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De Ia stintga : Aurel Vernescu, Afanasie Sciotuic, Mihai Turcaș,
Anton Calenic, Dimitrie Irauov, Serghei Covaliov, Tirol Calabi- 
ciov, Aurel Simionov, 1‘etre Maxim și antrenorul emerit Radu Hufan 

(văzuți de Neagu Rădulescu)

Vineri seara, mii de spec
tatori au asistat la o intere
santă gală internațională ami
cală de box, desfășurată pe 
stadionul Republicii. Pugiliștl 
fruntași din țara noastră au 
avut ca adversari patru boxeri 
din U.R.S.S. și șase din Tu
nisia. Boxerii sovietici au pre
zentat caracteristicile cunoscu
te: box în forță, tehnic, îu 
timp ce majoritatea tunisieni- 
lor pun accent pe tehnică.

Surpriza galei a furnizat-o 
învingerea lui C. Ciucă de că
tre VI. Larionov (U.R.S.S.). 
Puțin prea încrezător îu for
țele sale, mai ales după ce 
Larionov a fost numărat în 
min. 2 al primei reprize. 
Ciucă a boxat prea lejer și în 
primul minut al reprizei se
cunde a fost trimis la podea, 
in urma unei stingi puternice 
primite în bărbie. Ciucă revi
ne, dar lovește fără precizie, 
iar ce dă cu adresă intîlnește 
rezistenta adversarului. în 
schimb, primește lovituri tari, 
îndeosebi la figură. în final 
Ciucă nu mai are resurse fizice 
(ca și multi dintre colegii săi I) 
și cu toate că și adversarul 
dă semne de oboseală nu mai 
poate recupera. După două re
prize de așteptare exasperantă 
pe contraatac, într-a treia 
I. Nica e... alt Nica : lovește 
rapid și sec și cîștigă la Gharbi 
(T).

N. Gîju a întîlnit în Lajili 
un fel de copie a fizicului și 
stilului său. Cu toate eschi
vele și deplasarea ca un fulg 
a tunisianului, Gîju punctează 
trei reprize și învinge. Crudu 
a greșit lăsînd inițiativa so
vieticului Saskov în prima re
priză. In min. 2 și 3 Crudu 
ia conducerea, lovind puternic 
și variat. Ceva mai tehnic, 
Saskov revine cu „un-doi”- 
uri și serii în repriza a treia. 
Din nou Crudu atacă în fi
nal, dar lovitura la bărbie 
care putea să schimbe decizia

o dă pe... gong și pierde de 
puțin la puncte. Ov. Gorea a 
trecut ușor de Aissaoni. De
zavantajat de înălțimea și a- 
lonja lui Dalgov (U.R.S.S.), 
Dinu a știut, totuși, să-și „gă
sească" ținta mai ales în re
priza a doua, ci nd a atacat 
năpraznic, punîndu-și adver
sarul în evidentă dificultate. 
Din meciul lui V. Antoniu cu 
tunisianul Aounallah reținem 
garda-„cutie" a acestuia din 
urmă și promptitudinea cu ca
re Antoniu l-a trimis la po
dea cu o stingă care a... con
cretizat zdruncinarea produsă 
de o dreaptă la figură. Cam
pionul la semimijlocie — C. 
Ghiță — a boxat cu un fel de 
Monea, — tunisianul Boukhris 
—- care, spre deosebire de co
legii săi, lovește foarte tare. 
Mai bun în finalul meciului, 
Ghiță n-a putut remonta „K. 
O.“-ul din min. 3 al primei 
runde. Numărat în primul mi
nut. Fin. Constantinescu revine 
și în min. 3 e rîndul lui Sași 
să fie numărat de două ori. 
Iu urma acestui 2-1, Emil cîș- 
tigă, celelalte două reprize 
fiind mai puțin interesante. V. 
Mariuțan, în față cu un... greu 
adevărat, sovieticul Vasiuskin, 
a reușit să-și asigure avanta
jul necesar șl astfel crainicul 
a anunțat unui public care, cu 
toată ploaia, nu părăsea tri
bunele, o victorie românească.

AMSTERDAM 26 (prin telefon). 
Cele mai bune vîslașe de pe con
tinentul nostru au luat astăzi 
startul în tradiționala întrecere 
a campionatelor europene femi
nine de canotaj academic. Seriile 
au prilejuit dispute dîrze, echi
librate. Echipajul nostru de 44-1 
rame (Ana Tamaș-Ralcu, Flovlca 
Ghiuzelea, Emilia Rigard, Vio
rica Moldovan 4- ștefani» Bori
sov). a cîștigat seria cu timpul 
de 3:55,53.

Astăzi, echipajul nostru de 4-f-l 
vîsle va trage în recalificări. Schi
tul de 84-1 va concura direc» 
în finalele de duminică, deoare
ce la această probă iau startul 
doar șase echipe.

EDIȚIA VIITOARE A CAMPIO
NATELOR

TENIS
MONDIALE DE
DE MASA

Ediția 1967 a 
mondiale de tenis 

la Stockholm. întrecerile 
desfășura între 11 și 21

vea loc 
se vor 
aprilie.

camptonaleloe 
de masă va a-

INTERNAȚIONAL DEMECI
HANDBAL LA REȘIȚA

în cel de al doilea joc susținut 
în țara noastră, reprezentativa 
masculină de handbal a Tuni
siei a întîlnit la Reșița formația 
C.S.M.

După un meci viu disputat, cu 
multe faze spectaculoase, reșițe- 
nii au obținut o victorie meri
tată cu scorul de 11—9 (9—5).
Cei mai buni realizatori : Schena 
3, Federspel 2, pentru C.S.M. și 
Rozgallah 4, Kalady 4 pentru Tu
nisia.

TURNEUL DE VOLEI DE
SIBIU

LA

Prin telex de la ADRIAN VASU.IU

m: rahoveanu

Astă-seară, ultima gală a 
turneului, cu începere de la 
ora 19,30, tot pe stadionul Re
publicii.

fe-în ziua, a doua a turneului 
minin de ta Sibiu echipa Româ
niei a întrecut selecționata Po
loniei cu 3—0 (13, 9, 13). Cele 
două formații au desfășurat un 
joc de o bună valoare tehnică 
și de o deosebită spectaculozita
te.

Finaliștii campionatului republican

de șah încep intrecerea

Noutăți din Reghin trimisul nostru special la C. E. de natație

legatReghin... Un oraș 
sirius de mișcarea sportivă, 
datorită harnicului colectiv al 

~ Combinatului de industriali
zare a lemnului. Adevărați ar
tiști, muncitorii și tehnicienii 
de aici dau la iveală an de 
an zeci de sortimente de mate
riale sportive, îmbogățind con
tinuu (și consistent!) inven
tarul autohton de specialitate. 
Cine n-a auzit, de pildă, de 
caiacele și canoele construite 
la Reghin? Cite din ele n-au 
purtat către splendide biruinți 
echipa jele rom onești part ici - 
pante, la marile competiții! A- 
mintiți-vă de Melbourne, 
Gand, Duisburg și Jajce. Ca 
să folosim doar ci leva exem
ple. lată de ce am revenit cu 
multă plăcere printre munci
torii de la C.I.L. Reghin, dor
nici să consemnăm tot ceea 
ce ține de domeniul noută
ților...

Maistrul Vladimir Novițclii 
ne-a primit cu amabilitate.

e aflăm în domeniul afi- 
letismului. Discutăm 
despre sulițele anului 

Ele vor avea ca materie 
mesteacănul nordic.

Experimentări repetate au do
vedit că este singurul lemn 
capabil să răspundă cerințe
lor internaționale, marilor con
cursuri. Cu aceasta va lua 
sfîrșit „domnia* materialelor 
de rezonanță. Proiectele au fost 
definitivate, așa că... Pentru 
ștachetele de sărituri, deocam
dată eforturi de a se găsi o 
soluție mai fericită decît cea 
a confecționării din lemn, care 
prezintă dezavantajul curbări
lor.

7 outățile din tei 
j Y referă la rachetă.

1967. 
primă

tenis se
i. In a- 

' ten fia colectivului de
aici se află două tipuri. Unul 
„Special* — pentru seniori, 
cu caracteristici apropiate de 
cele ale „Dunlop“-ului; a și 
fost dat spre experimentare 
loturilor noastre reprezentative. 
Observațiile primite piuă a- 
cum sini in general favorabile,

T. ST AM A

(Continuare în pag. a 3-a)

NOCTURNA

Galeria marilor campioni
oraș al 

o renumită 
un Dom

Utrecht, acest vechi 
Țărilor de Jos, cu 
Cetate Universitară și 
ale cărui riduri înegrite de ne
gura vremilor (peste 600 de ani), 
măsoară mai mult de 100 de me
tri înălțime, trăiește din plin 
febra „europenelor". Localnicii, în 
general oameni calmi și ponde
rați, vorbesc numai despre Eu- 
ropese Zwemkampionschappen 
1966. Pe buzele tuturor nu flu
tură însă decît un singur nume, 
Ada. ~ '
tație, 
doar această păpușă (fără exa
gerare) olandeză din Amsterdam, 
cu un 
80 de

Ada 
vorba, 
aceste 
numai 
loare sportivă, care a dus la vic
torie echipa de ștafetă mixtă a 
țării gazdă, sau pentru mai mult 
ca sigura medalie de aur pe care 
o va obține în proba ei favorită 
100 m fluture. Ada este în pri-

mul rînd o sportivă desăvîrșită, 
care știe să-și respecte adversa
rele de concurs (le sărută cu 
dragoste pentru orice record sta
bilit), și în al doilea rînd are o 
fire deosebit de comunicativă.

Un succes de publicitate ase-

(Continuare în pag. a 8-a)

Deci, mîine după-amiază, pri
ma întîlnire în fața tablelor cu 
64 patrate a celor 20 de compe
titori la titlul de campion de 
șah al României, pe anul 1966. 
Iată-i în ordinea tabelului no
minal ce nc-a fost comunicat 
de Federația română de șah : 
Florin Gheorghiu (Universita
tea București) — mare maestru 
internațional, campion republi
can — Victor Ciocîltea (Con
structorul Buc.), Teodor Ghițes- 
cu (Spartac Buc.) și Dolfi Dri- 
mcr (Electronica Buc.) — maeș
tri internaționali — Miron 
Nacu, Emanuel Reicher (ambii 
(Electronica Buc.), Traian Stan- 
ciu, Paul Voiculescu, Constantin 
Botez (Constructorul Buc.), 
Gheorghe Gavrilă (Banca de tn-

vestiții Buc.), Carol Partos 
trolul Ploiești), Bela Soos, 
xandru Gunsberger (Chimia Tg. 
Mureș), Gheorghe Mititel» 
(ICAS Constanța), Șerban Neam- 
țu (Autorapid Craiova), Adrian 
Buza (CSM Cluj) și Mihai Șuta 
(Crișul Oradea) — maeștri — 
Emil Ungureanu (Chimia Tg. 
Mureș), Carol Drozd (Crișul 
Oradea) și Volodea Waisman 
(Voința 
maeștri.

Turneu] final începe mîine, 
la Ora 16,30, cu partidele pri
mei runde, în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare din Piața 
Gh. Gheorgliiu-De j.

Arbitrii competiției sînt loan 
Cristescu și Teodor Nicoară, din 
București.

Iași) candidați de

Pentru că, în materie de na- 
Netherland înseamnă acum 20 de atleți români participă la „europenele"

Vlîine, vă invităm la fotbal 
pe stadionul „Republicii

A»

Mîine după-amiază, bucu- 
reștenii vor asista din nou la 
un pasionant cuplaj. De data 
aceasta amatorii de fotbal vor 
vedea la lucru pe jucătorii de 
Jlțr'Rapid și Steaua, care vor 

arimi replica colegilor lor de 
la U.T.A. și, respectiv. Politeh
nica Timișoara. Pe prim plan

se situează partida Steaua - 
Politehnica, formații învingă
toare în prima etapă a cam
pionatului. Ca favorifi pot fi 
indicați jucătorii de la Steaua, 
performerii etapei trecute, 
dar trebuie să ne amintim 
că timișorenii au evoluat bine, 
în ultimii ani, pe stadioanele

din București. In „deschidere 
Rapid și U.T.A. vor încerca, 
desigur, să cucerească simpa
tiile publicului la prima lor 
evoluție în Capitală.

Partidele se vor disputa pe 
stadionul „Republicii" după ur
mătorul program : ora 18 : 
Rapid — U.T.A., ora 19,45 : 
Steaua - Politehnica.

trup armonios (1,83 m și 
kg) și brațe de oțel. 
Kok, 
reține 
zile la 
pentru

căci despre ea este 
atenția tuturor în 
Den Homniel. Nu 
excepționala sa va-

anunțat parti- 
țări, adică a 
comisia euro-

Pe „Nepstadion", din capitala Ungariei, vor 
începe marți după-amiază întrecerile din ca
drul ediției a VHI-a a campionatelor euro
pene de atletism, la care și-au 
ciparea reprezentanți a 30 de 
tuturor celor care îac parte din 
peană de atletism.

La cea de-a VllI-a ediție

Iolanda Balaș, Taisia Cencik (U.R.S.S.) și Jaro- 
slawa Bieda (Polonia) se vor întrece la „ștacheta 

europenelor*, la Budapesta

a „europene
lor", țara noastră va fi reprezentată de un 
lot de 8 atleți și 12 atlete. Vor face depla
sarea Ia Budapesta următorii sportivi: Gh. 
Zamfirescu (100 și 200 m). Andrei Barabaș 
(5 000 și 10 000 m), Nicolae Mustață (10 000 m), 
Zoltan Vamoș (3 000 ni obst.), Vasile Sărucan 
și Andrei Samungi (lungime), Șerban Cio
chină (triplu). Gh. Costache (ciocan), Ioana 
Petrescu (200 m), Florentina Stancu, Elisabeta 
Baciu și Ileana Silai (800 m), Viorica Visco- 
poleanu (lungime), Elena Vintilă (lungime și 
pentatlon), Iolanda Balaș și Alexandrina Stoe- 
nescu (înălțime). Ana Sălăgean (greutate), Lia 
Manoliu (disc), Mihaela Peneș și Marilena 
Ciurea (suliță).

Așteptăm de la atleții noștri o comportare 
pe măsura pregătirilor efectuate în vederea 
acestui important eveniment, pe măsura con
dițiilor de activitate pe care le-au avut la 
dispoziție. Așteptăm de la fiecare dintre ei 
să se comporte cit mai bine și să lupte pentru 
realizarea unor rezultate cît mai valoroase.

Le dorini succes 1



Tirul internațional și perspectivele sale
Interviu 

n antrenorul federal 
PETRE CIȘMIGIU

Cu ocazia desfășurării campionatelor mondiale de tir de la Wiesbaden 
(R.F. Germană) au avut loc și lucrările congresului Uniunii Internaționale 
de Tir (UIT). Cu acest prilej, tov. inginer P. Cișmigiu, antrenor federal, 
• fost ales membru al comitetului tehnic al UIT. In legătură cu desfășurarea 
congresului UIT, l-am rugat pe tov. P. Cișmigiu să ne dea unele amănunte.

ore la 2 ore și 30 de minute, prin 
urmare s-a mărit gradul de dificul
tate a acestor probe. De asemenea, 
s-a decis ca ordinea pozițiilor de 
tragere la probele de pușcă 3x40 
focuri să fie — în viitor — fixă și 
obligatorie : 
nunchi și în

' — Am dori să știm dacă s-a
adus vreo modificare regulamen
telor de disputare a competi
țiilor ?

A
— Da! S-au hotărit unele schim

bări, destul de importante. De pildă, 
s-a redus timpul de tragere la pro
bele de pușcă calibru mare de la 
6 ore și 30 minute la 5 ore și 15 mi
nute, iar la pistol precizie, de la 3

De pe întinsul patriei
O NOUA SALĂ 

DE ANTRENAMENT

Zilele trecute a fost predată spor
tivilor gălățeni o nouă sală de an
trenament, amplasată în incinta a- 
renei C.S.O. Construită într-un 
stil modern, sala, destinată lup
tătorilor și halterofililor, asigură 
condiții optime de pregătire și 
antrenament Ea este dotată cu 
vestiare și dușuri, 
iar în prezent 
a diferitelor 
faza finală.

de pregătire 
este dotată 

bine luminată 
lucrările de montare 
aparate se află în

T. SIRIOPOL-coresp.

DE PARTICIPANT!PESTE 1 400
LA CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI

Una dintre cele mai mari aso
ciații sportive din raionul Sibiu 
este Textila Cisnădie. Consiliul 
asociației (președinte I. Curelea, 
secretar F. Zilih) se îngrijește ca 
membri UCFS de aici să poată 
practica diferite ramuri sportive. 
Cea mai populară competiție de 
la „Textila" este, fără îndoială, 
campionatul asociației. întrecerile, 
eșalonate pe parcursul mai multor 
săptămîni, au atras pe terenurilg 
de spurt 1 415 tineri și vîrstnici. 
La fotbal (cîștigătoare este echipa 
grupei sportive „Țesătoria covor 
plușat") întrecerile au cunoscut o 
mare amploare, la ele participînd 
34 de echipe. Numeroși tineri au 
luat parte și la jocurile de hand
bal — 10 echipe de băieți și 4 de 
fete — campioane devenind for
mațiile de la „T^sătoria covor 
plușat". Mai amintim că la volei, 
tenis de masă și înot au concurat 
12 echipe, respectiv 186 și 116 
sportivi.

L BOȚOCAN-coresp.

TABĂRA DE CORTURI ÎN MUNȚI

In scopul de a dezvolta Ia elevi 
dragostea față de frumusețile na
turii, Casa pionierilor din orașul 
Sf. Gheorghe a organizat în a- 
ccastă vacanță tabere cu corturi 
in diferite locuri pitorești din Car- 
pații Răsăriteni. Astfel, a fost or
ganizată o tabără în Valea Zîne- 
lor, lîngă orașul Covasna, iar alta 
în munții Bodocului. Cu acest pri
lej elevii au studiat diferite forme 
de eroziuni ale solului, flora și 

acestor munți. Totodată 
sub conducerea profeso- 

au făcut cunoștință pen- 
cu modul de cer-

fauna 
elevii, 
rilor, 
tru prima dată 
cetare a naturii, îndeletnicire care 
i-a pasionat foarte mult. în cursul 
acestei luni alte grupuri de tineri 
vor pleca în tabere cu corturi or
ganizate în' apropierea Tușnadu- 
lui, în munții Hășmașului, în valea 
Casinului (raionul Tg. Secuiesc) și 
în alte puncte de interes turistic 
din apropierea orașului Sf. Gheor-. 
ghe.

GH. BRIOTA-coresp.

TOT MAI MULȚI 
Al INSIGNEI DE

PURTĂTORI 
POLISPORTIV

Asociația sportivă 
Ploiești este una din 
tivității sportive de masă. Tot. mai 
inulți tineri cooperatori 
mâți de consiliul asociației 
normele pentru obținerea 
de polisportiv. l’înă în 
peste 90 de tineri, băieți 
au trecut toate probele și 
ținut insigna, iar alți 140 
curs de a-și îndeplini normele.

Dintre grupele sportive care au 
avut cea mai masivă participare 
cităm: Igiena, Decorativa, Școala 
UCECOM și Drumul nostru.

Voința din 
fruntașele ac-

îndru- 
își trec 
Insignei 
prezent, 
și fete, 
au ob- 
sînt în

Șt. CONSTANTINESCU-coresp,

• MODIFICĂRI IN REGULAMENTUL DE DISPUTARE A CONCURSURILOR

• PROBE PENTRU FEMEI LA J. O. ? •

GRAMUL MARILOR COMPETIȚII

poziția culcat, în ge- 
picioare.

— Si alte noutăți în privința 
organizării marilor concursuri ?

introduse noi probe ofl- 
cu aer comprimat 40 
picioare la distanta de 
toate categoriile de tră

— Au fost 
dale: arma 
de focuri in 
10 m pentru
gători șl pistolul standard de calibru 
redus 30j-30 focuri (30 precizie și 
30 duel) pentru categoriile de ju
niori și femei. Apoi, mergind pe li
nia simplificării unor probe, comite
tul tehnic al UIT a propus ca proba 
de talere din șanț să fie oarecum re
dusă. Din cauza numărului mare de 
participanți, proba de talere devine 
din ce in ce mai greu de organizat. 
La Wiesbaden, de exemplu, au fost 
necesare cinci zile de întreceri. Sim
plificarea preconizată privește redu
cerea numărului de talere, de cartușe 
și de aruncătoare. Concret, s-a pro
pus ca proba să cuprindă numai 200 
de talere la individual (ca la J.O.) 
în loc de 300 ca pină acum, iar la 
echipe, 100 de talere in loc de 200. 
După primele 100 de talere, numărul 
concurenjilor va ii redus cu 50 la 
sută. S-a mai propus ca să se tragă 
numai un singur foc (in toc de două) 
pentru fiecare taler-, ca standul de

CHEIA SUCCESELOR" LA „TEXTILA" BUHUȘI

pil
de 

real
tradiționale și 
bucură de un

purtată cu tov.

Printre asociațiile sportive fruntașe 
din regiunea Bacău se numără și „Tex
tila" Buhuși. Zi de zi, pe cele două te
renuri de fotbal, pe terenul de hand
bal și volei, la club și în sala de 
sport au loc numeroase întreceri 
sportive la handbal, volei, șah, tenis 
de masă ș.a. la care iau parte, de fie
care dată, sute de tineri și tinere. A- 
sociația Textila Buhuși are peste 
7 000 de membri UGFS. Multe între
ceri — campionatul asociației de 
da — au devenit 
fiecare dată ele se 
succes.

Dintr-o discuție
Constantin Baciu, președintele asocia
ției sportive Textila Buhuși, și apoi 
din cele văzute de noi în după-amie- 
zele petrecute aici, ne-am putut con
vinge că succesele în activitatea spor
tivă se datoresc pasiunii cu care mun
cesc membrii consiliului și cei din 
conducerea secțiilor pe ramură de 
sport, perseverenței cu care se duc 
la îndeplinire sarcinile ce decurg din 
planul de muncă și calendarul com
petițional. De la tov. C. Baciu am 
aflat că asociația dispune de un bu
get în valoare de 400 000 lei cu care 
poate face față cerințelor mereu cres- 
cînde. In plus, baza materială, rea
lizată de membrii asociației oferă tu
turor posibilitatea practicării sportului 
preferat. „La noi la Buhuși — ne spu
nea dînsul — de fiecare dată pot fi 
văzute competiții atractive. Acest lu
cru se datorește în mare măsură co
laborării cu organizațiile 
sprijinului 
ciația din 
cii“.

Numărul 
ță este în 
cîtorva fac cinste asociației: 
Mircescu și Mihai Budenco — boxeri, 
Aurica Huțan și Zizi Păduraru — 
handbaliste, Vasile Grosaru, Mihai 
Bîle și Ștefan Ursu — fotbaliști... Am 
aflat, de asemenea, că o preocupare 
permanentă a asociației este depis
tarea elementelor tinere, talentate, 
pentru echipele angrenate în campio
natele oficiale. Acest lucru îl reali
zează acum la fotbal cu ocazia re
turului celor opt echipe din campio
natul asociației început la 31 iulie, 
iar la handbal-fetc prin selecționarea 
unei echipe din rîndul elevelor școlii 
profesionale. La handbal-băieți, se 
speră în rezultate din ce în ce mai

U.T.C. și 
pe care îl primește aso- 

partea conducerii fabri-

sportivilor de performan- 
continuă creștere. Numele 

Petru
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tragere să cuprindă un singur arun
cător cu schimbare automată în di
recție și înălfime, iar cele cinci locuri 
de tragere să fie amplasate pe un 
segment de cerc. Și încă un lucru 
deosebit de însemnat. Adunarea ge
nerală a UIT a hotărit ca să se inter
vină pe lingă C.I.O. pentru ca Ia vi
itoarele edi[ii ale Jocurilor Olimpice 
să fie introduse fn program probe de 
tir rezeivale femeilor și anume : arma 
standard calibru redus 60 de focuri 
culcat.

-—■ Pentru că aminteați de ma
rile competiții, ne-ar interesa să 
menționați cîteva date calenda
ristice mai importante.

— Cea de a 40-a edifie a campio
natelor mondiale — programul gene
ral — se va organiza în 1970. In a- 
cest sens s-au primit cereri din par
tea iederatiilor respective din Peru 
șl Tailanda. Deoarece nici una din
tre aceste federații nu a prezentat 
însă garanții suficiente pentru orga
nizare in bune condifiuni a întrece
rilor, locul de desfășurare a viitoa
relor „mondiale" va fi stabilit abia 
în 1967, la congresul extraordinar al 
UIT din Italia (septembrie). Cit pri
vește campionatele mondiale de ta
lere și sheet — edifia 1967 — ele vor 
avea loc in Italia, In prima parte a 
lunii septembrie, iar viitoarele cam
pionate europene vor fi găzduite de 
Franța, tot in 1967 (iunie), dar sub 
egida F1TASC (Federația Internațio
nală de Tir cu Arme de Vinătoare). 
In schimb, campionatele europene la 
probele de glonf pentru femei și ju
niori, prevăzute pentru anul viitor, 
probabil că nu se vor mai ține, din 
lipsă de candidați dispuși să le or
ganizeze. In sfirșit, campionatele con- 

bune, datorită perseverenței în mun
că a tovarășului Herman. Echipa pe 
care el o pregătește este omogenă și 
----- — --- (j;n ce jn ce ma;

cti 
să 
ia 

tu
se

sînt muncitori 
Unii doresc

practică un joc 
bun.

Dar în fabrică 
preferințe diferite, 
practice oină, schiul, turismul, să 
parte la concursuri de orientare 
ristică. Pentru fiecare asociația 
îngrijește să creeze condiții din ce în 
ce mai bune. Și pentru că a venit 
ba și despre schi, tov. Baciu 
spus că chiar de pe acum se vor 
cura schiurile necesare cercurilor 
inițiere care vor funcționa la iarnă. 

vor- 
ne-a 
pro-

de

GH. CIORANUN. POPESCU

l oto : 1’. Komoșan

„flăcăii se întrec . Halterele au

tinentale de tir — programul gene
ral — se vor organiza în 1969, in 
care scop au fost depuse candidatu
rile de principiu ale federațiilor po
loneză și bulgară.

— Am ajuns și la ultima în
trebare. Ce noi perspective se 
întrevăd în tir ?

— tn ultima vreme, UIT este foar
te preocupată de rezolvarea unor 
probleme extrem de dificile. Orga
nizarea competifiilor de amploare 
(campionatele mondiale și europene) 
este din ce în ce mai anevoioasă 
datorită programului încărcat și a nu
mărului mare de participant!. La 
Wiesbaden, numărul sportivilor a tre
cut de 1000. Apoi, se simte tot mai 
mult nevoia ca probele să devină mai 
spectaculoase. Se știe că în tir, cu 
excepția întrecerilor de pistol vi
teză, talere și skeet, celelalte probe 
nu au nimic atractiv. De aceea, s-au 
făcut o serie de propuneri în vede
rea dezvoltării viitoare a tirului care 
privesc: simplificarea programului, 
reducerea numărului de concurenți 
la echipe, renunțarea la unele probe 
costisitoare, simplificarea standuri
lor de tragere, organizarea de con
cursuri eliminatorii etc. Pe de altă 
parte, se caută diverse formule, se 
Încearcă găsirea unor posibilități de 
transformare a probelor, astfel ca ele 
să devină mai atractive. Urmează 
ca în viitorii doi ani, comitetul teh
nic al UIT să studieze toate aceste 
propuneri, în așa fel ca la Mexic, 
bine cristalizate, ele să lie supuse 
Adunării generale. Dar, soluționarea 
acestor probleme apare foarte grea. 
Sînt nenumărate propuneri și inte
rese contradictorii. Federațiile mai 
dezvoltate (in general, cele care își 
asigură din producția internă mate
rialele 
părere 
să fie 
lelalte 
cer ca
In orice caz, în următorii ani, UIT 
va fi obligată să ia o hotărîre radicală 
in această problemă, deoarece, pen
tru motivele arătate, iedera/ia care 
să organizeze o competiție de anver
gură a devenit- o 
avis“.

de tragere necesare) sint de 
ca programul competițional 

mereu lărgit. Dimpotrivă, ce- 
federatii, de iapt ma/oritatea, 
programul să fie simplificat.

adevărată „tara

Interviu
CONSTANTIN

consemnat de
COMARNISCHI

noastră — ne spunea 
se ivesc zilnic proble-

„în asociația 
președintele — 
me noi și cu toate acestea la fiecare 
Ie găsim o rezolvare, cu atît mai mult 
cu cît cresc exigențele membrilor aso
ciației noastre. Noi cei din condu
cerea asociației sportive avem o pa
siune pentru ca muncitorii din fabri
că (fete și băieți, tineri și vîrstnici) 
să aibă la dispoziție totul pentru a 
putea practica sportul preferat. La 
noi, munca, perseverența și pasiunea 
pentru sport formează împreună ceea 
ce numim noi — cheia succeselor".

în jurul lor multi amatori. In potcoava stadionului din Slatina își dau tu-‘ 
tilnire tinerii iubitori de sport din oraș

Concursul pentru Insigna

de polisportiv

LA SUCEAVA
SE POATE MAI MULT

Recent, făcînd o vizită în orașul 
Suceava am avut ocazia să consta
tăm modul cum consiliile asociați
ilor sportive se ocupă de sporirea 
numărului purtătorilor Insignei de 
polisportiv. In unele asociații tre
cerea normelor este privită cu multă 
seriozitate. în această privință mer 
rită a fi remarcate asociațiile spor
tive : Constructorul, I.S.C.M., C.F.R., 
înainte, Recolta Bosanci, Recolta 
Ipotești. Și în alte locuri se acordă 
o atenție deosebită mobilizării tin& 
rilor pentru cucerirea frumosului tro
feu sportiv. Astfel, în luna iulie aul 
obținut Insigna de polisportiv 80 de 
tineri și tinere din asociațiile sportive 
Străduința și 30 de la Producția, 
l’înă în luna august, 4 529 de sportivi 
din orașul Suceava și-au trecut nor
mele pentru Insigna de polisportiv.

Am întîlnit Insă în raidul nostru 
și aspecte negative în pregătirea și 
organizarea concursurilor Insignei 
de polisportiv. De pildă, asociația 
sportivă Chimia C.C.II. (președinte 
Dionisic Cristu), care în anul 1966 
nu a reușit să antreneze nici un tînăr 
din cei peste 700 de membri $CFS 
în trecerea normelor din cadrul \*en- 
cursului!

— O să facem !
Promit mereu tovarășii din cadrul 

consiliului asociației sportive Chi
mia C.C.II. Dar, sin tem la sfîrșitul 
lunii august și nu s-a făcut nici inT 
pas. Se așteaptă ca totul să meargă 
de la sine.

O situație identică am găsit și la 
asociațiile Spart ac l.R.I.C, Drum 
Nou, Scheia și Lumina Moara. Deși 
există posibilități, într-o serie de a- 
sociații sportive ca Progresul, Ști
ința Petrol-Chimie, Avîntul Forestier 
concursurile pentru Insigna de poli
sportiv nu se bucură de suficientă 
atenție. Din cei peste 800 de membri 
L'CFS cît număra asociația sportiva 
Viitorul C.I.L., doar 30 de tineri au 
trecut plnă In luna august una 
două norme. Este foarte puțin !

Superficialitatea și delăsarea 
siliilor asociațiilor sportive, sînt 
torii care au făcut ca numărul 
tătorilor Insignei de polisportiv 
orașul Sucfeava, să nu fie pe măsura 
posibilităților. Este cazul că atît 
consiliile asociațiilor sportive cit șf 
clubul orășenesc să ia măsuri ur
gente pentru ca concursul pentru In
signa de polisportiv să se bucure de 
atenția cuvenită din partea tuturor a 
soeiatiilor.

sau

con- 
fac 
pitf- 

fii
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O vedere spre Lacul Riicura
Foto : P. Romoșan

sivu

mpărăția munților Retezat

După ce părăsești luncile înverzite 
din împrejurimile comunei Pui sau 
ale comunei Sarmisegetuza și stră
bați căile larg deschise de-a lungul 
apelor, spre Rîul Mare în sus, na
tura îți prezintă în toată splendoa
rea lui imensul 
Retezatul. El se întinde pe o 
prafată imensă, 
furi, grupate în jurul 
înalt - Peleaga (2509 m) cu văi stră
bătute de pîraie care au în partea 
lor superioară căldări de formație 
glaciară, unice prin frumusețea lor.

Urcușul spre culmi oferă turistului 
imaginea bogăției forestiere. Stră- 
bătînd păduirile de fag și gorun cu 
frunzișul verde, trecînd pe sub bolta 
întunecată a molizilor, pătrunzi a- 
poi în golul alpin. De aici începe 
împărăția de piatră a Retezatului.

De la Păpușa spre Retezat, tre- 
peste Peleaga și Bucura, ma- 

-— întîi oferă priveliști de neui
tat. Ghețarii din vremuri străvechi 
și-au lăsat urmele din plin : căldări 
uriașe cu ape de cristal - lacurile 
Galeș, Bucura, Zănoaga, Gemenele, 
Ana, Lia și altele. Din ele pornesc 

o 
de 
de

masiv de grpnit 
su- 

cu mai multe vîr- 
celui mai

noștri : ghețarul Lăpusnic, lung de 9 
kilometri.

Masivul Retezat, care se întinde 
pe rnai mult de 80 000 de hectare, 
își păstrează farmecul îmbietor în 
orice anotimp. Iubitorii de turism au 
la îndemînâ cabane și case de re
creare bine amenajate, la Baleia, 
Gura Apei, Gura Zlata, Pietrele, 
Stîna de Rîu, Bufa Mare și Cîmpul 
lui Neag.

Ca un vechi turist aș vrea să dau 
un sfat celor care merg în Retezat, 
sau pe orice alt munte. Sd nu se 
aventureze, părăsind poteca marca
ta, s-o ia pe „scurtaturi", trecînd 
peste stînci sau grohotiș, sâ facă 
pe... alpinistul cățărîndu-se pe pe
reți de stîncâ, deoarece pot plăti 
scump acest „curaj" necerut de îm
prejurări.

agale, în jos, pîraie culese pe 
parte de Jiu, pe de altă parte 
Rîul 
Rîul

In 
s-a 
gafă, 
ieri. Culmile stîncoase sînt populate ș 
de capre negre și de ursul carpa- ’ 
tin. Prin văile întunecoase și-au fă
cut culcuș mistreții, iar rîsul și pi
sica sălbatică se strecoară agile 
îrr căutarea prăzii. Acvilele planează 
lin deasupra înălțimilor, în timp ce 
pe stîncile sure cuibărea pînă nu 
de muff zăganul, cel mai mare și 
mai puternic vultur din Carpați și 
Alpi. Apele sînt bogate în păstrăvi, 
punctați parcă cu aur și smarald. 
Peste 60 de specii de plante for
mează 
efe rru 
e , de 

ul
moi și , „______ _____ _____
albastre, alături de florile roșii ale 
vîrtejului de munte. Mai sus, pe 
pereții de stîncă, floarea de colț își 
desface petalele pufoase.

In special, toamna, apare coloritul 
slipeți și 

Printre 
de stîn- 

ochii șo-

Munții Retezat oferă patru puncte 
de plecare spre Masiv : Ohaba de 
sub Piatră și Băiești, comuna Pui, 
prin Cîmpul lui Neag și ruta Sarmi- 
segetuza — Clopotiva — Cabana 
Gura Zlafei.

ațe/ PRIN PRISMA LOCURILOR VI OCUPATE IA „EUROPENELE" RE TINERtTi

Creșterii tinerelor cadre-grijă permanentă!
Citeva propuneri pentru asigurarea perspectivei

în voleiul nostru s-a făcut din ce în 
ce mai mult simțită în ultimii ani ne
cesitatea înlocuirii, în echipele repre
zentative, a unor jucătoare și jucători 
mai în vîrstă. Creșterea și promovarea 
elementelor tinere au fost însă oarecum 
mai dificile o vreme, în parte și din 
cauza lipsei din calendarul inter
național a înt.îlnirilor speciale pentru 
juniori și tineret. Asemenea întîlniri, 
cu o desfășurare regulată, vor exista 
de acum înainte, deoarece începînd din 
1966 se organizează — din doi în doi ani 
— campionate europene de juniori (ti
neret) care vor constitui un excelent 
mijloc de pregătire și de promovare a 
elementelor de perspectivă pînă în pri
mele reprezentative ale țării.

Așa cum se știe, la ediția inaugurală 
a campionatelor europene de juniori 
(tineret), care a avut loc de curînd în 
Ungaria, au participat 16 echipe na
ționale masculine și 12 feminine, între 
acestea fiind și cele ale țării noastre, 
ambele situate pe locul VI în clasamen
tele finale. Desigur, sint locuri modes
te în raport cu prestigiul internațional 
al voleiului românesc și de aceea ele 
nu ne pot mulțumi. Aceste rezultate nu 
sînt altceva decît urmarea întîrzierii 
cu care noi am început acțiunea de 
întinerire, a întîrzierii cu care, abia 
de un an de zile, am început să acor
dăm în mod organizat grija cuvenită 
depistării și creșterii talentelor tinere. 
Dar, mai bine mai tîrziu decît nicio
dată.

Astfel judecind, consider că locurile 
VI obținute la Budapesta de echipele 
noastre (compuse din jucătoare și ju
cători cu experiență de concurs infe
rioară celei a marii majorități a for
mațiilor participante Ia recentele „eu
ropene”) nu trebuie totuși să alarme
ze. Cu atît mai mult cred acest lucru 
cu cît la întrecerile din Ungaria, com- 
parînd cu situația din celelalte echipe, 
am putut constata faptul deosebit de 
important că selecția pentru reprezen
tativele noastre a fost bună, mai ales 
la băieți, și că în genere, privind prin 
această prismă, nădejdile ne sînt în
găduite. Putem să mai menționăm apoi 
că nu numai în meciurile cîștigate, dar 
și în unele seturi ale celor pierdute 
comportarea echipelor noastre a depă
șit-o pe aceea a adversarilor, ceea ce

ne-a dovedit o dată în plus că dispu
nem de un potențial uman prețios, 

pe care nu avem decît să-1 valorifi
căm cu grijă, printr-o pregătire se
rioasă. Cît privește perspectivele jucă
toarelor și jucătorilor noștri (perspec
tive confirmate, în pofida rezultatelor 
finale, de aproape toate elementele fo
losite de noi), mai proeminente consi
der că sînt posibilitățile de progres ma
nifestate de voleibalistele Marinescu, 
Szekely șl Demetriu și de voleibaliștii 
Vranițl, Rotaru și Tănăsescu.

Campionatul european ne-a dezvăluit 
însă mai cu seamă lipsurile, a căror 
analiză se impune, pentru ca ele să 
poată fi grabnic înlăturate. Principala 
deficiență a echipelor noastre a con
stituit-o insuficienta perfecționare a 
preluării (din serviciu și din atac) și 
a blocajului. Așa îneît nu exagerăm 
afirmînd cft aceasta a scăzut cam cu 
30 la sută potențialul echipelor noastre. 
Antrenorii (N. Mihăiiescu și V. Surugiu 
— la băieți, N. Meadu și V. Papuc — 
la fete) acuză pe bună dreptate faptul 
că perioada de pregătire a echipelor 
a fost prea scurtă ; totuși, chiar și în 
aceste condiții, apreciez că ei trebuiau , să poată participa și la 
să asigure un volum mai mare de lucru ’....................
pentru atingerea susamintitelor obiec
tive, restrîngînd volumul acordat altora.

Revenind la neîndestulăUirirea expe
riență eompetițională a jucătoarelor și 
a jucătorilor noștri, de care vorbeam 
mai sus, să amintim că echipele mul
tor țări participante la „europene”, ca 
de pildă cele ale U.R.S.S., Cehoslovaciei 
și R. D. Germane, joacă folosind ace
leași loturi de aproximativ dot ani de 
zile și au „acoperit" pînă la data cam
pionatelor din Ungaria un bogat calen
dar internațional. De asemenea, în 
timp ce cei mal mulți jucători șl ju
cătoare din loturile reprezentativelor 
noastre de tineret de la Budapesta nu 
aveau la activul lor nici un meci în 
prima categorie a țării, în majoritatea 
celorlalte echipe, ca urmare tocmai a 
începerii cu mai mult timp în urmă a 
acțiunii de creștere și promovare a ca
drelor tinere, au jucat numeroși volei
baliști cu „state de serviciu” în divizie 
și chiar numeroși maeștri ai sportului.

Ținînd seama de lipsurile scoase la 
iveală de „europenele” din Ungaria, 
precum și de însemnătatea pe care o

prezintă pregătirea elementelor tinere, 
pentru menținerea voleiului nostru în 
plutonul fruntaș al ierarhiei mondiale, 
apreciez că trebuie luate următoarele 
măguri Sn vederea îmbunătățirii sub
stanțiale a activității duse cu juniorii :

— micșorarea perioadei de instruire a 
juniorilor prin aplicarea celor mai mo
derne metode de pregătire șl unificarea 
metodicii de învățare ;

— Îmbunătățirea selecției pentru re
prezentativele de tineret, ea urniind să 
se efectueze pe baza unul regulament 
cane ar putea să cuprindă, între crite
rii. participarea la cel puțin 30 la sută 
din jocurile de categorie A (seria I sau 
a Il-a), precizarea taliei minime, în
deplinirea anumitor norme tehnice, mai 
ales în ceea ce privește blocajul și pre
luarea, precum și stabilirea unor norme 
fizice ;

— întărirea campionatului categoriei 
A în seria a n-a, unde trebuie de fapt 
să existe asigurată posibilitatea de a 
recruta majoritatea jucătoarelor șl ju
cătorilor pentru reprezentativele de ti
neret ;

— jucătorii elevi din clasele XI—XII
, ' _ _ . ' campionatul
categoriei A (seria I sau a Il-a) fără 
a pierde dreptul de a juca in campio
natele de juniori și in cele școlare ; .

— în localitățile fără echipe divizio
nare, jucătorii elevi din categoria de 
mai sus să ia parte la campionatul re
gional de seniori ;

— unificarea stilurilor și concepției 
privind tactica de joc la toate echipele 
noastre de juniori, de tineret și de se
niori. mai ales relativ la sistemul de 
apărare, care pentru învățare necesită 
timp mult și mai mult pentru schimba
rea lui.

Prin adoptarea acestor măsuri, cu 
toate implicațiile lor, precum și cu aju
torul altora pe care le-ar mai putea 
propune cadrelor noastre de speciali
tate, dar șl muncind cu mai multă 
pasiune (antrenorii, ea și jucătorii), sînt 
convins că vom reuși să avem în per
manență echipe reprezentative tinere 
și valoroase, vom reuși să ridicăm vo
leiul românesc spre cele mal înalte 
trepte ale arenei europene și mondiale.

prof. ȘTEFAN STROE
membru al Biroului F.R. Volei

NOUTATI DIN REGHIN
(Urmare din pag. 1)

exceptind pe cele referitoare la minerul 
rachetei. Pe de o parte, este vorba de 
calitatea discutabilă a pielii care im* 
bracă minerul, iar pe de altă parte de 
necesitatea de a exista o sortimentare 
(3, 4 dacă nu chiar mai multe tipuri) 
și nu unul singur, ceea ce-l face uneori 
inutilizabil. Al doilea lip, „Junior* va 
fi confecționat pentru activitatea de 
masă. Vu lucru nou în atenția celor in
teresați: rachetele vor fi racordate din 
fabrică. In acest fel va fi eliminată o 
importantă sursă de necazuri.

/n sectorul gimnasticii sînt de 
semnalat unele îmbunătățiri la 
mînerele „cailor11, în așa fel în- 

acestea să permită o priză mai bună, 
același aparat a fost confecționat

Bârbat, și cele mai multe 
Mare.

acest masiv s-a dezvoltat 
păstrat o faună și o floră bo- 

în parte nemaiîntîlnite nică-

flora masivului. Uhele din 
se mai întîl'nesc nicăieri, cum 
pildă, zimbrul (pinus cebra). 
și merișorul întind covoare 
dese, ghintura ridică corole

galben-roșu al florilor de 
al garofifelor de munte, 
stînci crește gorofița albă 
că, pelinul alb de munte, 
ricelului, anghelina.

...In masivul Retezat, la 
între 1900 și 2100 m,

altitudini 
între 1900 și 2100 m, există mai 
mult de 80 lacuri, iezere și tăuri 
alpine. Lacurile de aici sînt consi
derate a fi cele mai frumoase și 
mai mari din Carpați. Lacul Bucura, 
de exemplu, are o suprafață de 
peste 100 000 m.p. Tăul Cresturii este 
lacul așezat la cea mai mare înăl
țime din țara noastră (2370 m). Re
tezatul este renumit și pentru mă, 

~ia circurilor sale glaciare. In a- 
fcești munți a existat, de asemenea, 
cei mai mare ghețar din Carpatii

jfSȚia
Fcesti

CAROL BORA
- Craiova -

cft
£a
un manșon pentru picioare. In alt sport 
de
cunoștință cu... bilele lamelate cu bandă 
antișoc. Ele vor fi confecționate numai 
din material plastic. Avantajul principal 
al prototipului — prelungirea vieții bi
lei.

sala, este vorba de popice, am luat

Tot în sectorul maistrului Novițchi 
două noutăți din sporturile de iarnă. 
Prima se referă la lama crosei de hochei 
pe gheață, care a fost modificată, adică 
ușor curbată. In fine, o altă noutate 
demnă de relevat: schiul din lemn și 
laminat cu fibre de sticlă. (Este unul 
din cele șase tipuri noi de schiuri ce 
vor ieși de pe porțile combinatului). Se 
pare că este vorba de un produs cu ca
lități excepționale, bazat pe o rezistență 
sporită (92 kg pe mm2, superior în a- 
ceastă privință chiar oțelului1) dublat 
și de o bună elasticitate, ca și de un 
mai mare coeficient de amortizare a vi
brației. O 
tip de schi 
pe doi ani

1 Centru
nostru a fost maistrul Ladislau 
Varga. Cei peste 20 de ani de 

activitate ai săi îl recomandă ca pe li
nul dintre specialiști în materie. Nou
tăți? Două tipuri de schif 8-f-l și 4-\-J.

Tov. Varga ne-a vorbit pe larg și de 
pontere, de huntere (noi tipuri de caiac), 
de „sitka* (tip de canoe de 2), de o

rccomandație pentru nmtl
— certificatul de garanție 

de zile!
am barca fi uni in terlocutoru l

garnitură de schif (simplii, dublu, 2-\-lt 
4, 4-ț-l, 2 rame) etc. toate aflate in 
atenția colectivului pentru anul viitor.

In felul de a-ți vorbi al acestui om 
cu timplele platinate („peste doi ani 
toi spune adio bărcilor mele dragi“...) 
descifrezi o pasiune nestinsă pentru 

muncă, dorința lui fierbinte de a spori 
capacitatea și implicit valoarea ambar
cațiunilor fabricate la Reghin, de care se 
leagă atîtea succese. La o 
aceste succese Varga-baci 
taș.

— Era la Duisburg, în 
Mi-aduc aminte ca acum...

Are dar de povestitor omul din 
fața noastră. Ne spune o poveste ade
vărată despre izhînzile sportivilor noș
tri.

Maistrul Varga și elevii lui de la Re
ghin (printre care și fiul său, 
Ștefan Varga) se străduiesc 
pună la dispoziția sportivilor 
țiuni bune, care să-i poarte 
victorii.

parte (lintra 
a fost pâr

twud 1959...

inginerul 
acurn să 
ambarca- 
spre noi

l 
l
l 
I
I 
I
I
I
l 
l
l 
I
I

O după-amiază însorită de august în orașul 
Sf. Gheorghe. Pe bulevardul din fața frumo
sului parc, cu a‘lei umbroase, situat în inima 
orașului, „plimbarea" era în toi. Lucru cu to
tul firesc după orele de muncă. Stăteam pe 
o bancă și priveam spre tinerii și tinerele care 
mergeau agale. La un moment dat, chipurile 
unora dintre tinerii care treceau prin fața mea 
mi-au devenit cunoscute. Nici nu e de mirare. 
Parcurseseră, nu exagerez cîtuși de puțin, 
zeci de ture, lăsîndu-mi impresia că n-au ce 
face, că vor să-și „omoare" timpul liber. Intru 
în vorbă cu cîțiva tineri care, obosiți de atîta 
mers, s-au așezat lingă mine, pe bancă.

— De ce străbatem, 
ei, bulevardul de la 
am apucat. Și apoi ce 
Ne plimbăm, în lipsă

Cuvintele „în lipsă
stăruiau în minte. Ele mi-au sugerat chiar o 
idee. Și fără să stau pe gînduri am plecat spre 
cele două complexe sportive, aflate la doi pași, 
pentru a vedea cîți tineri 
splendidă după-amiază de 
jueînd tenis, volei, baschet

...Ora 17. Primul popas: 
textile. Pe unul dintre terenurile de tenis ju
cau dr. Ilie Olteanu, un om trecut de 50 de 
ani, și profesorul de educație fizică Gavrilă 
Fekete. " 
tenisului de cîmp. Celălalt

mi-a răspuns unul dintre 
un 
să 
de 
de

capăt la altul ? Așa 
facem, să stăm acasă? 
altceva mai bun...
altceva mai bun" îmi

Alături, pe dreptunghiul de handbal, se antre
na echipa feminină a uzinei textile.

— Ce program ați avut astăzi ?, mă adresez 
magazinerului bazei sportive, Iosif Szabo.

— Ce vedeți pe terenuri. Altceva nimic.
— Și nu mai așteptați nici o echipă ?■

l 
l 
l 
l 
l

âu venit în această 
vară, să se recreeze 
sau handbal.
Complexul uzinelor

Am aflat că sînt prieteni vechi ai... 
teren era liber.

Am plecat gîndindu-mă din nou că tinerii 
care făceau în acest timp ture după ture pe... 
pista plictiselii, s-ar li putut distra copios 
pe toate terenurile complexului, întrecîndu-se 
la sporturile preferate. Cînd am ajuns la com
plexul Grupului școlar de construcții, aflat 
peste drum (era ora 17,30) imaginea a fost 
și mai dezolantă : pe terenurile de handbal, vo
lei și baschet, încercuite de o pistă de atletism 
de 222 m, domnea o liniște profundă. Pe iarba 
crescută în voie (chiar și pe pista de atletism,

semn eă de mult nu se mai alergase pe 
stătea o femeie între două vîrste.

— De cîtid s-au terminat cursurile școlii, ... 
meni n-a mai venit pe aici, ne-a spus Paras- 
chiva Sever, care are locuința în incinta școlii.

Intr-un ultim efort de a spulbera impresia 
produsă de goliciunea acestui modern complex 
sportiv (din păcate, prost întreținut) am por
nit spre stadion, aflat la marginea orașului. 
Dar, din nou decepție: oaspeții lui erau doar 
cîțiva muncitori care plantau brazde de iarbă. 
Intendentul stadionului m-a informat că Ia ora 
18,30 urmează să înceapă cursurile de inițiere 
și antrenament Ia atletism. Aceasta era activi
tatea sportivă planificată în după-amiaza a- 
ceea...

Nu intenționăm să acuzăm consiliile asocia
țiilor sportive de inactivitate, însă din vizita 
la cele mai mari baze sportive din Sf. Gheor
ghe reiese clar eă acestea nu sînt folosite din 
plin. împrejurările descrise denotă, de aseme
nea, că multor tineri nu li se creează prilejul 
de a-și petrece timpul liber în mod util, în 
aerul proaspăt al stadioanelor, unde au ocazia 
să-și fortifice organismul. Socotim absolut ne
cesar ca membrii conducerilor asociațiilor spor
tive, în colaborare cu consiliul raional UCFS 
și organizațiile U.T.C., să inițieze concursuri 
interesante, care să atragă un număr cit mai 
mare de tineri și tinere pe terenurile de sport. 
Procedîndu-se astfel tinerii vor fi ajutați să 
învețe să folosească mai bine timpul liber.

ea)

ni-
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ȘCOLII ROMANEȘTI DE CAIAC-CANOE
de spor- 
ia masa 

___ _______ ______ ____ . . Campio
natelor mondidle de caiac-canoe. Am fost martori la o com
petiție de amploare în care, mai bine de 18 ore de concurs, 
aproape 480 de sportivi din 24 de țări și-au disputat cu o 
energie deosebită cele 16 probe, la capătul cărora cei mai 
buni' dintre ei - 34 de adevărați maestri ai podelei și pagpei 
— ev primit medaliile de aur și titlurile de campioni ai lumii. 
Pentru sportivi și antrenori, pentru mulți spectatori și, bine
înțeles, pentru ziariști „mondialele" de la Griinau, comen
tariile continuă să rămînă în actualitate, lată de ce, firesc, 
am redeschis și noi blocnotesurile..

entru cîteva zile oaspeți ai frumoasei stațiuni 
* turi nautice de la Griinau, am urmărit —..de 

presei — întrecerile celei de-a Vll-a ediții, a

Prima impresie: „Cea mai puternică
ediție a CM Ai

1»

Ați reținut, desigur, numărul 
sportivilor și al țărilor repre
zentate la campionatele lumii 
desfășurate la Griinau. Nu 
sînt însă singurele coordonate 
care au dns la concluzia una
nimă că întrecerile recentei 
ediții au fost cele mai echi
librate și mai disputate din 
istoria „mondialelor" acestor 
două ramuri ale sporturilor 
nautice. La Grtinau s-au în- 
tîlnit sportivi care s-au pre
gătit mai intens ca oricînd, 
care au făcut zeci de „repe
tiții" pentru C.M., participîhd 
la numeroasele regate interna
ționale de la Stockholm, Essen, 
Enns, Tata, Copenhaga ș.a. Și 
care s-au prezentat la startul 
„mondialelor** cu- îndreptățite 
pretenții la locuri fruntașe și 
chiar la medalii; Ne gîndim 
atît la redutabilele echipe ale 
Uniunii Sovietice, R. P. Un
gare, R. F. Germane și R. D. 
Germane, cît și la cele ale

ROMÂNIA —5 medalii de aur
Cunoașteți rezultatele finale 

fi unele din marile și emoțio
nantele momente ale victoriilor. 
La Griinau, sportivii României 
socialiste au urcat de cinci ori 
podiumul învingătorilor și tot 
de-atîtea ori fete în costume 
albe dăruiau garoafe roșii băie
ților noștri — celor mai buni, 
campioni ai lumii.

Frumosul buchet de succese 
cucerit de echipa noastră este 
rezultatul excelentelor condiții 
de pregătire create și acestor 
ramuri de sport, muncii și hăr
niciei oaiaciștilor și canoiștilor, 
competenței antrenorilor lor. 
Pregătirea ridicată a multora 
dintre sportivii noștri a fost 
permanent dublată de un puter
nic patriotism care a mobilizat 
forțele și energiile, care a fă
cut să crească răspunderea per
sonală a fiecărui sportiv, pute
rea sa de luptă și voința de a 
învinge.

Aș,» au fost cucerite la Grfi- 
nau cinci titluri mondiale, o me
dalie de argint și una de bronz! 
Aceasta într-o competiție în 
care multe alte echipe — Italia, 
S.U.A., Bulgaria, Jiaponia, El
veția, Anglia, Polonia, Franța 
etc. — n-au reușit să cîștigc 
nici măcar un „bronz**.

fi Aurel Simionov, primii dintre sportivii români rare £ii cucerit medalia de aur 
H trilul de campioni ui lumii : locul I la canoe dublu Joud

R. S. Cehoslovace, Danemar
cei, Austriei, Suediei, Norve
giei și Olandei -— prezente, 
de altfel, în clasamentul pe 
medalii — care au concurat 
cu echipaje deosebit de va
loroase

„N-am văzut niciodată o 
competiție de asemenea va
loare tehnică, cu finale atît 
de pasionante" —-. declara la 
sfîrșitul campionatelor mon
diale dl. Charles de Coque- 
raumont, președintele Federa
ției internaționale de caiac- 
canoe. O apreciere care a în
trunit adeziunea tuturor spe
cialiștilor prezenti la Griinau.

Pe acest „teren" a intrat 
în marea întrecere echipa ță
rii; noastre căreia îi revenea 
frumoasa dar greaua misiune 
de a apăra la cea de-a Vll-a 
ediție a C.M. prestigiul inter
național cucerit de școala ro
mânească de caiac-canoe.

Se cuvine, credem, să-i feli
cităm din toată inima pe sporti
vii noștri, să apreciem munca 
lor de pregătire și excelenta 
evoluție în drumul spre meda
liile „mondialelor", să eviden
țiem laborioasa activitate des
fășurată de colectivul de antre
nori și în mod special de antre
norul emerit Radu Huțan, pre
cum și aportul adus în pregăti
rea echipei de activiștii fede
rației de specialitate.

înaintea comentariilor privind 
comportarea pe probe sau grupe 
de probe a sportivilor români 
la cea de a VII-a ediție a C.M., 
ne facem o plăcută datorie 
scriind cu majuscule numele 
campionilor mondiali și ale me- 
daliaților cu „argint" și „bronz": 
AUREL VERNESCU — dublu 
campion al lumii. ATANAS1E 
SCIOTNIC — dublu campion al 
lumii, PETRE MAXIM, AU
REL SIMIONOV, VICOL CA
LABICIOV, SERGHEI COVA
LIOV, DIM1TRIE IVANOV, 
MIHAI ȚURCAȘ, ANTON 
GALENIC — campioni mondiali 
(toți elevi ai antrenorului eme
rit Radu Huțan), AUREL VER
NESCU - A TA N ASIE SCIOT
NIC, vice-campioni mondiali ; 
AUREL VERNESCU, ATANA.

SIE SCIOTNIC, VASILE NI
COARĂ, HARALAMB IVA
NOV — medalii de bronz.

„Sprinter
vom

Klasse 
sich"

numeroasele aprecieri 
făcute la adresa

eine 
fur

Din
elogioase 
sportivilor români am ales — 
ca punct de plecare in analiza 
probelor de viteză — titlul 
reportajului publicat in nr. din 
22.VIll.a.c. de ziarul „Deutsches 
Sportecho". Așadar: „Sprin
terii de la Snagov — o clasă 
deosebită**. Vom limita comen
tariul nostru la probele de 
caiac. Se detașează, Înaintea 
oricăror altor concluzii, excep

ționala evoluție a „cuplului" 
Vernescu - Sciotnic, Învingă
tori la simplu și dublu 500 m 
de o manieră entuziastă care a 
reliefat marea valoare a aces
tor doi sportivi. La simplu, 
Vernescu a ciștigat clar — cu 
o secunda duelul său cu da
nezul lirih Hansen și i-a Între
cut detașat pe redutabilii ca- 
iaciști Paul Hoekstra (Olanda), 
Roll Peterson (Suedia). Dmitri 
Matveev (U.R.S.S.) etc. Cu un 
avantaj mai mare Vernescu 
Împreună cu Sciotnic au obți
nui victoria și în proba de du
blu In care au făcut o verita
bilă demonstrație de măiestrie 
sportivă.

Aceleași calde felicitări pen
tru ceilalți „sprinteri ai Sna
gov ului", component ij echi
pajului de caiac 4 — 1 000 m 
(Sciotnic, Țurcdș, D. Ivanov, 
Calenrc) care prinlr-un suprem 
efort de voință au reușit să 
cîștlge — intr-o luptă acerbă, 
cu un iiriăl dramatic — cele 
zece sutimi de secundă care 
ne-au adus medalia de aur 
Intr-o probă in care, in special, 
echipajele Austriei și Uniunii 
Sovietice au făcut totul pentru 
a ciștiga. Si tot aici mențio
năm „argintul" cucerit de Ver
nescu și Sciotnic la dublu 
1 000 m, probă in care cei doi 
sportivi români — supuși 
înainte unor eforturi neprevă
zute in 
obținut un rezultat bun intre- 
c.irtd o serie de echipaje deo
sebit de valoroase (Ungaria, 
Suedia).

La ștafetă a trebuit să ne
mulțumim cu un „bronz". In 
cronica finalei arătam că nu 
toii componența ștafetei au 
concurat la nivelul așteptări
lor. De fapt, lucrurile n-au de
curs normal incă din „serii" 
cînd H. Ivanov s-a dezechili
brat in mod surprinzător, a 
pierdut „teren" prețios și i-a 
obligat pe Sciotnic și Vernescu 
să iacă eforturi extrem de mari 
pentru a reface handicapul și 
pentru a obține calificarea pen
tru finală. Acest efort s-a re
simțit

seriile1' ștafetei — au

apoi in finală la Ver-

Folo : P. Romoșan

Cronmrietrele Longines înregistrează sosirea primului concurent in finala probei de caiac 1—500 ma 
Aurel Pernescu (România)

nescu și, maj ales, la Sciotnic. 
In plus, Vasile Nicoară și Ha- 
îaiamb Ivanov — incomparabil 
mai odihniți — au tras sub ni
velul așteptărilor, in fine, lo
cul 6 ocupat de Pocora la sim-

Nota 10 debutanților îo probele de canoe
Mărturisim că în timpul des

fășurării probei de canoe dublu 
fond am încercat un puternic 
sentiment de mîndrie. Nu nu
mai pentru că, la masa presei, 
colegii noștri trecuseră — cu 
mult înainte de terminarea pro
bei •—■ locul I în dreptul echi
pajului nostru. Ci și pentru că 
cei doi oanoiști care aveau să 
termine cursa cu un avans de 
33 de secunde (!) cucerind pri
ma medalie de aur pentru țara 
noastră sînt doi tineri debutanți 
la campionatele mondiale și — 
mai mult — abia în acest sezon 
au participat la primele între
ceri internaționale. Bravo, Ma
xim ! Bravo, Simionov 1

Și, din nou, debutanții au 
primit nota maximă. Vicol Ca- 
labiciov și Senghei Covaliov 
(primele concursuri internațio
nale în 1965 și, respectiv, 1966) 
au condus autoritar cursa, în- 
vingînd de justețe echipajele 
Suediei. Ungariei, U.R.S.S., Da
nemarcei ș.a. Bravo, Calabiciov ! 
Bravo, Covalliov 1 Și pentru toți 
patru : Bravo, Huțan !

în celelalte întreceri ale ca- 
noiștilor — rezultate modeste, 
datorate unor comportări sub 
așteptări : Igor Lipalit locul 7 
la viteză ; A. Igorov locul 5 la 
fond

în completarea acestor cîtorva 
considerații pe marginea finale
lor, maii notăm rezultatul bun 
obținut de echipajul de caiac 4 
fond (Galenic, D. Ivanov, Țur- 
caș, Vorobiov). Este, de fapt, 
singura comportare la nivelul 

piu 1 000 m, poate ii apreciat 
ca un rezultat bun țață de po
sibilitățile calacistului nostru 
care a făcut o cursă curajoasă 
și a încercat totul pentru 
ocupa un loc mai buri.

a

așteptărilor a fondiștilor noștri. 
Pentru că la dublu fond Coșniță 
și Conțolenco au ocupat locul 
13 (1), iar la simplu Pocora a 
fost descalificat.

Reversul medaliilor sau „secretul" victoriilor
Iată un secret pe care-1 cu

noaște. ., toată lumea, dar pe 
care nu toată lumea îl aplică. 
Ce trebuie în aceste ramuri 
pentru ca drumul de la barca 
cu aripi de sprijin (pentru înce
pători) și pînă la medalia de aur 
să fie cît mai scurt, uneori de 
numai un an de zile ? O selecție 
riguroasă, in care la ochiul versa t 
al specialistului, se adaugă me
trul și cîntarul. Ce mai trebuie! 
O pregătire neobosită, din iar
nă pînă în vară și din vară 
pînă în iarnă, în condiții tot 
mai îngreuiate, în care cine 
ține, ține, cine nu... Nici un 
rabat văicărelii, lucrului de 
mîntuială, nerespectării progra
mului de lucru și de viață spor
tivă. Și ce mai trebuie ? Să dis
cuți cu sportivul pianul de pre
gătire, să-i arăți de ce trebuie 
făcut cutare și cutare lucru, să-i 
ceri părerea, pentru a-1 convinge 
de necesitatea celor ce trebuie 
făcute și să-ți asiguri în acest 
fel participarea iui entuziastă 
la îndeplinirea întocmai a celor 
stabilite. Să mai adăugăm că 
antrenorul trebuie să fie la cu
rent cu tot ce e nou în meto
dica pregătirii și — mai mult — 
el însuși să creeze noul, pe baza

prohe feminine 
noastre au ocu- 
6 ți 7. Conside;

în cele trei 
reprezentantele 
pat locurile 4, 
răm ca bun rezultatul echipaju 
lui de caiac dublu 500 m (Va
lentina Serghei - Ema Miihăi- 
Jescu-Drăgan) și promițătoare 
evoluția caiacului de 4, cu 
trei coechipiere mai puțin expe
rimentate (Viorica Dumitru, Ta
tiana Caccnco, Nastasia Spiri
don) Ja care se adaugă Ghizi 
Balint, cărora le întrezărim 
perspective frumoase 

propriei sale experiențe, pentri 
a nu fi la curent cu un no» 
care de fapt nu mai este toc
mai. .. nou.

Iată lucruri binecunoscute (ni 
numai în aceste ramuri d< 
sport) pe care antrenorul eme
rit Radu Huțan și secunzii lu 
le-au aplicat în vederea acest» 
campionate mondiale și ale că
ror rezultate le-am consemnat 
cu deosebită satisfacție.

Tinerețea, buna pregătire, te
nacitatea și în general un moral 
foarte ridicat — iată atributele 
campionilor mondiali. O subli
niere se cuvine capacității meda- 
liaților de a intensifica ritmul 
vîslitului (de a „ridica st roiul'' 
— cum spun specialiștii) pe ul
tima parte a curselor. Este ,0 
calitate pe care trebuie s-o do- 
bîndească — credem — toți caia, 
ciștii și canoiștii noștri.

Dar, succesul strălucit obținut 
de sportivii noștri ia campiona
tele mondiale din acest an nu 
ne poate împiedica să vedem și 
un altfel de revers al medaliilor^ 
de care ne vom ocupa într-nn 
număr viitor.

MIRCEA COSTEA 
DAN GÎRLEȘTEANU,

%25e2%2580%2594..de
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Cronica rimată

Uvertură • • toamnă

Și-a ținut promisiunea

PREGĂTIRI pentru deschiderea campionatului
de fotbal, ediția 1966-67

desene de AL. CLENCIU

A”
’ 1 A

1
I

I !
£

■

' j

Telegrame... rimate
PETROLUL

Un spectacol minunat
A fost vechiul campionat 
Ploieștenii, fapt precis,
Or să ceară-acuma... „bis"!

RAPID
Semafoarele ce-arată
(Ca să nu-ți fac vreun 

reproș) :
Locul-ntîi, de astă dată,
E pe... verde sau pe roș ?

DINAMO BUCUREȘTI

Multe filme-am urmărit 
La „Dinamo"^n timpul 

verii.
Poate că v-ați pregătit
Și ' - -

U. T. A.
Sînt buni textiliști. Deci 

jur că
Ițele nu le încurcă.
Dar la meci pot încurca 
Lesne pe-ale altora !

POLITEHNICA TIMI
ȘOARA

Le-o spun, de-or vrea să 
mă asculte : 

Măcar în tur să fie-n vervă 
Să strîngă puncte cit mal 

multe 
(Să aibă în retur., rezervă)

STEAUA

^Toamna, vine toamna, 
'semne sînt o mie:

am văzut o 
frunză
— prima — 
ruginie...
Zilele acuma 
numai au... 
detentă 
și sînt tot mai scurte; 
scurte ca o... fentă. 
Noaptea-i tot mai lungă 
ușurel cînd vine: 
lungă 
ca o... pasă 
dată-n adîncime. 
Și cum toamna-i pusă 
azi pe fapte mari, 
se antintă struguri 
multi*

meciuri tari.
Fine toamna, vine, 
vine ca în st an te, 
cu sacoșe pline, 
•fotbal și... speranțe. 
Forfele cocorii

pentru drum 
și-adună; 
„microbiștii* pentru 
cuiburi în... trib uită, 
își scot pardesiul 
de la naftalină 
și scot de pe... clopot 
pata de rugină.
Prin antrenamente 
cum putere 
strîngi, 
ei se 
zilnic
Fine
vine
semne sînt o mie: 
mere-mbit j orate 
și prune brumate; 
parcă-i mai răcoare: 
norii, peste soare 
pun ușor baticuri 
și, din zare-n zare: 
val de... pronosticuri!

antrenează,
la... tălăngi, 

toamna, vine, 
aurie,

MIRCEA SONDA

Campionul italian la se- 
mimijlocie, Massimo Con
solați. a făcut un pariu : 
dacă își păstrează titlul în 
întîlnirea cu șalangerul său 
va merge pe jos pînă la 
binecunoscuta mînăstire 
Loreto. Zilele acestea, el 
șl-a ținut promisiunea, 
parcurgînd cei 27 de kilo
metri pe jos în costum de 
box cu mănușile puse, pe 
o căldură toridă.

A mers totuși mai puțin 
decît Henrlc al IV-lea, care 
a traversat Alpii pe jos 
pentru a ajunge la Ca
nossa.

ATACANTUL: — Ești 
obosită de la antrenamen
te ? Lasă că vom avea noi 
grijă sâ te odihnești cit 
mai des în... plasă!

PORTARUL: — în fe
lul ăsta evit posibilitatea 
șuturilor la... păianjen!

99

pentru victorii-n...
serii !

DINAMO PITEȘTI

(care ne va reprezenta 
în „Cupa orașelor tîr- 
guri")

N-a lipsit prea mult, se 
pare, 

Ca să fii stea... căzătoare 
Spectatorii, știi ce-ar 
Steaua-n joc să fie...

PROG'RESUL

vrea 
stea!

cate-

La 46 de ani decatlonist
Dacă vă antrenați cu sîrg 
Echipa o să meargă strună 
Și fiindc-o vom vedea și-n 

„Tîrg" 
Ce pot să-i spun ? „Vînzare 

bună"!

1. 
rele 
s-au

(care a revenit în 
goria „A")

Vă felicit pe fiecare 
Și-am să vă fac și o urare: 
in meciuri să jucați așa 
Incit să spună lumea.t. „A"!

JIUL
E bine să aveți în minte 
Mereu proverbul cel bătrîn 
(Chiar dej schimbați vreo 

trei cuvinte) 
„Că... Jiui trece... punctele 

rămîn !"

ani un pro- 
Wurtemberg, 

a concu-

La 
fesor 
Ernst 
rat la... decatlon reali- 
zînd următoarele perfor
manțe : 100 m : 12,4 :

46 de 
din 
Wurfer,

iungime : 5,60 ; înălțime : 
1,55; greutate: 11,57; 400 
m: 60,7; 110 m garduri: 
19,9; disc : 33,88; prăji
nă ; 3,55; suliță: 44,41 ; 
1500 m: 6:06,0.

C.S.M.S. IAȘI

Azi, Eminescu, de ar trăi, 
S_ar întreba pe gînduri 

dus : 
„De ce nu vii? De ce nu 

vii ?
In clasament... ceva mai 

sus ?"

U NSPREZ
Pe vremuri, în tine- 
— toate meciurile 
terminat cu victorii.

★
Jucătorii mari fac 

marile echipe. Dar și e- 
chipele mari fac mari ju
cători.

2.

E C E“ UNIVERSITATEA CLUJ

3. Jucătorul obosit stă 
in spatele adversarului. 
Acolo nu-1 deranjează ni
meni.

cal • cînd pierdem... 
decît un joc.

★
10. Mingea fuge

pe suta. Țineți-vă după 
ea, băieți !

nu-i

10,2

★

Este-un cîntec ce susține : 
„De la Cluj ce ploaie vine" 
Noi sperăm, fără ocoluri, 
Că va fi ploaie... de goluri.

ȘTIINȚA CRAIOVA

Știe fiecare-n parte 
Că la meci

4. Toate apărările gre
șesc. Totul e să se 
sească un înaintaș la 
cui greșelii.

lo-

★
5. Vrei ca arbitrul 

nu greșească ? Cere min
gii să nu cadă.

★

★

★

18 luni in mijlocul fotbaliștilor sirieni

Echipa antrenată de G. Drăgușin înaintea jocului cu formația 
Kuweit

din nou în țară, 
an și jumătate

Iată-mă 
după un 
de absență .Totul a decurs 
bine, dar în ziua aceea de 
februarie, în 1965. cînd a- 
vionul pornea spre Da
masc. unde urma să iau 
în primire postul de an
trenor al selecționatei ar
matei siriene, am avut 
destule emoții. Mă între
bam : o să fac față ? Eram 
al 6-lea antrenor 
chemat 
fiecare 
trenor 
tere a
cesul de instruire-antrena- 
ment. Nu este ușor să lu- 
crezi cu jucători a căror 
&mbă și obiceiuri nu le 
cunoști, să te apropii de 
ei. Mi-am dat seama de 
acest lucru și cu prilejul 
primului 
o echipă 
cînd am 
Irak. în 
aveam experiență și 
team porni la lucru 
mai 
am 
de 
fost 
cerea Federației 
respective, ca și de fotba
liștii al căror „profesor** 
urma să fiu.

Indicațiile le dădeam în 
limba franceză. Cei mai 

I mulți jucători cunoșteau 
I această limbă. Cu ceilalți 
I mă descurcam prin cele 
jjfcro^-eoo de cuvinte arabe

străin 
în Siria și, firește, 
schimbare de an- 
reflecta șl o creș- 
exigențelor în pro-

meu contact cu 
arabă, în 1962, 
fost antrenor în 

orice caz, acum 
pu- 
cu 
ce 
și 

an}

mult curaj. Ceea 
șl făcut, stimulat 
căldura cu care 
înconjurat de condu-

sportive

pe care le-am învățat și — 
la nevoie — prin... semne.

Desigur, vreți să știți 
care este valoarea echipe
lor siriene. Majoritatea sînt 
de nivelul formațiilor 
noastre de categoria B. Se
lecționata armatei siriene 
marca însă un plus evi
dent, ea atingînd valoarea 
echipelor noastre de ca
tegoria A, din a doua ju
mătate a clasamentului. De 
altfel, această echipă are 
și condiții de 
mai bune decît 
lucru ilustrat și 
că apelează la 
străini. Acești 
printre care m-am numă
rat și eu, găsesc un exce
lent teren de lucru. Ju
cătorii sînt extrem de dis
ciplinați și se pregătesc cu 
cea mai mare conștiincio
zitate. Ei nu beau, nu fu
mează, privesc antrena
mentele cu toată seriozita
tea. Iar faptul acesta i-a 
ajutat să progreseze, așa 
cum a dovedit-o meciul 
nul, 1—1, realizat în com
pania echipei naționale a 
Algeriei și evoluția din 
cadrul Jocurilor panarabe 
de la Cairo. Trebuie să 
spun că formațiile africa
ne au făcut pași însemnați 
înainte. Echipa Sudanului, 
de pildă, m-a impresionat 
prin tehnica ei, prin sche
mele tactice pe care le-a 
aplicat, prin manevrele ei 
rapide și ingenios concepu-

pregătire 
celelalte, 

de faptul 
antrenori 
antrenori,

te. Marea revelație a 
centului campionat 
dial de fotbal a fost 
chipa R.P.D. Coreene. 
4 ani, la Mexic, n-ar fi 
clus ca surpriza să vie 
partea unei echipe africa
ne. Vom trăi și... vom ve
dea.

Dar, să revin în... Siria. 
Este cazul să arăt că fot
balul nostru se bucură 
de o bună reputație în a- 
ceastă țară. In mare mă
sură ne-am făcut „firmă" 
aici datorită celor două 
turnee întreprinse de 
Steaua. Echipa română a 
lăsat o foarte bună im
presie în Siț-ia. Cît priveș
te echipa noastră naționa
lă, victoria repurtată asu
pra Portugaliei în prelimi
nariile campionatului mon
dial a avut un deosebit 
răsunet. Și fiindcă fotba
lul românesc îi interesează 
pe cei de aici, televiziu
nea a transmis filmul me
ciului România — R. F. 
Germană, iar telespectato
rii au putut aprecia re
plica mai 
rabilă pe 
echipei ce 
în finala 
mondial.

Mă Întorc acasă cu a- 
mintiri frumoase, cu bucu
ria de a fi cunoscut Siria, 
oamenii ei.

mon- 
e- 
In 

ex- 
din

mult decît ono- 
care am dat-o 
avea să ajungă 

campionatului

C. DRÂGUȘIN
antrenor

S3

6. Mingea e incandes
centă. Dă-i drumul Dumi- 

să nu te frigă J

O echipă cu o vede- 
ca un restaurant cu 

un singur client. Zece 
ospătari îi servesc min- 

pc tavă.

Mingea e rotundă, 
rostogolește me- 

poarta celor mai

9. înțelepciune â la Dio. 
gene : cînd batem, e epo-

★

11. Cînd marcă — c 
meritul lui. Cînd ratează 
— e vina ghetei !

TUDOR VASILE

Astfel jocul 
E chiar bine

nu-i ca la... 
teze, 

după carte 
să-l... copieze!

FARUL

Au spectatorii pentru Farul 
Respect, dacă doriți, cu 

carul 
Ce bine dacă.n orice joc 
Ar fi respectul... reciproc!

Stiati ca
...mingea cu care s-a ju

cat finala campionatului 
mondial de fotbal a fost 
pusă la licitație de către 
o societate de binefacere ? 
Ea a fost cumpărată de 
către un pasionat colecțio
nar de obiecte rare pentru 
suma de... 5 000 de li re 
sterline !

...la 78 de ani, Emile 
Kraft din Paris întreprinde 
pentru 
Franței 
nerarul 
traseul 
urmărit 
de soția sa, 
rește cu trenul.

a 9-a oară Turul 
pe bicicletă ? Iti- 

său ține seama de 
feroviar, el fiind 
de-a lungul cursei 

care călăi o-

...fostul fundaș al echipei 
Dinamo București, Gheor- 
ghe Toma, a devenit inter-

național jucînd un singur... 
minut în meciul România* 
Polonia, disputat la 29 mai 
1955 ?

...într-una din edițiile 
campionatului categoriei A 
la fotbal, Rapid a totalizat 
in final același număr de 
puncte — 28 — ca și e- 
chipa campioană U.T.A. ? 
Aceasta s-a intim plat în a- 
nul 1950. Cele două echipe 
au avut și același număr 
(le goluri marcate. Rapidul 
primise insă 33 de goluri, 
față de cele 27 ale U.T.A.- 
ei.

...Stanley Rous, preșe
dintele F.I.F.A. s-a pro
nunțat din nou — și în 
mod categoric — în favoa
rea desființării ofsaidului.

STEAGUL ROȘU 
-BRAȘOV

Știți ce-mi spuse cineva? 
Frîna voastră-i minunată! 
Folosiți-o pe șosea
Dar la... fotbal niciodată!

JACK BERARIU 
V. D. POPA 
D. MAZILU 

TITI GHEORGHIU

La începerea campionatului

Cîteva reflecții
despre... fotbal

place
nu

fot- 
voi 

Dar 
aș

— Da, îmi 
balul. Desigur, 
lipsi de la meciuri, 
refuz să recunosc că 
fi... microbist.

(un medic igi mist)

— Iar o să am emoții. 
Cînd .văd că 
e în pericol 
un gol, mi 
măciucă.

echipa mea 
să primească 

se face părul

— Bine 
păcat c-o

(un chel)

că începe, dar 
se sfirșească. 

(un nesățios)

vrea, de la în- 
lămuresc o pro- 

în 
minge,

sâ

— Aș 
ceput, să 
bIernă. Unii jucători, 
loc să șuteze in 
trag în pămînt. Confuzia 
este foarte explicabilă : 
și pămîntul e... rotund.

(un profesor de 
geografie)

— Cine va cîștiga noul 
campionat? Refuz să răs
pund ; nu-mi plac prono
sticurile !

(un meteorolog)

POȘTA MAGAZIN «Poșta Magazin «POȘiA MAGAZIN
ION CONSTANTIN, BUCU

REȘTI. — „Din cinemateca 
Progresul* ne-am oprit a- 
supra ultimelor filme : 
„...Și nu e bine că la îna
intare doar CAPLAN 
ASUMA RISCUL (a se 
Mateianu). Trebuie 
imite și BĂIEȚII DE
TONOMAT. Altfel, va fl 
PREA TÎRZIU șl se vor 
trezi din nou FARA PA
ȘAPORT ÎN ȚARA STRĂI
NĂ”. Nu fiți pesimist ! 
Progresul a simțit... GUS
TUL MIERII și cred că va 
evolua LA CEL MAI ÎNALT 
NIVEL.

prilejul transmisiilor la 
televizor a meciurilor din 
C.M. de fotbal, l-a remar
cat multă lume. Și în spe
cial... fetele !

lor” noștri nu figurează 
numele de care amintiți 
dv.

ÎȘI 
citi 
să-1
LA

MIHAI DIACONU, BRA
ȘOV. — Constantin Teașcă 
va activa, ca și pînă acum, 
la Dinamo Bacău.

ION MIOARA, GALAȚI.
— Ringheanu a fost, în-
tr-un timp, pertar la Pe-
trolul. A evoluat sub cu-
lorile ploieștenilor și în
cîteva meciuri de campio-
nat.

LAURENȚIU TOMESCU, 
COMUNA GUMELE și AN
TON PATACKI, ȘIMLEUL 
SILVANIEI. — 1) Voleiul 
și baschetul au văzut... 
lumina zllej în S.U.A. Cit 
privește voleiul, probabil 
că americanilor nici nu le 
vine, să creadă că ei sînt 
cei care l-au inventat ! 2) 
Fotbalistul vest-german 
Beckenbauer împlinește 21 
de ani la 11 septembrie. Cu

MARIN DRAGOM1RES- 
CU, BUCUREȘTI. — Rapid 
și Ț.S.K.A. s-au întîlnit la 
volei, in cadrul „C.C.E.”, de 
12 ori. Iată cîteva rezultate; 
1960 : - ----
3—2 ; 
1963 : 
3—0. 
față... 
pentru 
1.961 și 1966 a cîștigat 
jccul '* • ■ - —
rești 
nută 
leiul 
Baiul

AUGUSTIN BELDEAN, 
ALBA IULIA. — CU șeful 
v-ați apucat să faceți pa
riu ? Treaba dv. ! " *
orice caz, vă dăm 
te... proastă : ați 
pariul ! Acel 8—1 
registrat într-un 
Ț.D.N.A. Sofia — Dinamo 
București, în cadrul 
„C.C.E.**.

Noi, în 
o ves- 
cîștigat 
s-a în- 

meci

nul trecut de norvegianul 
Wlrkola. Nu este vorba 
însă de un record mon
dial. Rezultatele obținute 
la această probă au doar 
valoare documentară, date 
fiind diferențele dintre o 
trambulină și alta.

0—3, 3—1 ; 1961 : 
1962 : 3—2 : ]

1—3, 3—0 ; 1965 :
In momentul 

scorul . este 
Rapid, care

3—1, 
1—3 ;
1-3. 

de
8—4 

! în 
. _ t atît 

disputat în Bucu- 
cît și partida susți- 
la Moscova. Cu vo- 
stă bine Rapidul, 
e cu... fotbalul !

ILIE NEDELEA, PREJ- 
MER. — în ediția 1959— 
1960, fotbaliștii de la Stea
gul roșu au avut cea mai 
bună comportare, clasîn- 
du-se pe locul al doilea — 
după Steaua (C.C.A.).

POP CONSTANTIN, LU- 
PENI. — Cu Anglia ne-am 
întîlnit o singură dată la 
fotbal : la 24 mai 1939. En
glezii au învins cu 2—0. 
Poarta echipei noastre a 
fost apărată de Pavlovici. 
în tabela „internaționali-

PETRE CAZANGIU, PI
TEȘTI. — Am ales cîteva 
dintre „filmele" trimise cu 
prilejul noului campionat :

Campionatul categoriei 
A : MARELE FLUVIU ÎȘI 
ADUNA APELE.

Petrolul: PRIVEȘTE ÎNA
POI CU... MÎNDRIE.

Rapid : ÎN CAUTAREA 
EXTRAORDINARULUI.

EMIL BUSCU, COMUNA 
LEMANHEIM. — Cele două 
rezultate atît de 
dictorii din 
meciurilor Rapid — 
Iul (6—1 și... 0—6 !) 
fost înregistrate pe 
dionul 
mul

contra- 
palmaresul 

Petro- 
au 

sta- 
Pri- 
din

„23 August", 
joc a făcut parte

DECEBAL TAPANGEA. 
CONSTANȚA. — Ceea ce 
ne cereți dv. este un a- 
devărat... istoric al cam
pionatului mondial de fot
bal. Chiar dacă mi-aș lua 
concediu n-ași avea timp 
să vă răspund ! Dacă re
veniți cu o cerere mai...,- 
rezonabilă, sînt gata să 
vă răspund în cadrul aces
tei rubrici sau prin poștă.

AUREL BORBIL, ARAD. 
— Care este cea mai 
lungă săritură cu schiuri- 
le ? 146 de metri ! Perfor
manța a fost realizată a-

returul unui 
iar cel de al 
turul campionatului 
mător. Distanța între 
meci și altul ? Nici două 
luni I

campionat, 
doilea din 

ur- 
un

ION POȘTAȘU 
Ilustrații ; N. CLAUDIU



Marin Ferecatu — ciștigător

la Dinamoviada de tir

Turneul de tenis 
de la Moscova

MOSCOVA 19, (prin telefon). — 
De două zile a început în capitala 
U.R.S.S. Dinamoviada la tir, compe
tiție internațională la care partioipă 
sportivi din opt țări. La proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, trăgătorul român
OFERECATU (Dinamo București) a cu
cerit primul loc cu 594 p, un rezultat 
foarte valoros. Pe locurile următoare 
s-au clasat Malewski (Gvardia Varșo
via) 592 p și Krocikov (Dinamo 
Moscova) 591 p.

MARIN

MOSCOVA 19 (Agenpres). — Re
zultatele înregistrate în sferturile de 
finală ale probdlior de simplu mascu
lin din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Moscova: Pala (Ceho
slovacia) — Carmichael (Australia) 
7—5, 3—6, 6—1, 6—3; Metreveli
(U.R.S.S.) — Gotschauk (Franța) 6—4, 
6—3, 6—2; Kodes (Cehoslovacia) — 
Leius (U.R.S.S.) 5—7, 3—6, 6—1,
6—4, 6—4; feminin: Tegart (Austra
lia) — Ivanova (U.R.S.S.) 6—2, 6—2; 
Eva Buding (R.F. Germană) — Kull 
(U.R.S.S.) 7—5, 6—4; Fkimitrieva 
(U.R.S.S.) — Terras (Franța) 6—1, 
6—2.

ȘTIRI, REZULTATE
VARNA. în penultima rundă a 

turneului zo-nal feminin de șah, Mar
gareta Perevoznic a remizat cu li- 
iera clasamentului. Novara. Elisa- 
beta Polihroniade a învins-o pe Lit- 
•nanoviez, iar Alexandra Nicolau a 
terminat la egalitate cu Sillye. în 
clasament conduce Novara cu 9 
puncte, urmată de Nicolau și Poli
hroniade cu 81/, p (ultima și-a ter
minat partidele), Perevoznic, Radzi-

i

Note externe

Din nou despre 
„conflictul 
WBA-Clay

It

Fără îndoială WBA (World Boxing 
Association), care girează interesele 
sportului cu mănuși profesionist, nu-l 
simpatizează pe Cassius Clay, cam
pionul mondial neoficial la toate ca
tegoriile. Ca o dovadă a acestei afir
mații o constituie faptul că în ulti
mul clasament oficial întocmit de 
respectivul for, campion mondial la 
categoria „grea" este recunoscut Er
nie Terrel, un pugilist docil, respec
tuos cu corifeii de la WBA.

Este cunoscut cititorilor noștri că 
W BA acceptase anul trecut, după 
lungi tratative, ca Terrel să-l întîl- 
nească pe Cassius Clay la Montreal 
pentru a lichida o dată pentru tot
deauna problema campionului mondial 
al „greilor". Atunci, din motive fi
nanciare, meciul n-a mai avut loc. 
Este interesant de arătat că WBA n-a 
căutat sub nici o formă să împace 
lucrurile, să pună la punct taberele 
afaceriștilor din boxul profesionist, 
care caută cu orice chip să aibă pro
fituri din exploatarea talentului ce
lor doi boxeri negri.

„Acest tînăr este cam vorbăreț" — 
spunea nu de mult un purtător de 
cuvînt al WBA-ului. Noi toți știm 
din presa internațională că Clay este 
vorbăreț, cînd este vorba să facă de
clarații pur sportive. Intr-udevăr, el 
face uneori declarații extravagante, 
indicînd chiar repriza în care-și va 
pune k.o. adversarii. Dar WBA nu-l 
acuză pe Clay de a fi vorbăreț pe 
aceste teme. în mai multe inter
viuri Clay a condamnat politica ra
sistă din S.U.A. și in plus a luat 
atitudine împotriva agresiunii trupe
lor americane în Vietnam. Ca urmare 
a acestei poziții ferme, Clay nu se 
bucură de simpatie în cercurile ofi
ciale americane și mai 
membrii WBA, care din 
rigibilului" campion au 
tăi de cap.

Declinat ca adevărat 
lumii de către organiza,die sportive 
din S.U.A., Cassius Clay va reveni 
în Europa la începutul lunii septem
brie pentru a se întîlni în mod ofi
ciul pentru titlul mondial cu un alt 
șulanger, vest-germanul Mildenberger, 
campionul Europei. încă de pe acum 
a început o deșănțată campanie de 
presă in care Mildenberger declară 
că .....este tot atît de rapid în exe
cuții ca Clay și că poate cîștiga titlul 
mondial". Nu pare verosimil însă 
ca boxerul vest-german să aibă o 
soartă mai bună decît ultimii învinși 
ai lui Clay, englezii Cooper și Lon- 
d

kovska 7Vj p, Asenova 7 (1) p, Ka- 
rakaș și Eretova 7 p etc.

SOFIA. Au continuat întrecerile 
pistarzilor români și bulgari. Cursa 
de 1000 m cu start de pe Ioc s-a 
încheiat cu victoria ciclistului bul
gar Stoianov, cronometrat în 1:11, 
urmat 
1:13,6. 
(4000 
4:40,2 
niei a 
mifond cu adițiune de puncte a fost 
cîștigată de lordanov (Bulgaria) cu 
67 de puncte. Reprezentantul Româ
niei, Voioșin, s-a clasat pe locul trei 
cu 49 de puncte.

MADRID. La Malaga s-a dispu
tat întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Atletico Madrid 
și Benfica Lisabona. Oaspeții au ter
minat învingători 
(1—0). Cele două 
scrise de Eusebio.

NEW YORK.
(S.U.A.) a corectat recordul mondial 
în proba de 400 m liber, realizînd 
4:11,6. înotătoarea Karen Muir (Re
publica Sud Africană) a stabilit un 
nou record al lumii în proba de 
200 
iar 
lat 
400

de Burlacu (România) cu 
Proba de urmărire pe echipe 
m) a revenit Bulgariei cu 
(nou record). Echipa Româ- 
realizat 4:57,5. Cursa de se-

cu scorul de 2—0 
goluri au fost în

Don Schollander

m spate cu rezultatul de 2:26,4 
Martha Randall (S.U.A.) a ega- 
recordul mondial în proba de 
m liber cu 4:38,0.

atl£tikai
E.L.

BUDAPEST-1964&

RE 
RCE 

1966

RE
RCE

1966

ales printre 
cauza „inco- 
multe... bă-

campion al

PAUL OCHIALBI

RE
RCE

1966

RE

Caiaciștii și canoiștii români 
au debutat cu succes la CM.

(Urmare din pag. 1)

Pentru întrecerea finală au obținut 
calificarea următoarele nouă 
curen-te :
Luseva ,---- ,
(Angl.) 2:12,19, Pinaeva (U.R.S.S.) 
2:04,19, Mozes (Ung.) 2:05,22, 
buss (R.D.G.) 2:06,65, Esser, 
pies, Serghei.

în ultima probă 'din programul 
întrecerilor de dimineață, la caiac 
1—1000 m, ȘTEFAN POCORA 
(care l-a înlocuit pe Andrei Conțo- 
lenco) a câștigat ușor prima serie 
învingîndu-i pe valoroșii Rolf Pe- 
tersson (Suedia) și Imre Kemecsey 
(Ungaria). împreună cu aceștia s-a 
calificat pentru semifinale. Din ce
lelalte serii și-au mai cucerit acest 
drept : Hansen (Dan.), Kvasil (Ceh.), 
Jonke (Belgia), Will (R.D.G.), A. 
Willson (Anglia), Weber (Elveția), 
Pfaff (Austria), Suszkiewicz (Polo
nia), Saparenko (U.R.S.S.), Numisto 
(Fini.), K. Willson (S.U.A.).

întrecerile de după-amiază (serii la 
șapte probe) au fost, de asemenea, ur
mărite de un mare număr de spectatori. 
Ca și dimineața reprezentanții noștri au 
avut o bună comportare, reușind să se 
califice fie pentru semifinale, fie 
finale.

In proba de caiac, echipajul 
VERNESCU—SCIOTNIC, făcînd 
mie de efort, a terminat cei 500 
tri ai cursei pe locul doi. Rezultatele: 
1. Zimny—Kaplaniak (Pol.) 1:45,90, 2. 
Vernescu—Sciotnic (România) 1:48,40, 
3. Leukemans—Naegels (Belgia) 1:49,01. 
Pentru semifinale s-au mai calificat c- 
chipajele Iugoslaviei, Olandei, Ungariei, 
R. D. Germane, Norvegiei, Bulgariei, 
U.R.S.S., Franței, Elveției, R. F. Ger
mane, Danemarcei și Finlandei.

în continuare, s-au desfășurat cele trei 
serii ale cursei de canoe 2—1000 m. 
Reprezentanții noștri Calabiciov și Cova- 
liov au avut o comportare remarcabilă. 
Ei s-au clasat pe primul loc, întrecînd 
echipajul sovietic (Osepcov — Ilimici) 
cu peste 14 secunde. Maniera în care 
și-au condus ambarcația și ușurința cu 
care au cîștigat seria a fost punctată în 
final cu aplauze la... scenă deschisă! 
Cuplul nostru va evolua în finală alături 
de echipaje din Ungaria, Suedia, Bul
garia, Cehoslovacia, Danemarca, Finlan
da, Uniunea Sovietică și S.U.A.

___ con-
Smoke (S.U.A.) 2:09,07,

(Bulg.) 2:10,85, _ Tucker

Ko- 
Zaa-

pentru

nostru
eeono- 

de me-

fete, lima Drăgan- 
obținut o victorie

La caiac 2—500 m 
Valentina Serghei au 
facilă în seria a II-a, cîștigîndu-și ast
fel dreptul să participe în finala cursei 
alături de „dublurile" Ungariei, Japo
niei, S.U.A., Cehoslovaciei, Angliei, 
U.R.S.S., Poloniei și R. D. Germane. 
Clasate inițial pe primul loc în seria I, 
caiacistcle vest-germane Esser și Breuer, 
principalele favorite ale acestei probe, au 
fost mai apoi descalificate! La cîntă- 
rirea ainbarcației, după probă, s-a con
statat că aceasta era mai ușoară cu... 
300 de grame față de cerințele regula
mentului internațional! In seria caiacîs- 
telor noastre au fost înregistrate rezul
tatele : ~ ~
1:54,52, 
slovacia) 2:00,88, 
(Anglia) 2:03,78.

în lupta pentru calificarea în semifi
nalele probei de caiac dublu 1000 m a 
fost din nou prezent la start echipajul 
nostru Vernescu—Sciotnic. Făcînd o 
cursă tactică și dozîndu-și bine efortu
rile în vederea disputelor de sîmbătă și 
a celor de duminică, băieții noștri n-au 
forțat decît atît cît le-a fost necesar 
pentru a putea intra în semifinale. Ei an 
ocupat locul III eu 4:03,87, după Sapo- 
renko—Stetsenko (URSS) 4:00,36 și 
Piszoz—Ianckowiak (Polonia) 4:03,52. 
La startul semifinalelor vor fi prezente, 
de asemenea, echipajele: Olandei, Ita
liei, R. D. Germane, R. F. Germane, 
Norvegiei, Japoniei, Ungariei, 
Suediei, Austriei, Iugoslaviei 
mareei.

în
s-au 
mînd 
paje.

Drăgan—Serghei (România)
2. Surc—Fridrikova (Ceho-

3. Tucker—Jackson

mitru, 
Nastasia Spiridon) au făcut parte 
seria a II-a: 1. U.R.S.S.
R. F. Germană 1:47,74, 
1:48,39, 4. Cehoslovacia 
afara acestora vor mai fi prezente I 
finală echipele R. D. Germane, Uni 
riei, Poloniei și Olandei. I

Penultima probă a preliminariilor dl 
fășurate vineri a fost și cea mai spl 
taculoasă. Zece echipe de ștafetă și-l 
disputat calificarea pentru cele șal 
locuri din finala cursei dc 4x500 I 
Formația noastră (Nicoară, H. Ivami 
Sciotnic, Vernescu) a făcut parte 
seria a H a : 1. U.R.S.S. 7:43,63, 2. 11 
mânia 7:47,02, 3. R. F. Germană 7:47,1 
Celelalte finaliste sînt echipele Ung$ii| 
R. D. Germane și Olandei. j

Ultima cursă a fost cea dc caiac 41 
1000 m, care a programat 3 serii. I 
chipajul nostru (Sciotnic, Turcaș, ] 
Ivanov și Calenic) a evoluat în serial 
Il-a : 1. Austria 3:12,11, 2. Români

Iugoslavia 3:14,87. Băiel 
astfel pentru finală.

întrecerile C. M. eoni 
următorul program

Tatiana Caceuco, Ghizi Balint

1:43,30,
8. Româi 
1:50,27.

F ranței, 
și Dane*

4—500 m 
serii ur- 
opt echi-

proba feminină de caiac 
desfășurat numai două 
ca finala să se facă cu

Sportivele noastre (Viorica Du-

3:13,75, 3. 
s-au calificat

Sîmbătă, 
nuă după 
DIMINEAȚA au loc semifinalele I 
K 2—500 m și K 1—500 m (ambel 
masculine) iar DUPA-AMIAZA sil 
programate finale la 8 probd 
K 2—10 000 m, K 1—10 000 m, cJ 
noe 2—10 000 m, canoe 1—10 000 ri 
K 1—500 m băieți, K 1—500 m feti 
K 2—500 m, K 4—1000 m. i

Așadar, sîmbătă vor fi 
primii câștigători ad ediției a VII-I 
a campionatelor mondiale. Speră] 
ca printre aceștia să se numere 
reprezentanții țării noastre cad 
pînă acum, au arătait o formă buni

Campionatul european de baschet (juniori
ROMA 19 (Agerpres). — Intre 23 și 28 

august se va desfășura la Porto San 
Giorgio (Italia) turneul final al campio
natului european masculin de baschet 
rezervat echipelor de juniori. La actua
la ediție participă reprezentativele a 8 
țări : U.R.S.S., Franța, Finlanda, Spania, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Bulgaria și Ita
lia. Deținătoarea titlului, formația URSS, 
este și în acest an favorită, dar 
forma bună manifestată în ultimele în- 
tîlniri de echipele Franței, Bulgariei și 
Cehoslovaciei face ca și aceste trei echi
pe să aspire la cucerirea titlului de

campioană a Europei. In prima zi a tul 
neului (23 august) sînt programate urmi 
toarele jocuri : Iugoslavia — Finland 
Bulgaria — Cehoslovacia, Italia — Frai 
ța și U.R.S.S. — Spania.
• La Savona (Italia) a început un tul 

neu internațional de baschet la cal 
participă echipele masculine O. F. Bq 
grad, U. S. C. Heidelberg, W. K. S. Val 
șovia și formația italiană Oransoda. j 
prima zi a turneului O. K. Belgrad 1 
învins cu scorul de 85—55 pe U. S. C. Hq 
delberg. iar Oransoda a întrecut W. K. J 
Varșovia cu 75—65.

BILANȚ EUROPEAN-1966
110 M GARDURI

13.2 Martin Lauer (R.F.G.) 1959
13.7 Lauer 1958
13,6 Eddi Ottoz (Italia)
13.8 Viaseslav Skomorohov (U.R.S.S.) 

Heinrich John (R.F.G.) 
Anatoli Mihailov (U.R.S.S.) 
David Hemery (Anglia)

13.9 Marcel Duriez (Franța) 
Sergio Liani (Italia) 
Bo Forssander (Suedia) 
Viktor Balihin (U.R.S.S.) 
Wielfried Geeroms (Belgia)

400 M GARDURI
49.2 Salvatore Morale (Italia) 1962
49.2 Morale 1962
49.9 Gerhard Losdorfer (R.F.G.) 
50,0 Roberto Frinolli (Italia)
50.3 Robert Poirier (Franța) 

Horst Gieseler (R.F.G.) 
Edvin Zageris (U.R.S.S.) 
Jean Behm (Franța) 
Vasili Anisimov (U.R.S.S.) 
John Shetwood (Anglia) 
Gerhard Hennige (R.F.G.) 
Peter Warden (Anglia) 
Allain Hebrard (Franța)

3 000 M OBST.
8:26,4 Gaston Roelants 
8:32,6 Roelants 1962 
8:27,2 ~ 
8:30,8 
8:31,2 
8:32,0 
8:32,2 
8:32,4 
8:32.8 
8:33,8 
8:37,8 
8:38,4

50.4
50.5

50,6

50,7

1.27:05,0

RE

RCE

(Belgia) 1965

(Belgia)
(U.R.S.S.)

RCE
1966

1.33:09,0
1.28:01,8

Gaston Roelants 
Viktor Kudinski 
Anatoli Kurian (U.R.S.S.) 
Manfred Letzerich (R.F.G.) 
Guy Texereau (Franța) 
Anatoli Morozov (U.R.S.S.) 
Maurice Herriott (Anglia) 
Dieter Hartmann (R.D.G.) 
Istvan Joni (Ungaria) 
Salgado Alvarez (Spania) 

Zoltan Vamoș (8:40,4) pe * 
XV

20 RM MARȘ 
Vladimir Golubnici 
(U.R.S.S.) 1958 
John Vickers (Anglia) 
Joachim Pathus (R.D.G.)

Dieter Lindner (R.D.G.)

locul

1958

1.29:20,2
1.29:44,2
1.30:01,2
1.30:30,6
1.30:40,0

4.10:51,8

4.17:15,4

1966

Hans Reimmann (R.D.G.) 
Gerhard Sperling (R.D.G.) 
Henry Delerue (Franța) 
Peter Frenkel (R.D.G.) 
Nikolai Sm'aga (U.R.S.S.)
50 KM MARȘ

Christopfer Hohne (R.D.G.) 
1965
Evgheni Maskinskov 
(U.R.S.S.) 1958
Ghenadi Agapov (U.R.S.S.) 
Gheorghi Klimov (U.R.S.S.) 
Henry Delerue (Franța) 
Christopfer Hohne “ ‘

4.15:17,0
4.15:48,0
4.16:26,8

4.17:55,0
4.22:11,8 Burghard Leusche 
4.23:35,0 Otakar Stranski 

slovacia)

MARATON

RCE 2.15:17,0 Serghei Popov

1966 2.16:41,0
2.16:41,6
2.17:23,2
2.17:38,8
2.18:26,4
2.18:27,0

(R.D.G.) 
(R.D.G.) 

(Ceho-

(U.R.S.S.)

(Belgia) 
(Belgia)
(R.D.G.)

(R.D.G.)

1958
Henry Clerckx 
Mauree Peirea 
Gerhard Lange 
Gerhard Hdnicke
Hagen (R.D.G.) 
Jurgen Busch (R.D.G.)

2.19:04,0 Graham Taylor (Anglia)
2.19:27,0 James Hogan (Anglia)

4 X 100 METRI

RE 39,2 Franța 1964; Polonia 
U.R.S.S. 1965

R. F. Germană 1962 
Fxanța 
Polonia
R, F. Germană 
y.R.S.S.
R. D. Germană 
Italia
Cehoslovacia
Elveția

RCE 39,5 
1966 39,4

39.6
39.7

RE 
RCE 

1906

desfușoară la Londra 
internațional de atle- 

lua parte și sportivele 
Peneș și Viorica Vis-

Astăzi se 
un mare concurs 
tism la care vor 
noastre Mihaela 
copoleanu.

• Delegația atleților francezi cuprin
de, printre alții, pe: Roger Bambuck 
(100 m — 10,2 și 200 m — 20,8), 
Michel Jazy (1500 m — 3:36,3 și 5000 
m — 13,38,2), Jean Wadoux (1500 m 
3:37,7), Robert Poirier (400 mg — 50,3), 
Guy Texereau (3000 m obst. — 8:32,2), 
Ilerve D'Encausse (prăjină — 5,10) ele.

40,2
40,4

4 X 400 METRI

Anglia 1964
R. F. Germană 1962

Anglia
R. F. Germană
Italia
R. D. Germană
Ungaria
Polonia
Franța
Cehoslovacia

EVIAR C.
• Federația de atletism a Bulgariei 

deplasează la Budapesta un lot format 
din 9 atleți și 7 atlete. Dintre aceștia 
se remarcă Deiana Iorgova 6,41 m la 
lungime, Virginia Mihailova 54,24 m la 
disc, lvanka Ilristova 16,07 m la greu
tate, Diniiter Illebarov la prăjină, Ev- 
gheni lordanov la înălțime, Dimiter Je
le v 8:44,0 la 3000 m obst.

• Cursele de 20 și 50 km marș și 
cea de maraton se vor desfășura pe un 
traseu în apropierea Nepstadionului, cu 
o foarte mică diferență de nivel.

EDDI OTTOZ (Italia)

E.
• Din 1934, de la prima ediție 

G.E. și pînă astăzi, s-au desfășurat 16i 
de probe masculine și 63 feminine. Cel 
mai multe titluri de campioni europen 
au fost cîștigate de atletii 
52 (23 la bărbați și 29 
România figurează cu cele 
cîștigate de Iolanda Balaș 
1962.

sovictici — 
la femei) 

doufi titlur 
In 1958 ț

• Viitoarea ediție a C.E. de atletism 
va fi giizduitâ de stadionul Karaiskakis 
din Atena, în 1969. _

ian R-da.u* Si administrația: str Vasile Conta nr 18, telefon II 10.05. interurban 72 ți 286 Telex: sportrom buo 180 Tiparul! L P. .Informația*, sb. Brezotanu 23 —25. 
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VĂ PREZENTAM:

Campionii de la Grunau

să amintim 
Vernescu are 
colecția sa 4 
campion mon
de campion al

Nouă dintre băieții 
care ne-au reprezentat 
la „mondialele" de caiac- 
canoe s-au întors de la 
Grunau cu medaliile de 
aur ale învingătorilor. 
Toți sînt elevii antreno
rului emerit Radu Hu- 
țan. Unii mai mult, alții 
mai puțin cunoscuți a- 
matorilor de sport. Vi-i 
prezentăm astăzi în cl- 
teva rinduri:
• AUREL VERNESCU, 

campion mondial la Kl- 
560 m și Ia K2-500 m. 
Jtel mai rapid caiacist

ai lumii nu mai are, cre
dem, nevoie de prezen
tare. Pentru amatorii de 
statistică, 
doar că 
acum în 
titluri de 
dial și 6 
Europei. La 28 de ani, 
Vernescu nici nu se gîn- 
dește să pună padela in 
hangarul ambarcațiuni
lor. Așa că...

• ATANASIE 
NIC, campion 
la K2-500 m și la 
m. Pescarul de 
23 s-a născut la 1 mar- 
ti^!942 și a început ac- 
tf^tatea sportivă în 1963. 
Tot atunci și primul 
concurs internațional — 
.mondialele" de Ia Jaj- 
ce : locul 10 la K4-10 000 
m. La Grunau, Sciotnic 
și-a luat însă din plin re
vanșa.

SCIOT- 
mondial 
K4-1000 
la Mila

Beckenbauer, fotbalistul nr. 1
al R. F

In rîndurile ziariștilor 
vest-germani s-a organizat 
o anchetă cu tema : „Care 
a fost cel mai bun fotba
list al R. F. Germane la 
campionatul mondial de la 
Londra

— Privirea mai sus și zîmbiți, vă

SIM1O- 
mondial 

10 000 in.

a în-

• PETRE MAXIM, 
campion mondial la ca
noe dublu 10 000 m. Are 
22 de ani — născut la 11 
martie 1944 —, practică 
sportul din 1965, este de 
două ori campion repu
blican și a debutat în 
activitatea internaționa
lă în... 1966.

• AUREL 
NOV, campion 
la canoe dublu
Datele sportive coincid 
exact cu cele ale lui 
Maxim, iar la cele auto
biografice o singură di
ferență : Aurel este mai 
tînăr decît Petre cu... 3 
zile.

• VICOL CALABI- 
CIOV, campion mondial 
la canoe dublu 1000 m. 
Născut la 15 februarie 
1942 în comuna Crișan, 
tinărul marinar
ceput să practice sportul 
în 1963, cucerind de 
două ori titlul de cam
pion al țării. Debutul in
ternațional și l-a făcut 
în 1965, cînd a cucerit 6 
locuri I în diferite rega
te desfășurate peste ho
tare.

• SERGHEI COVA- 
LIOV, campion mondial 
la canoe dublu 1000 ni. 
Este născut tot în comu
na Crișan, la 14 octom
brie 1944. Și el are doar 
un an de activitate spor
tivă. De două ori cam
pion al țării, Covaliov

Prima cursă,
prima victorie!

alergători eu... 
state de serviciu, 

surprinderea tuturor, 
a fost cîștigată de 
Dolofan (Steaua),

Cu puțin timp în urmă, 
în „deschiderea" unei în
treceri internaționale de 
pistă, s-a desfășurat o 
cursă cu adifiunc de punc
te pentru juniori. La start, 
numeroși 
vechi 
Spre 
eursa 
Petre 
un oopil de 14 ani. Acea
sta a fost prima cursă o- 
ficială din activitatea sa 
și — în mod fericit — ca 
s-a încheiat cu o victorie. 
Antrenorul său, fostul „vi- 
tezist" C. Voicu, ne-a pro
mis și . .„urmarea". Aș
teptăm.

Germane
Cele mai multe voturi — 

28 la sută — le-a obținui 
Franz Beckenbauer. El a 
fost urmat de Seeler și 
Haller, în favoarea cărora 
s-au pronunțat 16 la sulă 
din cei întrebați. 

a apărui în concursurile 
internaționale în acest 
an, cîștigînd 6 locuri I

• MIHAI ȚURCAȘ, 
campion mondial în pro
ba de caiac 4-1000 m. 
Are ceva mai multă ve
chime în acest sport — 
6 ani. Născut Ia 18 fe
bruarie 1942 la Brașov, 
Mihai a debutat în acti
vitatea internațională în 
1962 și de-atunci a ocu
pat numeroase locuri 
fruntașe în diferite com
petiții, cucerind, de ase
menea, de mai multe 
ori titlu! de campion re
publican.

• DIMITRLE IVA
NOV, campion mondial 
la caiac 4-1000 m. Este 
născut la 24 august 1914. 
Concurează pe Snagov, 
pentru prima dată, în 
1965. Cîștigă două titluri 
de campion republican 
și în 1966 realizează 3 
victorii internaționale.

• ANTON CALEN1C, 
campion mondial la ca
iac 4-1000 m. Născut la 
1 februarie 1943, tînărul 
tractorist din Chilia Ve
che practică sportul ca
iacului din 1964, A cu
cerit de trei ori titlul de 
campion al țării, iar la 
primele competiții inter
naționale a luat parte 
anul trecut.

Secvență sportivă cn Jean Marais

se

Cu Jean Marais 
am stat de vorbă 
în perioada „mon
dialelor” după în- 
frîngerea cu 2—0 a 
Franței de către e- 
chipa Angliei.

— Eram sigur că 
echipa lui Guărin 
nu merge — mi-a 
spus renumitul ac
tor. Franța n-a mai 
avut echipă „mare” 
de pe vremea lui 
Kopa, Fontaine, 
Piantoni...

— Totuși, i-ați eli
minat pe iugoslavi...

— A fost ca in
tr-un film cu Fan- 
tomas : miracol !

Schimb subiectul.
— Cine interpre

tează rolul lui Fan- 
tomas ? îi întreb.

Jean Marais zîm- 
bește enigmatic.

— Nu am dezlega
re de la regizor să 
dezvălui acest se
cret, pînă cînd el nu 
va decide sa încheie seria
lul. . .

— Deci, „va urma** I
— Exact 1
— Presupun că rolul 

ziaristului pe care l-ați în
trupat în prima serie v-a 
solicitat foarte mult din 
punct de vedere fizic.

— Orice film te solicită 
fizic, cu atlt mai mult 
unul de aventuri. Cînd 
eram foarte tînăr făceam 
mult sport. îndeosebi îno
tul, pe care l-am practicat 
la nivel de „performanță". 
Cel mai bun rezultat al 
meu a fost într-o finală 
de campionat școlar, cînd 
am înotat 100 m „craul” 
în timpul de 1 minut.

— Și acum ?
— Foarte puținul meu 

timp liber îl împart între 
cărți, muzică și sport. Pa- 

rog.
Desen de G. Badea

Pircălab in fața ofițerului stării civile

Neagu Râdulescu
JEAN MARAIS 

văzut de

mea principală a 
tot înotul, dar îmi 
și tenisul, călăria.

— sporturi nece-

siunea 
rămas 
place 
scrima 
sare oricărui actor de film.

— t>’i fotbalul ț
— Fotbalul rămîne mă

rețe meu. . . viciu : nu 
l-am jucat niciodată, dar 
l-aș privi ore întregi. Creți 
că va rămîne întotdeauna 
sportul-rege I

— De ce ?
— Poate pentru că rezul

tatul este imprevizibil, 
poate pentru că se joacă 
pe un teren suficient de 
mic îneît să vedem bine 
fiecare dantelărie și sufi
cient de mare pentru ca 
fiecare jucător să alba 
unde să evolueze in voie, 
poate pentru că așa ne-am 
obișnuit...

— Ca și cinematograful, 
fotbalul are vedetele lui. 
Aveți vreo preferință ?

— In primul rînd Kopa ! 
(zîmbrsc, iar el face la 
fel : „Sînt francez, dom
nule !”). Apoi acel jucător 
fantastic care este Eusebio. 
Fotbalul mozambicanului 
este desăvîrșit, dar Kopa 
(o clipă se oprește și mă 
cercetează) ei da, Kopa 
este marele jucător care 
în afară 
pasa, a 
timp de 
gîndește, 
face I

Petre Popescu, regizorul 
secund al filmului „1 băr
bați și o femeie”, copro
ducția româno-franceză în 
care Jean Marais deține ro
lul principal, mi-l răpește 
pe fermecătorul meu in
terlocutor, nu înainte de 
a-i pune o ultimă — Și 
clasica — întrebare :

— Ce puteți să-mi spu
neți despre acest nou film?

— Va fi tot de aventuri. 
Deci, scrimă, călărie, sări
turi. înot, multă alergă
tură și. . . evident, nițică 
dragoste I

de a alerga, a 
șuta, a marca, 
90 de minute el 
gîndește tot ce

MIHAI TODEA

in ajunul începerii noului campionat de 
fotbal, extremul dreapta al dinamoviștilor 
bucureșteui, ION PIRCALAB, a făcut pasul 
mare, ureînd pe puntea „corăbiei cu doi pasa
geri".

lată-l la „Sfat", după ce a răspuns cu un 
„daaa" prelung la tradiționala întrebare dacă 
„vrea să ia în căsătorie de bună voie și nesilit 
de nimeni" pe Daniela Chișescu.

Soția popularului fotbalist este statisticians la 
„Fructexport". Așadar, orient de multe goluri ar 
înscrie Pircălab, are acum cine să le... calculeze.

Urăm tinerei familii viață lungă și fericire!

ION CONSTANTIN, 
BUCUREȘTI. — Din seria 
„Ce e rău și ce e bine 
la fotbal ?“, am reținut o 
reflecție (de fapt e mai 
bine s-o rețină... înaintașii 
noștri I) : Cînd este șutată, 
mingea se poate lovi de di
verse corpuri. E bine: cînd 
se lovește 
adverse ; e 
gea șutată 
vește de...

ION 
CRAIOVA.
Jiul a jucat mai bine de- 
cît Știința în meciul amical 
disputat acum două săp- 
lămîni la Craiova, dar că 
arbitrul a 
dele. Tot 
vem însă 
întrebare : 
mult la...
scrisoare ca asta și deve
ni ți „persona non grata" ! 
Să vă dau și pronosticul 
meu la meciul oficial de

de plasa porții 
rău: cînd min- 
de tine se lo- 
nori.
MARINESCU, 

— Susțineți că

„ținut4' cu gaz- 
ce se poate. A- 
și noi de pus o 

mai rămîneți 
Craiova? încă o

două
(Mă

IORGA AUREL, BUCU
REȘTI. — Bilanțul meciu
rilor România — Bulgaria la 
fotbal ne este net favora
bil. De-a lungul anilor au 
avut loc 22 <lc meciuri, 
dintre care noi am câști
gat 15 jocuri (de două ori 
și la scor: 6—1 și 7—0). 
De 5 ori au învins folio- 
liștii bulgari, iar celelalte 
două intîlniri s-au terminat 
la egalitate.

OCTAVIAN LUPEI, A- 
RAD. — Edu a figurat în 
lotul Braziliei pentru 
„mondiale", dar n-a jucat 
nici un îneci. Ca atare, cel 
mai tînăr jucător care a 
evoluat în campionatele 
mondiale rămîne Pele. In 
1958, cînd a jucat în Sue
dia, el 
mătate.

avea 17 ani și ju-

CRUP DE CITI-
CODLEA. — 1)

UN 
TORI, 
Cassius Clay va împlini la 
17 ianuarie 25 de ani. El 
a devenit campion mondial 
la 24 februarie 1964, în- 
vingîndu-1 prin abandon în 
repriza a 7-a pe Sonny Lis
ton. (în meci revanșă, dis
putat un an mai tîrziu, 
Clay a cîștigat prin K.O. 
în prima repriză). 2) „De 
cile ori a luat Steagul roșu 
campionatul la fotbal ?“ 
Hm ! Tocmai acum ați gă
sit momentul să puneți a- 
ceasta întrebare, după acel 
0—7 cu Jiul? Dar, m-ați 
întrebat : să vă răspund : 
niciodată ! „Poate sub o 
altă denumire?* — adău
gați dv. Cu jocul pe care-1 
practică chiar dacă se 
mea... Santos și lot nu pu
tea lua campionatul !

n u-

DE TOATE
SPRE UN MECI CLAY - 

TERRELL

Comisia de box a sta
tului New York a acor
dat licența de boxșr lui 
Ernie Terrell. In felul a- 
cesta. se deschide drumul 
spre un meci Terrell — 
Clay, pentru titlul de 
campion mondial la toa
te categoriile, care să se 
bucure de toate... recu
noașterile necesare.

SEXUL... SLAB?
Pentru a 8-a oară 

consecutiv, Beryl Burtin 
a cucerit titlul de cam
pioană a Angliei la ci
clism (fond), acoperind 
distanța de 100 de mile 
(circa 1G4 kilometri) în 
4 ore, 8 minute și 22 de 
secunde. Cea de a doua 
clasată a venit cu... 19
minute mai tîrziu !

Interesant este însă un 
alt amănunt: cu trei săp- 
tămîni înainte s-au dis
putat campionatele mas
culine de ciclism ale An
gliei. Pentru a parcurge 
aceeași distanță, câștigă
torul a avut nevoie de 4 
ore și... 9 minute.

PELE = 250 000 LIRE 
STERLINE

încă o cifră-record 
care a fost dată publi
cității în legătură cu 
campionatul mondial 
de fotbal de la Londra. 
Cei 352 de jucători care 
au luat parte la turneul 
final au fost asigurați 
pentru suma de 20 mi
lioane de lire sterline!

Asigurarea cea mai 
mare — 250 000 de lire 
sterline — s-a făcut 
pentru Pele. în același 
timp a fost asigurat 
fiecare... meci în par
te împotriva oricăror 
eventualități: furtună,
cutremur, inundații etc 
e'c.

Societatea Lloyd, cu 
care s-a contractat a- 
ceastă asigurare fa
buloasă, n-a avut pînă 
la urmă nimic de plă
tit, realizînd astfel be
neficii frumoase din 
taxele de asigurare.

ALEXANDRU POPA, 
GIURGIU. — Cea mai ma
rc asistentă la un meci de 
box s-a înregistrat in anul 
1926, la Philadelphia, la 
meciul Bempsei—Tuning : 
120 900 de spectatori! De 
fapt, nici astăzi nu este 
mai mic —- ba. chiar c mai 
mare — numărul celor care 
asistă la un campionat 
mondial de box la toate 
categoriile, dar oamenii 
nu se mai duc la meci, ci 
vine... meciul la ei, cu 
ajutorul televiziunii.

VIORICA KANTOR, 
BRĂILA. — în cazul 
cînd un joc de fotbal tre
buie să fie întrerupt din 
cauza vremii, el va fi re- 
programat a doua zi. 
Partida nu se joacă de Ia 
început — nici n-ar fi 
logic ! — ci „pleacă" mai 
departe de la scorul și» 
minutul in care s-a pro
dus întreruperea.

ION POSTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU
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de natațieCampionatele europene
(Urmare din pag. 1)

HALLE

(cu Dina-

Calendarul campionatelor mondiale
și europene de caiac-canoe

BILANȚ E UROPEAN

RE
11,5

vim.

mănător cunoaște în aceste zile și 
numai puțin celebra Kiki Caron. 
Utrecht, a cucerit prima ei medalie 
aur într-o mare competiție și acum 
bucură ca o școlăriță. Nici nu

19G6 11.2
11.3
11.4

*

stat „la cutie* tot anul dînd 
prilejul să se vorbească 

' 1,83 m,

Selecționata de handbal (tineret) a Bucureștiului 
învingătoare in primul meci din Cehoslovacia

MARTIN 26 (prin telefon). — In lo
calitate se desfășoară un turneu de 
handbal masculin, la care participă, pe 
lîngft selecționata de tineret a orașului 
București, și o serie de echipe valo
roase din Cehoslovacia și Iugoslavia.

In primul meci selecționata Bucureș- 
tiului a făcut o partidă bună, la sfîrși- 
tul căreia a reușit să învingă pe Varlex 
Iugoslavia cu scorul de 13—8 (4—4). 
După un început mai reținut, hand
baliștii noștri încep să se impună prin-

tr-un joc din ce în ce mai rapid și spec
taculos, cîștigînd clar o partidă mult 
aplaudată de public. Au marcat pentru 
echipa noastră : ?
Pop 2, Guneș 2, 
2 și Paraschiv 1. 
juca cu Korvina 
nea ța vom întîlni 
Martin, iar seara 
novo. Duminică, în ultimul meci, 
avea ca adversar pe Tatran

: Cosma 2, Cristiani 2, 
Mureșan 2, Roșescu 
Astă-seară, tîrziu vom 
Banik. Sîmbătă ditni- 
selecționata «rașului 

jucăm cu Slavia Tîr- 
vom 

Preșov.

HANDBALIȘTII DE LA EMPOR ROSTOCK Șl DYNAMO 
VOR EVOLUA IN ȚARA NOASTRA

După selecționata masculină a ora
șului Berlin și după formația fe
minină TSC Berlin, alte două echipe 
de handbal din R.D. Germană vor în
treprinde turnee în țara noastră. Este 
vorba, în primul rind, de puternica 
echipă masculină Empor Rostock, 
fruntașă a campionatului R.D. Ger
mane, care va disputa între 2 și 14 
septembrie o serie de jocuri amicale 
cu formații din prima serie a cam
pionatului categoriei A din țara noas
tră. Handbaliștii germani vor evolua

După finalele campionatelor mon
diale de caiac-canoe de la Griinau a 
avut toc, la Berlin, Congresul F. I. C. 
care a discutat printre altele propu
nerile de organizare a viitoarelor com
petiții europene și mondiale. S-a sta
bilit ca ediția următoare a campio
natelor europene de caiac-canoe să 
aibă loc, în august 1967, la Duisburg 
(R.F. Germană). Tot în anul viitor se

atuStikah
Ea

100 METRI
RE 11,1 Ewa Klobukowska (Polonia) 

1965
Irena Kirszenstein (Polonia) 1965 

RCE 11.3 Dorothy Hyman (Anglia) 1962 
Jutta Heine (R.F.G.) 1962

Irena Kirszenstein (Polonia^ 
Teresa Ciepla (Polonia) 
Ewa Klobukowska (Polonia) 
Hannelore Trabert (R.F.G.) 
Margit Nemeszazi (Ungaria) 
Vera Popkova (U.R.S.S.) 
Irina Press (U.R.S.S.) 
Jutta Stock (R.F.G.) 
Eva Lehocka (Cehoslovacia) 
Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)

200 METRI
Kirszenstein (Polonia)

Heine (R.F.G.) 1962
Kirszenstein (Polonia)

RE 22,7 Irena 
1965

RCE 23,5 Jutta
1V66 23,2

23.4
23.5
23.7
23.8

Irena
Vera Popkova (U.R.S.S.) 
Ludmila Samotesova (U.R.S.S.) 
Kirsten Rogenkamp (R.F.G.) 
Vera Nemeshazi (Ungaria) 
Ingrid Tiedtke (R.F.G.) 
Maureen Tranter ‘
Hannelore Trabert 
Ewa Klobukowska

400 METRI
Ann Packer (Anglia) 1964

* ’ Itkina (U.R.S.S.) 1962
Samotesova (U.R.S.S.) 

Zsuzsa Nagy (Ungaria) 
Monique Noiret (Franța)

53,9 Lilita Zagere (U.R.S.S.)
54.1 Deirde Wattkinson (Anglia)
54.2 Rosemarie Sterling (Anglia)

T-la Luer (Olanda) 
Besson (Franța)

54,a Vera Hmelkova (Cehoslovacia) 
Lilian Board (Anglia)

800 METRI
RE 2:01,1 Ann Packer (Anglia) 1964 
RCE 2:02,8 Gerda Kraan (Olanda) 1962 
1966 2:03,2 * ~ .......................

2:03,4 
2:04,6 
2:04,7 
2:05,0 
2:05,2 
2:05,3 
2:05,6 
2:05,9

23,9 (R.F.G.) 
(R.F.G.) 
(Polonia)

RE 52,2
RCE 5^,4 Maria 
1966 53,7 Ludmila

Ann Smith (Anglia)
Vera Nicolici (Iugoslavia) 
Hilde Laman (Olanda)
Vera Krivoscekova (U.R.S.S.)
Tamara Babințeva (U.R.S.S.;
Vera Muhanova (U.R.S.S.) 
Cezatina (U.R.S.S.)
Antje Gleichfeldt (R.F.G.) 
Waltraut Pohlitz (R.D.G.) 
Pamela Piercy (Anglia)

80 m GARDURI
RE 10,3 Irina Press (U.R.S.S.) 1965 
RCE 10,6 Teresa Ciepla (Polonia) 1962 
1966 10,5 Irina Press (U.R.S.S.)

)

Ia 2 septembrie la Brașov
mo), la 4 septembrie la Tg. Mureș 
(cu Medicina), la 6 septembrie la 
Bacău (cu Dinamo), la 8 septembrie 
la Galați (cu Știința), la 11 și 12 sep
tembrie la București și la 14 septem
brie la Timișoara (cu Politehnica).

In continuare ne va vizita Dynamo 
Halle. Această formație va evolua în 
România în primele zile ale lunii oc
tombrie, urmînd să joace la Petro- 
șeni, Brașov, București, Bacău și Iași.

vor disputa întrecerile primului cam
pionat european de juniori. Organi
zarea competifiei a fost solicitată de 
forul de specialitate din Suedia și ur
mează ca pînă la 1 octombrie să fie 
fixată și data concursurilor. „Europe
nele" de juniori și seniori din 1969 vor 
avea loc La Kiev, iar viitoarea ediție 
a campionatelor mondiale Ia Copen
haga, în 1970.

nu 
La 
de 
se 
ai 

spune că este altceva dacă o privești 
mai îndeaproape, cînd rîde voioasă în 
grupul colegilor ei, strigînd „Allez, 
France!61 sau cînd împarte în dreapta 
și-n stingă zeci de autografe. Kiki este 
o fată obișnuită (1,72 ni și 63 de 
kg ), care, la 18 ani, știe ce vrea, 
înotul este mare ei dragoste, iar 
dorința de a-și întrece permanent ad
versarele și a fi mereu prima la sosire 
o călăuzește zilnic la antrenamentele pe 
care — ne-a confirttiat-o și profesoara 
sa, Monique Berlioux —: nu le măsoară 
niciodată. Kiki mi-a vorbit cu multă 
plăcere și despre Cristina noastră, la 
care a apreciat în mod deosebit dîr- 
zenia și hotărîrea în momentele de con
curs. „Are mult talent — mi-a spus 
Kiki — și în ochii ei poți citi mereu 
dorința de a se întrece pe sine. Și asta 
este calea cea mai sigură spre vîrful 
piramidei...*.

Să trecem însă puțin și în tabăra băie
ților, care au merite cel puțin egale în 
reușita acestor întreceri. „Hogele sprin
tului*, scoțianul Bobby Mc Gregor, care 
concurează sub drapelul Marii Britanii, 
a fost deja dat uitării. Și este păcat. 
Bar poți întîlni un înotător cu un stil 
atît de elegant, care parcă zboară în apă. 
El este fără îndoială unul din marii ne
dreptățiți ai acestor campionate, pentru 
că, fără acel start defectuos dat de un 
oficial olandez, astăzi am fi avut cu si
guranță un nou recordman al lumii. A- 
cum vedeta nr. 1 a devenit Frank Wie
gand, micul căpitan din Rostock, care 
a venit la Utrecht decis să-și facă o 
bună provizie de medalii. Pînă acum 
(în cinci zile) Frank a luat startul de 
șase ori în patru probe și a adunat două 
medalii de aur și două de argint. Și î-a 
mai rămas finala la 4x100 in liber...

După ce a 
prea puțin 
despre el, Wiegand (23 ani — 
76 de kg) a explodat la Den Hommel 
ca o veritabilă bombă. Cursa lui de Ia 
400 m liber. în 
după douăzeci 
va rămîne de 
58,8—2:02,9 — 
4:11,1 ! Ce ritm 
— Don Schollander 
să cadă pe gînduri...

Senzația serii de joi a constituit-o, 
indiscutabil, eliminarea Ungariei din 
lupta pentru primele locuri la polo. 
Sportivii unguri au înfruntat revelația 
turneului, echipa R. D. Germane, pe 
care trebuia să o învingă la mini
mum două goluri diferență (reamintim 
că miercuri Iugoslavia a învins Un
garia cu 3—2). Jucătorii germani s-au 
apărat însă cu multă luciditate și 
calm, reușind un meritat meci nul : 
4—4 (1—0, 0—0, 1—2, 2—2). Bun 
arbitrajul spaniolului Manguillot. Este 
pentru prima oară în ultimii 14 ani 
că Ungaria absentează din lupta pen
tru medalii la o marc competiție de 
polo...

în cealaltă semifinală, cel mai im
portant joc a opus echipele Italiei și 
Uniunii Sovietice. „Squadra azzura", 
beneficiind din nou de nemăsurata ge
nerozitate a arbitrului austriac, Dirn- 
weber, a obținut un nesperat „nul" 
3—3 (1—0, 0—1, 1—2, 1—0), — care 
nedreptățește evident formația U.R.S.S.

Vineri dimineața, în aceeași grupă 
semifinală, jucătorii noștri au jucat 
cu Oilanda. Fără să se lase impresio
nați de atacurile puternice lansate de 
la început de gazde, și nici de în
curajările frenetice ale numeroșilor 
spectatori olandezi, soliștii noștri s-au 
apărat cu atenție și au contraatacat 
de cîte ori aiu avut ocazia. După o 
combinație cu Kroner, Grințescu a 
deschis scorul în prima repriză. Apoi, 
Van den Voet a egalat, profitînd de

care a readus Europei, 
de ani, recordul lumii, 
neuitat. Notați bine : 
3:07,3..., — 4:11,1 — 
impresionant, ce finiș! 

are toate motivele

o neatenție a lui Ștefănescu. Dup; 
Mărculescu (din 4 m) și Van 
(din superioritate numerică) au m 
cat tabela de marcaj (2—2), tîn 
Novac (din superioritate numer 
a adus victoria formației noas
3—2 (1—0, 1 — 1, 0—1, 1—0). As 
jucătorii noștri și-au îmbuna
situația în clasament și vor juoa i 
mul meci, sîmbătă dimineața, cu 
garia : un rezultat egal e sufic 
pentru locul 5... Așadar, în ultim, 
joacă U.R.S.S. — R. D. Germană 
tru locurile 1—2, Italia — Iugosl 
pentru 3—4, Ungaria — R»
pentru 5—6 și Olanda — R. F. C 
niană pentru 7—8.

în întrecerile de înot am fost 
voiți să asistăm la un insucces : 
Costa. în semifinala I a probei de 
iu bras, a mers »ub posibilități (l< 
5 cu 2:38,0) și a și fost descalif 
pentru întoarcere neregulament 
Finaliștii probei sînt Kiehl (Franța 
2:36,6), Henninger (R.D. Germană 
2:33,6), Donners (R. F. Germană 
2:33,5 — nou record), Prokope 
(U.R.S.S. — 2:32,4). Katz.ur (R. 
Germană — 2:33,5). Tutukaev (U.R.I 
— 2:33,6), Van Oest (Olanda 
2:36,3) și Lenkey (Ungaria -r^2:3( 

Alte rezultate :
200 m bras (m): 1. Prokopet

(U.R.S.S.) 2:30,0; 2. Tutuki
(U.R.S.S.) 2:30,3; 3. Henninger ( 
Germană) 2:30,5; 4x100 m liber ( 
R. D. Germană 3:36,8 — record 
ropean; 2. U.R.S.S. 3:37,5; 3. Su 
3:39,0 — nou record ; 100 m fiu 
(f): 1. Ada Kok (Olanda) 1:05) 
Heike 
1:06,3 
honen

I
I
I

Hustede (R.F. Germa 
— nou record ; 3. Eila P 
(Finlanda) 1:07,8.
■■ MM» «•»>

10.6 Karin Balzer (R.D.G.)
Nilija Kulkova (U.R.S.S.) 
Elzbieta Bednarek (Polonia) 
Kartn Frisch (R.F.G.)
Vera Korșakova (U.R.S.S.)

10.7 Rimma Larionova (U.R.S.S.)
Regine Hoffer (R.D.G.) 
Gundula Diel (R.D.G.) 
Renale Balck (R.D.G.)

4x100 METRI
43.6 Polonia 1964

RCE 44,5 Polonia 1962 
1966 44.6

44.7
44,9
45,1
45.6
45.7

Polonia
U.R.S.S.
R.F. Germană 
Olanda 
Anglia
R.D. Germană 
Ungaria 
Franța 
Cehoslovacia

SĂRITURĂ ÎN LUNGIME
RE 6,76 Mary Rand (Anglia) 1964 
RCE 6,36 Tatiana Scelkanova 

1962
1966 6.70

6,59

Știri, rezultate
PREGĂTIRI 

NIADA
PENTRU BALCA-
DE ATLETISM

Campioana noastră olimpică Mihaela Peneș pe podium la Tokio, alături de Marta 
Rudaș (Ungaria) și Elena Gorceakova (U .R.S.S.)

BELGRAD,
La Sarajevo se fac intense pregă
tiri în vederea Jocurilor Balca
nice de atletism, oare vor avea loc 
între 15 și 19 septembrie. La a- 
ceastă tradițională competiție se 
vor întrece alleți și atlete din Ro
mânia, Iugoslavia, Bulgaria, Gre
cia, Turcia și Albania. Federația 
din Grecia a anunțat că va 4e- 
plasa un lot de 65 de sportivi.

• La Londra, americanul Tom
mie Smith a alergat 400 m în 
46,3. Alte rezultate: triplu 
Schmidt (Polonia) 16,19 m; su
liță — Sicflo (Polonia) 81,10 m; 
400 mg — Frinolli (Italia) 
49,8.

• Ultimele rezultate ale atlete
lor din R. F. Germană : 100 in — 
Frisch 11,5; 800 m — Klbfer
2:13,2 ; lungime — Kiintzel 6,16

m ; disc — Westermann 56,26.

UN NOU CONCURS INTER
NATIONAL DE TENIS

’ ÎN AUSTRIA

(U.R.S.S.)

Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) 
VIORICA VISCOPOLEANU (RO
MANIA)
Irena Kirszenstein (Polonia) 
Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.) 
Deiana Iorgova (Bulgaria) 
Mary Rand (Anglia) 
Maria Vittoria Trio (Italia) 
Berrit Berthelsen (Norvegia) 
Burghild Wieczorek (R.D.G.) 
Helga Hoffmann (R.F.G.) 
Elena Vintilă (XVI-6,20)

SĂRITURĂ ÎN ÎNĂLȚIME
1,91 lolanda Balaș (România) 1961 

: 1.83 Balaș 1962
1,84 IOL? NDA BALAȘ (ROMÂNIA) 

1,77 Gabriele Feith (Cehoslovacia) 
1,75 Taisia Cencik (U.R.S.S.)

Valentina Kozir (U.R.S.S.)
1,74 Kolesova (U.R.S.S.)

Ludmila Komleva (U.R.S.S.)
1,73 Gabriele Thiele (R.D.G.) 

Ritta Gildemeister (R.D.G.) 
Jaroslava Bieda (Polonia)

1,72 Melzer (R.D.G.)
1,71 ALEXANDRINA STOENESCU 

(ROMANIA)
Ludmila Kiricenko (U.R.S.S.) 
Barbel Graf (R.D.G.)

ARUNCAREA GREUTĂȚII
18,59 Tamara Press (U.R.S.S.) 1965

6,55
6,50
6,47
6,44
6,39
6,37
6,34

RE 
RCE 
1966

17,24
17,10
17,05
16,74
16,69
16,49
16,32
16,31

Nadejda Cijova (U.R.S.S.) 
Mary Peters (Anglia) 
Maritta Lange (R.D.G.) 
Galina Zîbina (U.R.S.S.) 
Irina Press (U.R.S.S.) 
Marlene Klein (R.F.G.) 
Gertrud Schafer (R.F.G.)
ANA SALAGEAN (ROMANIA)

ARUNCAREA DISCULUI
59,70 Tamara Press (U.R.S.S.) 1965

1966 58,86 Elvira Ozolina (U.R.S.S.)
58,80 -
58,36
57,83
57,18
56,40
56,29
55,50
55,10

re-

RE
RCE 18,55 Press 1962
1966 18,01 Tamara Press (U.R.S.S.)

17,42 Margit Gummell (R.D.G.)

RE
RCE 56,91 Press 1962
1966 59,02

58,90
58,10
56,53
56,48
55,50
55,27
54,80
54.24
54,22 Jolan Kleiberne (Ungaria) 

ARUNCAREA SULIȚEI
RE 62,40 Elena Gorceakova (U.R.S.S.) 

1964
RCE 56,02 Dana Zatopkova (Cehoslovacia) 

1958

Anitta Hentschel (R.D.G.) 
Tamara Press (U.R.S.S.) 
Kristine Spielberg (R.D.G.) 
Lisei Westermann (R.F.G.) 
Ingrid Lotz (R.D.G.)
Ludmila Scelbakova (U.R.S.S.) 
Kriemhield Limberg (R.F.G.)
Jirina- Nemcova (Cehoslovacia) 
Virginia Mihailova (Bulgaria)

Marion Grăfe (R.D.G.) 
MIHAELA PENEȘ (ROMANIA) 
Valentina Popova (U.R.S.S.) 
Marisa "" ' * * ‘ ‘
Maria 
Galina
Amelie 
Galina
Virve Pilsdam (U.R.S.S.) 
Marilena Ciurea (XX-53,42 m)

Moskalenko (U.R.S.S.) 
Dubrogaeva (U.R.S.S.) 
Salozubova (U.R.S.S.) 
Koloska (R.F.G.) 
Savinkova (U.R.S.S.)

PENTATLON
RE 5 246 Irina Press (U.R.S.S.) 1964 
RCE 4 853 Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 
1966 5 084

4 916
4 769
4 727
4 697
4 692
4 687
4 660
4 631
4 625

1962
Irina Press (U.R.S.S.) 
Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) 
Vera Tihomirova (U.R.S.S.) 
Gerda Mittenzwei (R.D.G.) 
Ann Wilson (Anglia)
Inge Exner (R.D.G.)
Heide Rosendahl (R.F.G.) 
Mary Rand (Anglia)
Valentina Sapkina (U.R.S.S.)
Mary Peters (Anglia)

Elena Vintilă (XVII-4 519 p)

I
I
I
I
I
I
I
I
I

VIENA, 26 (prin telefon). — 
La Portschach, in Tirol, a început 
un nou concurs international de. 
tenis, avi nd printre participant i 
și pe campionul român Ion Ti
riac. în primul tur de simplu, Ti
riac l-a învins pe austriacul Schid- 
theiss cu 6—0, 6—1, urmînd să 
joace în continuare cu Blanke 
(Austria) și apoi cu învingătorul 
partidei Matthews (Anglia)—El- 
schenbroich (R.F.G.). TinăruL 
Stanley Matthews — fiul celebru
lui fotbalist — a reușit un
zultat surprinzător, elimiriînd pe 
australianul Ken Fletcher
6— 4, 1—5. Elschenbroich l-a 
vins pe Bob II owe cu 6—4, 4—6,
7— 5.

SCHIORUL american James 
IIeu ga și compatrioata sa Wendy 
Allen au cîștigac cîirsele de sla
lom uriaș ale concursului inter
national de schi de la San Carlos 
de Bariloche (Argentina).

CAMPIONATELE europene de 
baschet (juniori) de Ia Porto San 
Giorgio au continuat în sală, din 
cauza timpului nefavorabil. Re
zultate : U.R.S.S.—Bulgaria 79— 
58 ; Iugoslavia—Franța. 68—47 ; 
Cehoslovacia—Spania 82—71 ; I- 
talia—Finlanda 50—42.

CU 
în-
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