Cupei 
Rapid Viena — Galatasaray Istanbul 
(3—0). In „Cupa orașelor tîrgu 
Djurgarden — Lokomotiv Leipzig 1

e Rezultate înregistrate în mai m 
întîlniri internaționale amicale de 
bal : S.C. Karlsruhe — West Ham 
ted 2—2 (au înscris Muller, 
respectiv Hurst și Peters) ; 
briiken — A.S. Monaco 4—1 
96 — Young Boys Berna 6—1, 
Bremen — Leicester City 1—3 ; Eintr 
Frankfurt — Chelsea 1—0.

Wladislaw Komar (Polonia) 
Eduard Gușcin (U.R.S.S.) 
Nikolai Karașev (U.R.S.S.) 
Alfred Sosgornik (Polonia) 
Dieter Hoffmann (R.D.G.) 
Milija Joțovici (Iugoslavia) 
Tomislav Suker (Iugoslavia) 
Boris Gheorghiev (U.R.S.S.) 
Matti Yrjola (Finlanda)

84,10
83,16
82.72
81,94
80,90
80.85
80.73 Jozef Glogowski (Polonia)

Jorma Kinnunen (Finlanda) 
Wladislaw Nikiciuk (Polonia) 
Pauli Nevala (Finlanda) 
Lennart Hedmark (Suedia) 
Carol Golesmasvili (U.R.S.S.) 
Eero Tiusanen (Finlanda)

5,15 Manrred Prcussger (R.D.G.) 1964 
(5,23 Wolfgang Nordwîg (R.D.G.)

1966) 
4.S0 Pentl Nikkula (Finlanda) 1962 

Wolfgang Nordwlg (R.D.G.) 
Ghenadi Bliznețov (U.R.S.S.) 
Herve D’Encausse (Franța) 
Klaus Lehnertz (R.F.G.) 
Hristos Papanikolau (Grecia) 
Rudolf Tomașek (Cehoslovacia) 
Igor Feld (U.R.S.S.) 
Renato Dionisi (Italia) 
Lesek Butscher (Polonia) 
Nikolai Keidan (U.R.S.S.)

5,01
4,95
4.90

65,22 Ludvik Danek (Cehoslovacia) 
1965

RCE 57,11 Vladimir Trușenev (U.R.S.S.) 
1962
Ludvik Danek (Cehoslovacia) 
Detlef Thorith (R.D.G.) 
Edmund Piatkowski (Polonia) 
Lars Haglund (Suedia) 
Zenon Begier (Polonia) 
Hardmuth Losch (R.D.G.) 
Lothar Milde (R.D.G.) 
Ernest Soudek (Austria) 
Fritz Kiihl (R.D.G.) 
Jens Reimers (R.F.G.)

♦ Danek are un rezultat neo- 
mologabil de 66,07 m

RE
RCE
1966

1966 64,24*
61,30 
61,06
59,86
59,84
59,25
59,24
58,80
58,62
58,56

(Ungaria)

(Ungaria)
(U.R.S.S.)

ARUNCAREA GREUTĂȚII

BE 19,56 Arthur 
(19,62 Vilmv

BCE 19.02 Vilmos
1966 19.62 Vilmos

Rowe 
Varju 
Varju 
Varju

(Anglia) 
(Ungaria) 
(Ungaria) 
(Ungaria)

1961 
1966)
1962

RE 
RCE

1966

ARUNCAREA SULIȚEI

91,72 Terje
82,04 Janis

Pedersen (Norvegia) 1964
Lusis (U.R.S.S.) 1962

Lusis (U.R.S.S.)

1965 
1962

73,75 Gyula Zsivotzki
69,64 Zsivotzki
71,94 Gyula Zsivotzki
69,84 Romuald Klim
68,80 Ghenadi Kondrașev (U.R.S.S.)
68,48 Uwe Beyer (R.F.G.)
67,52 Guy Husson (Franța)
66,72 Manfred Losch (R.D.G.)
66,62 Anatoli Supliakov (U.R.S.S.)
66,34 Alexei Baltovski (U.R.S.S.)
66,27 Heinrich Thun (Austria)
66,04 Vladimir Tribunskj (U.R.S.S.)

DECATLON

85,70 Janis
85,38 Gergely Kulcsar (Ungaria)
84,86 Janusz Sidlo (Polonia)

RE
RCE
1966

Breviar C. E
• Pentru buna desfășurare a „euro

penelor* lucrează nu mai puțin de 904 
persoane, repartizate în zece comisii. 
Dintre acestea comisia cea mai nume
roasă (472 persoane) va fi cea care se 
ocupă direct de aspectul lelinic al con
cursurilor iar biroul de presă va fi de
servit de 95 de persoane.

• La „C.E.U R. I). Germană va fi 
reprezentată, de un lot masiv de atleți 
și atlete. între aceștia: Eggers (100 m
— 10,2 și 200 m — 20,9), Weiland și 
Zrebes (400 m — 46,7), Matusewski 
(800 m — 1:47,1, campion la Belgrad), 
Mav (800 m — 1:48,8 și 1500 m — 
3:38,0), Haase (5 000 m — 13:56,6 și 
10 000 m — 28:12,6), Hartman (3000 
m. obst. — 8:33,8), Nordwig (prăjină
— 5,23), Balzer (80 mg — 10,6, cam
pioană olimpică), Tliiele (înălțime — 
1,73), Hentschel (disc 
Spielberg (disc — 58,10), Liittge 
lită — 58,72).

® Pentru diferitele festivități 
cadrul campionatelor compozitorul 
Vavrinecz a realizat un „semnal* inspi
rat din rapsodia a Il-a a lui Liszt»

O Joi a fost inaugurat „satul atle- 
ților" de la Godolo. Aceasta este o mică 
localitate situată la 25 km depărtare 
de „Nepstadion". Sportivii vor fi ca
zați în trei blocuri aparținînd Univer
sității de Științe Agrare. în imediata 
vecinătate se găsesc o serie de terenuri 
pentru antrenament (piste, locuri pen
tru sărituri și 
„satu vor locui 
jde țări înscrise

• Turcia ya
delegație de 10 atleți (între care și 

o atletă). Cel mai popular dintre atleții 
turci este alergătorul Muhharem Dalkî- 
lic, specialist la 5 000 m.

• Un număr de peste 700 de zia
riști, crainici de radio și televiziune 
vor urmări și vor relata desfășurarea 
întrecerilor de pe „Nepstadion*.

• Dat fiind faptul că stadionul bu- 
dapestan are 8 culoare și că, deci, fi-

nalele curselor de viteză și garduri se 
vor face cu cîte 8 concurenți, s-a re
nunțat la obișnuitele sferturi de finală. 
In felul acesta vor avea loc numai serii, 
semifinale și finale.

7 968
7 770
7 961
7 682
7 634
7 588
7 578
7 537
7 534
7 514
7 493
7 470

Iuri Kutenko (U.R.S.S.) 1961 
Vasili Kuznețov (U.R.S.S.) 1962 
Werner von Moltke (R.F.G.) 
Rein Aun (U.R.S.S.)
Horst Beyer (R.F.G.)
Jorg Mattheis (R.F.G.)
Mihail Storojenko (U.R.S.S.) 
Jozsef Bakai (Ungaria)
Nerlich (R.F.G.)

Bernard Castang (Franța)
Iuri Diacikov (U.R.S.S.) 
Albert Fantalis (U.R.S.S.)

59,02;, 
( su-

din 
Bela

aruncări). In acest
reprezentanții celor 
în concurs.
participa la 0.E.

30

JCU

Sekular
F.C. S 

; Han 
We

ȘTIRI, REZULTATE
ROMA. — în ziua a doua a cam

pionatului european de baschet re
zervat echipelor masculine de ju
niori, ce se desfășoară la Porto San 
Giorgio, echipa Iugoslaviei a învins 
Italia cu scorul de 51—44 (21—27), 
iar selecționata U.R.S.S. a întrecut 
Cehoslovacia cu 75—56 (33—31).

BERLIN. — Echipa masculină de 
volei a R.D. Germane și-a încheiat 
pregătirile în vederea participării 
la campionatele mondiale din Ceho
slovacia, jucînd la Potsdam cu se
lecționata Republicii Arabe Unite. 
Voleibaliștii din R.D. Germană 
terminat învingători cu scorul 
3—0 (15—9, 15—2, 15—3).

au 
de

BELGRAD. — S-au încheiat 'C 
pionatele de tenis ale Iugoslav 
Titlul de campion în proba de si 
piu bărbați a revenit lui N 
Pilici, ca^e în finală l-a învins 
6—4, 6—2, 6—2 pe Z. Franulovici. 
cesta din urmă îl eliminase pe 
pionul de anul trdeut, Bora Iova 
viei, clasat pe locul trei.

KOELN. — Au început campion» 
mondiale de ciclism. In prima probă 
zervată amatorilor, cursa de 100 
contracronometru pe echipe, victoria 
revenit formației Danemarcei în 2h03 
(medie orară 46,493 km). Pe locu 
următoare s-au clasat echipele Olan 
Italiei și Franței.

Corespondență din Ita

Oameni noi la conducerea „Squadrei Aziur
In timp ce canicula italiană, deosebit 

de puternică în acest an, se apropie de 
sfirșit, protagoniștii fotbalului peninsu
lar fac primele ieșiri pe teren. Antrenori 
și jucători și-au început pregătirile di
naintea deschiderii oficiale a sezonului 
de „calcio", se fac retușuri în forma
ții, se discută șansele in noua ediție a 
campionatului.

Animației firești dinaintea ridicării
NOTA ; 

recordul
RE — record european ; RCE — 
campionatelor europene.

(Urmare din pag. 1)

sînt clare,

400 m

nu a mai exislat practic decît o singură formație care 
a dominat copios. In ultimul minut, Bodnar a redus 
scorul și astfel Iugoslavia a cucerit victoria cu scorul 
de 3-2 (0-1, 2-0, 1-0, 0-1). Echipa ‘
joi dimineața formația 
noștri au acționat deciși să cîștige, reușind să mar
cheze de cinci ori prin Zahan, Fleșeriu, 
Zahan și Firoiu. Scor final: 5—0 (1-0,
A condus corect Bauwens (Belgia). Alte rezultate din 
turneul de polo : Turcia — Irlanda 2—2, Suedia — 

R.F.G. 4—2, Belgia — Turcia 
D. Germană— 

Spania

României a întîlnit
R. F. Germane. Jucătorii

Grințescu,
2-0, 1-0, 1-0).

Franța 4—1, U.R.S.S.
11—0, Suedia — Cehoslovacia 3—1, R. 
Olanda 4—2, Bulgaria — Irlanda 6—2, 
Franța 4—1.

Dacă în semifinala a doua lucrurile 
chipele U.R.S.S. și Italiei avînd deja locurile asigu
rate, în turneul final, Iar echipele României și R. F. 
Germane fiind clasate în grupa pentru locurile 5—8, 
în schimb în prima semifinală clasamentul va fi ho- 
tărît astă-noapte cînd se vor întîlni intr-un meci deci
siv formațiile Ungariei și R. D. Germane.

Alte rezultate din întrecerile de înot. In finala pro
bei de 100 m fluture femei s-au calificat Ingrid Gus- 
tavsson (Suedia) 1:10,1, Helga Lindner (R.D.G.) 1:09,8, 
Heike Hustede (R.F.G.) 1:08,6, Ada Kok (Olanda) 
1:07,5, Eila Pyrhonen (Finlanda) 1:08,2 — nou record, 
Tatiana Deviatova (U.R.S.S.), Anne Gotterill (Anglia) 
1:09,9 și Sabine Steinbach (R.D.G.) 1:10,1.

In finala probei de 4x100 m liber 
lilicat i Ungaria 3:44,4, R.D.G. 3:42,6, 
U.R.S.S. 3:38,9, Anglia 3:40,7, R.F.G. 
3:42,7 și Italia 3:46,0.

Joi seara au avut loc trei linale i
Wiegand (R.D.G.) 4:11,1 — record mondial; 
fluture: Kuzmin (U.R.S.S.) 2:10,2 — record european,- 
4x100 m mixt F: Olanda 4:36,4 — record european.

bărbați s-au ca- 
Suedia 

3:42,0,
3:42,0, 
Franța

liber i
200 m

cortinei îi ia însă locul tot mai mul 
oarecare rezervă, neobișnuită în rin 
rile entuziaștilor „tifosi“, Mai mult 
cit șansele echipelor de club angag 
în viitoarea întrecere pentru titlu 
campioană a Italiei, se discută ac 
perspectivele echipei naționale. Atmosf 
apăsătoare de după întoarcerea „Sqiî 
Azzura" de la C.M. nu s-a risipit în 
toți italienii iubitori de fotbal sînt a 
tați de eșecul suferit la Londra.

Printre numeroasele comentarii 
schimburi de opinii în legătură 
viitoarea activitate a naționalei italie 
predomină în ultimul timp, cu tot 
multă insistență, zvonul că actualul 
lecționer unic al „Squadrei", Edmo 
Fabbri, va fi înlocuit din postul s 
Se vorbește acum despre o nouă for 
lă de selecționare a echipei reprezen 
tive, încredințată unei comisii, în fr 
tea căreia ar urma să fie chemați 
specialiști binecunoscuți, foste glorii 
fotbalului italian: Silvio Piola și G 
vanni Ferrari.

în momentul de față, cei doi sînt 
grena ți în activitatea centrului teh 
federal de la Coverciano. Prezența lor 
cîrma „Squadrei Azzura" ar fi numai 
soluție tranzitorie, sarcina aceasta 
mînd să le fie încredințată temper 
pînă la sfîrșitul anului 1966. Prin 
ceasta, Federația italiană de fotbal 
tenționează să facă față în condiți 
cele mai bune obligațiilor contractate 
sezonul actual, în programul căruia 1 
gurează și înfîlnirea din toamnă cu 
prezentativa României.

O altă versiune care circulă în ceri 
rile fotbalistice este chemarea lui 1 
lenio Herrera la conducerea național 
întrebat despre aceasta intr-un interi 
acordat presei milaneze, Herrera a 
clarat: „Sînt gata să iau în mîini soai 
Squadrei Azzura ; dar cu o singură xo 
diție: vreau să lucrez absolut singt 
în maniera în care antrenez pe Intern 
zionale*.

O decizie definitivă în această pi 
blemă va fi luată la 5 septembrie, 
ședința pe care o va ține la Roma ci 
siliul Federației italiene de fotbal.

P. Decuseară a realizat o frumoasă performanță la campio
natele europene de la Utrecht, clasîndu-se pe locul VI la 

sărituri de la trambulină

CESARE TRENTINI

Bologna, 25 august.
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