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în a patra partidă susținu
tă în țara noastră, Selecțio
nata masculină de handbal 
a Tunisiei antrenată de prof. 
C. Popa, a dat o frumoasă 
replică fruntașei campiona
tului regional Banat, Elec- 
trometal Timișoara, de care 
a fost însă întrecută cu 15—10 
(6—6), la capătul unui meci 
interesant. (P. Arcan-coresp. 
reg.).

STEAUA-ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
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Reportajul nostra

Primind o excelentă pasă de la Constantin, Voinea înscrie primul gol al bucureștenilor. Citiți în 
Steaua—Politehnica Timișoara 3—2 (3—2),

pagina a 3-a cronica meciului

Foto: V. Bageac
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La I.C.F. în aceste zile...
Deși vacanța nu s-a terminat, în sălile de cursuri, amfi-* 

teatre și laboratoare, pe terenuri și în sălile de sport de 
la Institutul de cultură fizică din Capitală activitatea este 
în toi în aceste zile. E firesc, pentru că peste puțină vreme 
începe concursul de admitere. Sub îndrumarea cadrelor di
dactice și cu ajutorul studenților din anii mai mari tinerii 
candidați fac ultimele pregătiri înainte de a intra în „com
petiția oficială".

★
Primul popas l-am făcut la centrul de îndrumare a can- 

didaților. Urmăresc un grup de tineri. După completarea 
formularelor, discută cu aprindere în fața institutului, pe una 
din alei, cu cîțiva studenți mai în vîrstă fruntași la învăță
tură : scrimera Ana Ene, baschetbalistul Gheorghe Valeriu, 
voleibalista Maria Dumitrescu - din anul IV, fotbalistul Mar
cel Pigulea — din anul III, atletul Dan Hidioșanu, gimnasta 
Cornelia Sav - din anul II.

— Institutul nostru — le spune Scrimera Ana Ene - dis
pune de o bază materială corespunzătoare formată din săli 
de cursuri, laboratoare, terenuri și săli de sport.

— Pe toată durata studiilor universitare — intervine baschet
balistul Gheorghe Valeriu — studenților li se asigură echi
pament și material sportiv gratuit, iar celor mai silitori - 
burse.

★
Rectorul Institutului de cultură fizică, prof. univ. Leon Teo- 

dorescu, ne-a întîmpinat cu multă amabilitate.
— Cum se prezintă graficul înscrierilor ?
— Se pare că vom avea un record de candidați. Numai 

în primele trei zile s-au înscris peste 480 de tineri și tinere. 
Trebuie să subliniez că, spre deosebire de anii trecufi, nivelul 
mediu de pregătire a candidaților este în creștere. Liceele 
cu profil special de educație fizică, școlile sportive de elevi 
cît și liceele de cultură generală au trimis elemente talen
tate cu reale posibilități. Anul acesta s-a observat o afluență 
mai mare de candidați din reqiunile în trecut „deficitare* s 
Suceava, Maramureș, Oltenia, Dobrogea etc.

★
Toată lumea, fără excepție, învață. Tn amfiteatre (majo

ritatea sînt populate acum și ca și la cursuri), în biblioteca

GHEORGHE CIORANU

(Continuare în pag. a 2-a)

CLASAMENTUL

1. Steaua 2 2 0 0 10-3 4
2. Dinamo București 2 2 0 0 7-2 4
3. Progresul 2 2 0 0 2-0 4
4. Farul 2 1 1 0 4-2 3
5. Jiul ' 2 1 0 1 9-3 2
6. U. T. A. 2 0 2 0 0-0 2
7. Rapid 2 0 2 0 1-1 2
8. Politehnica Timișoara 2 1 0 1 3-3 2
9. Știința Craiova 2 1 0 1 4-6 2

10-11. Universitatea Cluj 2 0 1 1 O-l 1
10-11. Petrolul 2 0 1 1 0-1 1
12. C.S.M.S. 2 0 1 1 1-7 1
13. Dinamo Pitești 2 0 0 2 1-4 0
14. Steagul roșu 2 0 0 2 1-10 0

Ploaie și...
BUDA PESTA, 31 (prin tele

fon).' Cîteva momente deosebite 
au punctat desfășurarea probelor 
din primele două zile ale cam
pionatelor europene de atletism 
de la Budapesta.

Mai întîi, acela că pronosticu
rile meteorologilor care anunțau 
ploaia, n-au fost, inițial, Îndepli
nite. Dar asta numai marți. 
Miercuri a fost însă o veritabilă 
zi de toamnă. încă de dimineață 
a început să plouă torențial și 
pînă la ora aceasta nu se între
zărește nici o speranță că mîine 
va fi frumos. După atîtca ore de 
ploaie, pista de la Nepstadion a 
devenit un adevărat lac circular.

Alte momente deosebite au fost 
Înregistrate In calificările de 
marți. O dată în plus se dove
dește că norma de participare im
pusă spre a fi obținută în con
dițiile a numai 3 încercări, nu 
este o treabă ușoară pentru cei 
mai mulți dintre concurenți. Fap
tul că doar trei din numeroșii 
săritori în lungime au putut rea
liza norma de 7,60 m vorbește de 
la sine. Și noi mai adăugăm un 
amănunt: singur Ter Ovanesian a 
făcut doar o facercare, ceilalți 
le-au executat pe toate.

Va sile Sărucan, după o serie de 
rezultate bune în acest sezon, n-a 
putut realiza la Budapesta ceea 
ce se aștepta de la el. Singura 
satisfacție e faptul că în prima 
din cele două „depășite* ale sale, 
a obținut un rezultat de 7,70 m. 
E păcat că nu l-am mai putut 
urmări și ta concursul de 
miercuri.

Seria surprizelor din califică
rile de marți a fost punctată tasă 
nu numai de eliminarea din con
curs, la 1500 m, a lui Odlozil, 
Rayko, Wilt și Kvalheim ci și a 
lui Vladimir Trusenev — cam
pionul european de disc — care 
nu a aruncat decît 53,02 m. Ală-

Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite din Budapesta:

surprize pe
finală și alți aruncători de va
loare : Fejer, Haglund, Uddebom, 
Reimers. Și pentru că tot statem 
Ia acest capitol al „surprizelor* 
vom nota comportarea nesatisfă
cătoare a Liei Manoliu. Ea nu a 
obținut decît 49,44 m la arun
carea discului și a fost elimi
nată din calificări, clasindu-se pe 
locul 13 din 14 concurente.

Un moment deosebit al între
cerilor de marți va rămîne fără 
discuție cursa celor 25 de ture 
de stadion (10.000 m) care a

A XV-a ediție a „Turului României"
• CIRCUITUL CICLIST AL REGIUNII BRAȘOV, ULTIMA 

COMPETIȚIE DE VERIFICARE

Așa cum am anunțat, între 
14 și 25 septembrie se des
fășoară cea de a XV-a ediție 
a „Turului României*, com
petiție ciclistă internațională 
organizată de F. R. Ciclism 
și Loto-Pronosport. La start 
vor fi prezenți aproximativ 70 
de rutieri din țară și de peste 
hotare. Traseul măsoară 
1620 km, împărțiți în 12 e- 
tape. Alergătorii vor avea zi 
de odihnă la Gluj. Pe traseu 
sînt prevăzute 20 de puncte 
de sprint și 9 puncte de că- 
țărare. In ziua de 19 septem
brie, participanții la „Turul 
României* vor avea de efec
tuat două etape: a Vl-a — 30 
km contratimp individual (pe 
șoseaua Tg. Mureș—Reghin) 
și a Vil-a .— fa bloc pe ruta 
Tg. Mureș—Luduș — Gtaipia 
Turzii—Turda—Gluj, 105 km.

Ultima verificare a rutieri
lor, și în același timp ultima 
selecție a cicliștilor noștri par
ticipant la „Turul României*,

De la trimisul nostru speriat, CONSTANTIN FAUR

Campionatul mondial de volei
CESKE BUDEJOVICE, 31, 

(prin telefon) — Toți cei care 
au asistat la întîlnirea dintre 
formațiile României și Poloniei 
nu au putut crede că echipa 
noastră, care a început jocul 
într-o evidentă notă de supe-

Nepstadion
prilejuit cu adevărat o luptă ti
tanică. Deși la start era prezent 
și Jurgen Haase — performerul 
nr. 1 al continentului în 1966 cu 
28:12,6, totuși pronosticurile nu-1 
vizau pe el ci pe belgianul Roe- 
lants, recordman european, adică 
pe cel mai experimentat din cei 
22 de alergători Înscriși. Cursa 
a fost caracterizată printr-un 
tempo foarte variat, printr-o per-

(Continuare în pag. a 4-a) 

va avea loc timp de 4 zile cu 
prilejul circuitului ciclist al 
regiunii Brașov. Competiția 
se dispută începînd de astăzi, 
după următorul itinerar: eta
pa I—1 septembrie: Brașov— 
Sf. Gheorghe—Tg. Secuiesc— 
Brașov, 148 km; etapa a II-a 
—2 septembrie: Brașov—Me
diaș, 166 km; etapa a III-a
— 3 septembrie: Mediaș — 
Sibiu — Agnita, 140 km; 
etapa a IV-a — 4 septembrie: 
Agnita — Făgăraș — Brașov
— Poiana Brașov, 130 km.

Corespondentul nostru re
gional Carol Gruia ne infor
mează că la startul celei de a 
Xll-a ediții a acestei competiții 
și-au anunțat participarea 50 
de rutieri. Printre ei se află 
membru loturilor republicane 
și alergători de la cluburile 
sportive Steaua, Dinamo, Olim
pia, Voința, SSE 1 — Bucu
rești, Petrolul Ploiești, CSO 
Brăila, CSM Cluj, Desrobirea 
și Tractorul Brașov. 

rioritate, conducînd cu 2-0 la 
seturi, va pierde în final par
tida. Adversarii înșiși nu au 
sperat nici un moment să 
cîștige. In privința scorului fi
nal nu există divergențe de 
păreri. In unanimitate specia
liștii prezenți în sală apreciază 
că formația noastră a dovedit 
neatenție și desconsiderarea 
adversarului, ceea ce a dus la 
o infrîngere surprinzătoare, 
dar justă. Jucătorii polonezi 
au știut să folosească la ma
ximum, în momentele oportu
ne, greșelile săvîrșite de ad
versarii lor. Dar iată cum s-au 
petrecut lucrurile :

In setul II, la scorul de 7-3 
jucătorii noștri comit greșeli 
după greșeli în jocul din linia 
a doua precum și la dublaje, 
manifestă o insuficientă hotă- 
rîre, forță și viteză în atac, 
permițînd polonezilor să refa
că din handicap. Totuși, cu un

in campionatul de șah

Florin Gheorghiu 
primul lider

Aula 
S-a 
în 

sin- 
mult 
con- 

multe 
table își făcuse apariția criza de timp. 
Și tocmai în momentul cel mal nepotri
vit, pentru că în numeroase întâlniri 
pozițiile erau foarte tăioase, se dădeau 
atacuri puternice. în această manieră 
a cîștigat Ghițescu la Stanciu, Nacu la 
Buză, Partos la Drimer. Ghițescu și 
Nacu, mai ales, au jucat partide exce
lente, valorificînd cu o tehnică exem
plară avantajul coloanelor deschise ocu
pate de turnuri. în ambele partide 
înaintările de pioni au fost decisive. 
Drimer, în schimb, a fost victima unei 
regretabile neatenții în final, după ce 
multe mutări asediase poziția regelui 
lui Partoș.

Campionul țării, Florin Gheorghiu^ a 
profitat de o inexactitate a lui Reicher 
(comisă în jocul de mijloc) și apoi, cu 
toată apărarea disperată a adversarului, 
și-a valorificat avantajul material.

în stilul care l-a consacrat, adică la 
atac, a jucat Ciocîltea împotriva lui 
Gtinsberger. El a sacrificat un pion, 
apoi l-a recîștigat, forțînd un final de 
turnuri și pioni în care victoria sa nu 
mai prezintă dubiu. în poziții superi
oare au întrerupt Voiculescu la Soos șl 
Neamțu la Vaisman.

Astăzi dimineață se joacă partidele 
întrerupte ; după-amiază de la ora 
16.30, runda a treia, (v. ch.).

In clasament conduce Florin G h e or-

Rundă de mare luptă, ieri în 
Bibliotecii Centrale Universitare ! 
jucat aprig, cu ambiție, astfel că 
primele patru ore se încheiase o 
gură partidă. Concurenții au gîndit 
în deschidere, astfel că atunci cind 
trolul timpului s-a apropiat la

plus de concentrare, ei reușesc 
să cîștige la 12. In setul III, 
voleibaliștii polonezi conduc 
cu 10-7, dar o revenire puter
nică marcată de echipa noas
tră face să punctăm de cinci 
ori consecutiv și, astfel, să 
conducem cu 12-10. In conti
nuare, voleibaliștii noștri co
mit grava greșeală de a crede 
total în victorie, considerînd 
partida încheiată, relaxîndu-se, 
supraestimîndu-se, desconside
rând în mod nepermis adver
sarul (așa cum au mai păcă
tuit și în alte meciuri). Conse
cința scăderii de atenție: 
12-11, 12-12, 12-13 (un atac 
polonez găsește gol mijlocul 
terenului) și 13-15. Deci, setul 
a fost pierdut. Trebuie să su
bliniem, însă, că la situația de 
14—13 pentru,polonezi arbitrul 
principal nu a colaborat su- 

(Continuare în pag.~~a 4-a)

In </>Ih colic

riicrcuri î septembrie: 
SELECȚIONATA 

CATEGORIEI A-HERTHA 
(BERLINUL OCCIDENTAL)

Miercuri 7 septembrie a.c., SE
LECȚIONATA CATEGORIEI A 
întîlnește, într-un meci amical 
cu caracter de pregătire, formația 
HERTHA (Berlinul occidental). 
In aceeași zi, LOTUL OLIMPIC 
al țării noastre va intilni echi
pa bulgară LOKOMOTIV SOFIA. 
Locurile de disputare ale ambe- 

încălor partide nu au fost 
stabilite.

Noi Intilniri internaționale ■
ale loturilor noastre

de tenis de masă
doua decadă a luniiIn a

octombrie loturile noastre re
prezentative de tenis de masă 
(feminin și masculin) vor 
întreprinde un turneu în R.P. 
Chineză și R.P. Mongolă. In 
vederea acestei deplasări ju
cătorii fruntași au început pre
gătirile.

■



LUPTE

inccpc returul 
categorici A

După o pauză de trei luni, timp în 
care unii dintre luptătorii fruntași au 
participat la diferite concursuri inter
naționale, sîmbătă și duminică se re
iau campionatele republicane de lup
te greco-romane și libere pe echipe, 
categoria A.

La Satu Mare, în prima etapă a re
turului, se așteaptă un „duel" pasio
nant între cele două formații din re
giune — Chimistul Baia Mare și Unio 
Satu Mare. Nu este lipsită de interes 
nici confruntarea dintre Unio și O- 
țelul Galați. Cea de a patra echipă 
care face parte din această grupă — 
Steagul, roșu Brașov —■ a terminat 
turul campionatului pe primul loc și 
se crede că stegarii vor reuși să 
treacă de celelalte echipe ale gru
pei.

Tot la „greco-romane", la Timișoara 
se anunță întreceri echilibrate între 
formațiile Electroputere Craiova și 
A.S.M.T. Lugoj. De asemenea, prezin
tă interes și întîlnirea dintre cele
lalte două echipe din aceeași grupă 
timișoreană — C.S.M. Reșița și C.F.R. 
Timișoara. Ambele formații se află 
la periferia clasamentului. Luptă
torii de la C.F.R. au șanse să-și îm
bunătățească situația, pentru că — 
așa cum ne-au spus antrenorii lor — 
echipa nu și-a întrerupt pregătirile 
și, în plus, beneficiază de avantajul... 
terenului.

Echipele din campionatul de „libe
re" au întreceri tot în două grupe : 
la Ploiești și la Arad. In ambele gru
pe sînt programate meciuri în
tre echipe de valori foarte apropiate. 
Astfel, la Ploiești se vor întîlni for
mațiile Prahova Ploiești și Progresul 
Brăila (ocupă același loc în clasa
ment). Sigură de victorii în această 
grupă este numai echipa brașoveană 
— Steagul roșu — care deține în cla
samentul de „libere" locul 2. Mure
șul Tg. Mureș este cea de-a 4-a e- 
chipă în această grupă și va încerca 
să smulgă puncte îndeosebi de la 
ploieșteni și brăileni.

Mult mai echilibrată este grupa de 
la Arad unde vor concura codașele 
clasamentului, Constructorul Hune
doara și Vagonul din localitate, ală
turi de C.S.M. Cluj și A.S.M.T. Lugoj 
care sînt despărțite de cîte un sin
gur punct.

Intîlnirile din prima grupă, atît la 
„greco-romane" cît și la „libere", care 
trebuiau să aibă loc la București, 
s-au amînat deoarece unii sportivi 
susțin meciuri internaționale.

La I.C.F. în
(Urmare din pag. 1)

cu peste 80.000 de volume. La 
cămine, aceeași atmosferă in
tensă de studiu, specifică unei 
adevărate sesiuni.

Tn laboratorul de anatomie și 
fiziologie i-am întîlnit pe Marcel 
Erdeli din comuna Strehaia, reg. 
Oltenia, Viorel Moraru din co
muna Șiret, raionul Rădăuți, reg. 
Suceava, Cornel Marina din Si- 
ghetul Marmației, reg. Maramu
reș, Doina Novac, din Giurgiu, 
reg. București, Gheorghe Alexan- 
drescu din Rm. Vîlcea, reg. Argeș.
- Studiați ?
— Da. Acum repetăm „sistemul 

osos". Studiind aici, „pe viu", ni 
se sedimentează mai bine cele 
învățate.

★
Concursul de admitere, include și 

probe practice : atletism, gim
nastică, jocuri sportive. Pentru 
buna pregătire a candidaților, la

[ I.C.F. s-au organizat cursuri de 
< pregătire frecventate de un mare 
' număr de tineri.
f în sala de gimnastică, l-am 

; întîlnit pe tînărul absolvent al 
, LC.F., Nicolae Buzoianu, acum 
£ profesor cu „un an vechime" la 

Școala sportivă' de elevi din ora
șul Sibiu.

1 — Urmăresc evoluția la bîrnă
* a elevei mele, Felicia Melinte, 
■ core dă admiterea anul acesta. 
I- — Cum vă simțiți în noua pro- 
? Jesi’une î

— Dragostea față de profesiu- 
^nea. aleasă trebuie împletită cu 
t'dorința fiecăruia de a da ran- 

, "damentul așteptat, de a fi stimat 
»i prețuit la locul de muncă. Me-

Fază din primul meci de baraj disputat pe terenul Dinamo din Cp petală în 
și Â.S.Â. Ploiești.

HANDBAL

Universitatea București-Radnicki Belgrad 10-7
Pe terenul de la Stadionul Tinere

tului s-a disputat ieri după-amiază, 
meciul internațional amical de hand
bal dintre formațiile feminine Uni
versitatea București și Radnicki Bel
grad. Ambele echipe sînt bine co
tate în țările respective, în rînduriile 
lor evoluînd o serie de jucătoare din 
echipele reprezentative. Acest lucru 
s-a văzut și în timpul jocului, par
tida fiind foarte echilibrată In ma
joritatea timpului. După 30 de mi
nute învingătoarea era foarte greu 
de prevăzut.

Meciul a început în nota de ușoa
ră dominare a jucătoarelor belgră- 
dene, care, după 10 minute, condu
ceau cu 2—0, prin punctele înscrise 
de Marjana Radakovic. Pentru echipa 
bucureșteană a înscris însă prin sur
prindere Aurelia Szoko: 2—1. Am
bele echipe au mai înscris cîte un 
gol, autoare fiind Milika Dorojevic 
și Elena Dobîrceanu ; 3—2. Tot Do
rojevic urcă scorul la 4—-2, printr-un 
șut de la distanță. Imediat însă Lidia 
Scorțescu interceptează și înscrie 
nestingherită : 4—3. Oaspetele nu 
rămân mai prejos și... tot pe contra-

aceste zile...
seria noastră de educatori ai ti
nerei generații cere rîvnă și pa
siune, multe, multe ore de stu
diu și pregătire în continuare.

După terminarea exercițiului la 
bîrnă discutăm și cu Felicia Me
linte.
- Ce v-a determinat să vă în

scrieți la I.C.F. ?
- Inițial am dorit să devin pro

fesoară de limba română sau 
istorie, avînd media 9 la cele 
două obiecte. Dar, în final, am 
optat pentru I.C.F., plăcîndu-mi 
foarte mult sportul.

Aici, la cursurile de pregătire 
la volei, baschet, handbal, atle
tism sau gimnastică se primesc 
noțiuni utile, se fac aprecieri cri
tice, se dau îndrumări practice. 
Cadre cu o înaltă calificare cum 
sînt profesorii Zeno Dragomir, 
Titus Tatu, Elena Jianu, Mihai 
Nedef, Ștefan Roman, Elena Po
pescu, Ana iliuță se preocupă 
zi de zi de pregătirea tinerilor 
candidați.

★
Sînt ultimele zile înaintea con

cursului de admitere... Aparent 
n-a survenit nici o schimbare, 
programul se desfășoară în con
tinuare, după tipicul obișnuit. Cu 
cît te apropii însă mai mult de 
acești tineri, cu atît mai. vizibil 
devine acel „ceva", care da nota 
de particular a acestor zile.

E preocuparea permanentă a 
tufuror candidaților de a păși la 
concursul de admitere cît mai 
bine pregătiți.

E „febra" dinaintea marii con
fruntări !

In meci international amical feminin:

atac, 5—3 ! Maria Nicolae modifică 
apoi de două ori la rînd scorul de 
pe tabela de marcaj și prima parte 
a meciului se încheie la egalitate
5- 5.

La reluare Dorojevic înscrie : 6—5. 
M. Nicolae scapă pe contraatac și 
singură cu portarul... ratează egala- 
rea! Nu același lucru îl face însă 
Szokd, care, de Ia 10 m, egalează:
6— 6.

Universitatea a început din acest 
moment să joace din ce în ce mai 
bine, pregătirea fizică și tehnică 
spunîndu-și cuvîntul, cele care con
duc și controlează jocul fiind 
bucureștencele. Ele au mai înscris 
de patru ori, prin Scorțescu, Szoko 
și Dobîrceanu (2), iar oaspetele doar 
o dată, prin Anika Jovic. Partida, 
bine arbitrată de Gh. Popescu-Bucu- 
rești, a luat sfîrșit cu victoria me
ritată a gazdelor : 10—7 (5—5).

p. iv.
JOCURILE RESTANTE DIN PRIMA 

ETAPĂ
Azi la Ploiești, Iași și Timișoara se 

dispută meciurile restante din prima

OINĂ

Noi echipe - 
în faza de zonă
Terenurile de oină găzduiesc în 

aceste zile jocuri pentru calificarea în 
faza de zonă a campionatului republi
can, programată să înceapă la 11 sep
tembrie. Iată cîtcva aspecte de la în
trecerile desfășurate în regiunile Hu
nedoara, Suceava și Iași.

HAȚEG. Pe terenul din localitate au 
avut Ioc jocurile pentru desemnarea 
echipei care va reprezenta regiunea 
Hunedoara în întrecerile zonale. La 
capătul unor partide viu disputate, 
acest drept a fost cucerit de formația 
Recolta Apoldul de Sus (raionul Se
beș), care a fost urmată, în ordine, 
în clasament, de Discul Nalați (raio
nul Hațeg) și Recolta Geoagiu (raio
nul Orăștie).

FĂLTICENI. Patru echipe și-au 
disputat întîietatea pentru obținerea 
titlulului de campioană a regiunii 
Suceava. Deși a avut în formație 6 
juniori, Avîntul Frasin s-a dovedit 
superioară atît la „bătaie" cît și la 
„prindere", cîștigînjj turneul. Clasa
mentul : 1. Avîntul Frasin ; 2. Avin- 
tul Cordăreni ; 3. Recolta Ciumulești ; 
4. Progresul Ștefănești. Din echipa în
vingătoare s-au remarcat, în mod deo
sebit, maestrul sportului Ion Muntea- 
nu, Gh. Șerbuleac și Vasile Toma.

BÎRLAÎ). La_ șțjltul întrecerilor
preliminare etapei regionale’ au fogț. 
prezente 8 echipe, împărțite în. două 
serii. Gîștigătoarele Ipr, Victoria An- 
drieșeni și Victoria Bogdănești, s-au 
întîlnit pe terenul din Bîrlad pentru 
stabilirea reprezentantei regiunii Iași 
în faza următoare a campionatului re
publican. Mai bine pregătită, a învins 
formația Victoria Andrieșeni. întrece
rile au fost conduse de arbitrul Va- 
silc Puiu (Roiuap)* 

care s-au întîlnit Voința București 
Foto : Paul Romoșan

etapă a campionatului masculin cate
goria A, seria I. La Ploiești, Kafinăria 
Teleajen primește replica formației 
Știința Galați. Se prevede o partidă echi
librată, în care rezultatul favorabil 
poate fi obținut de fiecare dintre cele 
două competitoare.

La Iași, Agronomia are un meci di
ficil pe terenul propriu, deoarece adver
sară îi va fi Universitatea București, 
în rîndul căreia joacă începînd din acest 
an maestrul emerit al sportului, com
ponent al echipei naționale, VIRGIL 
HNAT.

La Timișoara, o partidă „strtnsă", 
disputată între două formații din re
giunea Banat și deschisă oricărui re
zultat: Politehnica Timișoara—C.S.M. 
Reșița.

PE ECRANE

THERESE DESQUEYROUX
O producție a studiourilor franceze, după romanul 

lui Franțois Mauriac

cu

EMMANNUELE RIVA, PHILIPPE NOIRET, EDITH SCOB 
și SAMY FREY

Film distins cu
Premiul „Cupa Volpi" lui Emmannuele Riva la Veneția 
Premiul pentru fidelitatea adaptării și talentul regizorului 
la Accapulco 1962.

RbcT®«8 c sPotȚ- od mT, 
toATE. [g realizați - - 
cumWîncL cu piaiA-ri Râie. .• 
B|C cleTâ..: Tip „CARPAȚI*

Campionatul republican pe echipe

Derbiul etapei 
la Constanța:

Sel. Dobrogea —
Argeș + Ploiești
La sfîrșitul acestei săptămîni sc va 

disputa etapa a doua a campionatului 
republican pe echipe. La Constanța, 
selecționata regiunii Dobrogea va 
primi vizita combinatei Argeș -ț- Plo
iești, întîlnirea anunțîndu-sc echili
brată. Se știe că în prima etapă bo
xerii dobrogeni au obținut o victorie 
prețioasă, la Bacău, iar selecționat: 
Argeș + Ploiești a învins Ia scor 
echipa Bucurcștiului.

După „dușul rece" de la Cîmpulung 
Muscel, pugiliștii bucureșteni s-au pre
gătit cu multă atenție pentru meciul 
cu selecționata regiunii Galați. întîl
nirea sc va disputa sîmbătă, dc la ora 
19, pe stadionul Dinamo, după urmă
torul program : muscă : Șt. Constantin 
(B) — M. Aurel (G) ; cocoș : I. Lungu 
(B) — P. Covaliov (G) ; pană : C. Ne- 
goescu (B) — I. Jipa (G) ; semiușoa- 
ră : Gh. Stăncuț (B) — AI. Naidin 
(G) ; ușoară : M. Băloiu (B) — S. 
Costandache (G) ; semimijlocie : Gh. 
Vasile (B) — Cr. Vasiliu (G) ; mijlo
cie ușoară : V. Badea (B) — Gr. l^BH 
chc (G) ; mijlocie : M. Mariuțan 
— V. Perianu (G) ; semigrea : P. 
Cîmpeanu (B) — Șt. Cojan (G) ; greas 
M. Constantinescu (B) — P. Zeca (G).

Selecționata regiunii Cluj s-a îna
poiat din turneul întreprins în Pol^»s 
nia, astfel că programul seriei a doua 
este complet. Combinata Cluj -j- Hu
nedoara va întîlni la Cluj selecționata 
Crișana + Maramureș, iar la Tg. 
Mureș, reprezentativa Mureș-A.M. 
-j- Brașov va primi replica selecțio
natei Oltenia.

în această etapă echipele regiunilor 
Iași + Bacău -f- Suceava și Banat 
nu sînt programate.



Deși învingi» toare cu 3 — 2 (3 — 2)

Steaua n-a trecut examenul... Politehnicii
EAUA : Suclu 5 (min. 46 Haldu 6) 
?etescu 5, Jenei 7, D. Nicolae 5, 
lăreanu 5 — Negrea 5, D. Popescu 
- Pantea 5 (min. 62 S. Avram), 
îtantin 7, Voinea 5, Sorin Avram 5 
.. 62 Rakșl).

iLITEHNICA : Popa 6 — Surdan 7, 
ovicl 5, Mihăilă 6, Hodrea 7 — 
ea 6 (min. 64 Morovan), Lereter 7 
!otormani 5, Kegep 8, Răcelescu 6, 
ru 5.

arbitrat slab Pop Gavrilă (Brașov).

r^iAția scorului :
Kr * •’ 1—0. (VOINEA, la o minge 
Want „pusă" de Constantin).
In. 9 : 1—1. (REGEP, dintr.o cen- 
p a lui Mițaru, la o ezitare a apă- 
k bucureșt-ene).
fn. 20 : 2—1 (CONSTANTIN, la o 
ge excelent pusă“ de Mihăilă, 
r a retrimis greșit lui Popa).
fn. 21 : 3—1 (D. POPESCU, printr-un 
puternic și... parabil, în colțul

M).
in. 39 ; 3—2 (REGEP, dintr-un șut. 
ibă de la 18 metri, după o minge 
i pe rată în urma unui acroșaj greșit 
ui D. Nicolae).

★
îainte de joc, calculul era simplu: 
ci 7—1 în deplasare, cu studenții 
ni, atunci... atît și atît... cu cei timi
ng ACASĂ”. Pe teren, însă, fotbalul 
t aritmetica. Steaua a cîștigat la

’artca interesantă este că me

ciul dă dreptul la concluzii parado
xale. Steaua poate susține că ar fi 
putut învinge mai clar dacă Voinea 
n-ar fi redevenit... Voinea. în schimb, 
timișorenii pot regreta și ei unul din 
cele două puncte pierdute, judecind 
după perioadele de dominare teri
torială și forcing-ul lor în primele 20 
de minute după pauză, la 2—3.

Steaua a jucat mult sub așteptări. 
Portarii au comis greșeli. Cei patru 
de pe fund — cu excepția lui Jenei — 
nesiguri. Negrea, agitat și confuz. D. 
Popescu a cîștigat destule dueluri in
dividuale (din care a înscris și un gol 
aplaudat) dar „a căzut' spre sfîrșit. 
Pantea a jucat cu multă naivitate tac
tică. (Ar fi putut evita, de pildă, nu
meroase situații de ofsaid). Constantin 
a împărțit mingi—cheie, „proiectînd” 
primul gol și, mai ales, cele două oca
zii imense ratate de Voinea (min. 37, 
singur, luft la o centrare a lui Pantea, 
și min. 67, idem, Ia o centrare a lui 
Sorin). în ambele ocazii, pasele lui 
Constantin au „întors" complet „linia' 
timișoreană. Despre Voinea am vorbit. 
Sorin Avram n-a putut trece de un 
adversar direct redutabil.

O constatare : ieri, mai mult ca 
oricînd, gîndirea tactică a fost conce
sionată lui Constantin.

Politehnica a surprins printr-un plus 
de vigoare, prin „vîna" lui Regep 
(autorul ambelor goluri), prin... tine
rețea lui Lereter și prin insistența cu 
care apărarea joacă în linie și uneori 
la ofsaid, avînd doar o acoperire pscu- 
do-teoretică. Timișorenii au jucat plă
cut mingea, cu mici virtuozități, chiar, 
dar, ori de cîte ori au schimbat flancul 
cu intenția de a surprinde, balonul l-a 
găsit, de fiecare dată, izolat, pe Co- 
tormani sau, viceversa, pe Mițaru. în 
sfîrșit, înaintașii centrali, deși s-au 
„bătut", au jucat, în general, pe cont 
propriu.

în esență, însă, timișorenii au în pri
mul rînd de lucru în apărare, pentru 
a nu oferi cu atîta generozitate largi 
bulevarde înaintării adverse.

Steaua, care nu mai are mult pînă 
la meaiurile cu Strasbourg, trebuie 
să-și ordoneze jocul. Avem impresia 
că prezența constantă a lui Rakși în 
formație și autointegrarea lui D. Po
pescu într-un joc mai colectiv pot a- 
duce echilibrul care a lipsit atît de 
mult în partida de ieri. Derbiul de du
minică e un prilej binevenit.

IOAN CHIRILA

De pe foile de arbitraj, 
cu și fără comentarii

• GH. TIMONA (Oțelul Galați — 
Poiana Cîmpina) : „Am remarcat 
sportivitatea componenților celor două 
echipe".

început bun. Sperăm că ambele for
mații vor obține, în continuare, ace
leași notații...

• I. DOBR1N (Universitatea Cluj 
— Progresul București) : „Avertisment 
pentru joc dur: Grăjdeanu, Marcu, 
Vasile Alexandru și Colceriu“.

• AUREL POP (Metalul Hunedoara 
—Electroputere Craiova) : „Am eli

minat pe jucătorul Sterie (Electropu
tere), în min. 80,. pentru proteste re
petate și după două avertismente, cînd 
mi s-a adresat cu următoarele cuvinte: 
„MĂ, CINE ȚI-A PUS ȘI ȚIE FLU
IERUL ÎN GURĂ ?“ Am avertizat pe 
Resciuc și pe Stănescu (Electroputere) 
pentru proteste, iar pe Molnar (Meta
lul) pentru tendință de joc dur“.

• ION SOOS (A.S.A. Sibiu — 
C.F.R. Caransebeș) : „Jucătorul Hărduț 
(C.F.R. Caransebeș) a lovit cu piciorul 
pe un adversar căzut la pămînt. La 
echipa oaspe, disciplina Iasă de do
rit".

Notații lapidare la un capitol foar
te important : disciplina pe terenurile 
de joc. Firește, fiecare jucător este

a: win, ouam». pROGHEsiit „SECVENȚE" DE LA ANTRENAMENTE
Nu vii cu o noutate dacă spui că jocurile de duminica (oficiale) sînt 
tinda felului in care se lucrează Ia antrenamente, în timpul săptă- 
nii. Desigur, se poale întimpla ca uneori, deși pe parcursul antrena
ntelor să se lucreze bine, duminica evoluția să fie nesatisfăcătoare. Dar 
easta se întimplă mai rar și cauza rezidă in ultimă instanță, tot în 
•gătirea făcută, aiectind însă, o perioadă mai lungă din viața echipei, 
lată de ce ne am propus să aruncăm o privire dincolo de jocul ofi
li, asistînd ta antrenamentele unora dintre formațiile noastre. Ce se 
implă aci ? Cum se încearcă remedierea lacunelor manifestate in corn-
tiție ? Și iată citeva „secvențe"

DINAMO

s si-au propus să rezolve în an- 
amentul de azi antrenorii și 
dorii dinamoviști ? Iată o în- 
are al cărui răspuns l-am primit 
la antrenorii Traian Ionescu si 
[elo Niculescu, marți după-a- 
:ă.
Norme de control : degajări, 

11 la poartă, sprinturi de 4x60 in 
ixerciții pentru corectarea unor 
Rudari tehnice greșite (pentru 
anți — driblingul; șutul la poar- 
pentru apărători — deposedarea 
Husarului de balon).
? ce tocmai aceste obiective ?

din constatările făcute :
gîndu-se spre adîncirea, dacă se 
poate spune așa, a problemelor puse 
spre rezolvare. Și, în aceste con
diții este greu să tragi concluziile 
cele mai valabile.

Să lăsăm, deci, aprecierile mai 
cuprinzătoare pentru o dată vii
toare. (P. Valentin).

PROGRESUL

în dr. Staicovici — „cer senin". 
Cauza ? „Băieții" au revenit de la 
Cluj cu o victorie prețioasă. Deci, 
două meciuri în care au obținut 
maximum de puncte : 4. Start bun, 
pe care alb-albaștrii vor să-l conso-

decurs antrenamentul. După cum ați 
observat, toți jucătorii manifestă 
bună dispoziție și, ceea ce e mai 
important, multă poftă de muncă". 
(V. Pompiliu).

RAPID
Marți, 30 august : antrenament la Giu- 

lești, primul din ciclul săptămînii jo
cului cu Progresul. După o scurtă, dar 
eficace ședință de analiză a meciului 
cu U.T.A. (caracterizat pe bună drep
tate ca nesatisCăcător, în primul rînd 
la capitolul tactică : „nu desface jocul 
pe aripi aproape de loc, cînd adversa
rul își concentrează forțele asupra lui 
Dumitriu și Ion Ionescu — iată marea 
lacună a formației noastre**, spunea an
trenorul emerit Em. Vogi), feroviarii au 
pășit pe teren cu următorul lot : Ră- 
ducanu, Motroc, Lupescu, Ștefan, Cos- 
tea, Mitroi, Jamaisclii, Georgescu, Năs- 
turescu, Kraus, Ionescu, Codrcanu, Nea- 
gu și Pareșcurea. Lipseau, așadar, An
drei și Dinu (accidentați), C. ban, Grea- 
vu și Dumitriu II, chemați la lotul 
reprezentativ pentru o primă ședință 
de verificare.

în program pentru azi : ANTRENA
MENT MIXT (fizi<k tehnico-tactic, axat 
pe deficiențele ivite în jocul cu U.T.A.), 
de intensitate medie mare, cu un vo

lum de 90—100 de minute.

cadrul primei părți a antrenamentului de pregătire fizică generală — feroviarii exersează conducerea balonului
Foto : T. Roibu.

După o „introducere” care a avut ca 
scop îmbunătățirea pregătirii fizice 

generale, jucătorii feroviari au executat 
o serie de procedee specifice posturilor 
pentru ridicarea tehnicității : la început, 
în mod individual, apoi Pe grupe de 
cîte 2 și 3 jucători — totul în condiții 
apropiate de joc. Rînd pe rînd, fundașii 
Lupescu, Motroc, Ștefan și Costea au 
încercat să se opună acțiunilor indi
viduale și apoi colective efectuate de 
Năsturescu. Ion Ionescu, Codreanu, Ja- 
maischi, Georgescu ețc. care, cînd reu
șeau să-și depășească „adversarii**, în- 
cheiay exercițiul prin trasul la poartă. 
A urmat un scurt joc la două porți 
(pe lățimea terenului, porți mici) între 
Lupescu, Motroc, Costea, Ștefan, Ja- 
maischi, Codreanu — de o parte și Năs
turescu, Kraus, Ionescu, Mitroi, Neagu 
și Pareșcurea — de cealaltă parte. Fi
rește, scorul (2—0 pentru ultimii) este 
mai puțin important decît tema pro
pusă : pasarea mingii, în funcție de 
situația cerută de fază (pasă mai repe
de, mai scurtă, ma; lungă), urmărin- 
du-se asigurarea cursivității jocului. 
Ședința de pregătire a cuprins în fina
lul ei exerciții pentru „revenire”. Ce 
se poate spune în concluzie ?

La pozitiv : în ansamblul lui, progra
mul ni s-a părut omogen, iar exerci
țiile bine alese, evitînd monotonia ; 
accentul pus pe elementul VITEZA la 
toate acțiunile individuale și colective 
care precedau șutul la poartă (antre
norul Valentin Stănescu reamintea ju
cătorilor acest mare deziderat al fot
balului modern — RAPIDITATEA) ; an
trenamentul s-a desfășurat într-o notă 
de perfectă disciplină.

La negativ : undeva ședința de pre
gătire a înregistrat o scădere a ritmu
lui. între repetări și în timpul inter
vențiilor pentru corijare, jucătorii au 
putut beneficia de momente prea mari 
de „respiro1*. nșconforme cu obiectivul 
antrenamentului ; în partea a doua a 
programului, acțiunile de depășire a ad
versarilor au avut un iz unilateral, des- 
fășurîndu-se numai pe centrul terenu
lui. La sfîrșit, antrenorii ne-au spus 
că „exercițiile de depășire pe aripi vor 
fi efectuate în antrenamentul de 
miercuri ; Răducanu greșește adresa 
la degajările lungi, Jamaischi la pa
sele... scurte, din mișcare ; șuturile ex
pediate de înaintași n-au suficientă a- 
dresă și tărie**. (G. NICOLAESCU).

animat de dorința de a învinge, fie 
că evoluează pe teren propriu, fie în 
deplasare. Dar, disputa sportivă pre
supune o condiție : să fie purtată cu 
mijloace corecte. în cazurile suscitate 
nu poate fi vorba de așa ceva...

• ȘTEFAN STANICĂ (Dunărea 
Giurgiu — Electrica Fieni) : „Terenul 
de joc prezintă denivelări și are cră- 
pături“.

. Surprinzător pentru începutul cam
pionatului. Și mai ales pentru faima 
de buni gospodari a locuitorilor din 
orașul de pe malul Dunării. Care să 
fie cauza ? Lipsa de mijloace sau 
dezinteresul unor membri din consi
liul asociației sportive ? Se pare că 
ultima este mai aproape de adevăr...

• NICOLAE MICU (Stuful Tul- 
cea — Flacăra roșie București) : „Tre
buie să se pună în vedere conducerii 
echipei Stuful Tulcea să ia măsuri ca 
la sfîrșitul meciului să nu mai pă
trundă spectatori pe terenul de joc“.

• PETRE BADEA (Metalurgistul 
București — C.F.R. Pașcani) : „Nu
merele de pe tricourile jucătorilor nu 
au corespuns cu posturile pe care au 
jucat“.

Probabil o acțiune tactică, pentru 
derularea adversarilor. Dar, la spec
tatori nu s-au gîndit antrenorii res
pectivi ? Sau au încercat introducerea 
unui concurs-ghicitoare ? Iată între
bări la care nu am găsit răspuns în 
instrucțiunile F.R.F. Dimpotrivă, în el 
se precizează că numărul de pe tricou 
trebuie să corespundă postului pe care 
joacă sportivul respectiv...

• VICTOR ROȘU (Gloria Bîrlad 
— Gloria C.F.R. Galați) : „Am pre
lungit durata partidei cu 4 minute 
pentru timp risipit".

„Tactica“ a dat deci greș. Meciul 
a durat totuși 90 de minute. Dar. se 
pune întrebarea : cine aplică o ade
menea tactică ? Răspunsul nu e greu 
de găsit : doar echipele slab pregă
tite. Deci, mai multă conștiinciozitate 
în pregătire și asemenea fapte nu sc 
vor mai repeta...

P. VINTILA

• Nicolae Cursaru (Știința Craiova — 
Jiu! Petroșeni), Iosif Ritter (Dinamo Pi
tești — Dinamo București) și N. Mîiiăi- 
lescu (Petrolul Ploiești — C.S.M.S.) au 
tras cîte o linie in dreptul rubricii „Ce 
jucători au fost sancționați (avertizați 
sau eliminați) și din ce cauză ?“

Deci, se poate și așa...

U.T.A — Selecționata Iranului
♦

2-2 (1-1)
ARAD, 31 (prin telefon). — în lo

calitate s-a disputat, astăzi, înlîlni- 
rea internațională amicală dintre 
U.T.A. și Selecționata Iranului. Te
renul alunecos, a îngreunat desfășu
rarea jocului, împietînd asupra la
turii sale spectaculare. U.T.A. a do
minat mai mult dar atacanții au ra
tat ocaziile avute. Au înscris Țîriea 
(min. 19), Birău (min. 58) pentru 
gazde și Șirzabega (min. 13), Begzadi 
(min. 69) pentru iranieni. A arbitrat, 
cu scăpări, AI. Toth-Oradea.

ȘTEFAN IACOB-coresp.

icația poate fi găsită în „scrip- 
' celor doi antrenori, din drep- 
fiecărui jucător. Sînt exact lip- 
e manifestate de către fotba- 

în cauză, în partidele oficiale 
jțate. „Exceptînd pe Nunweiller 
toți apărătorii noștri au dificul- 
în ce privește executarea pro- 
elor tehnice de deposedare a 
ursarului (Angelo Niculescu)". 
priveșe pe atacanți — „trebuie 
tă viteza de acțiune în careul 
:rs, folosindu-se oportun arma 
lingului care, orice s-ar spune, 
poate lipsi din arsenalul unui 
itaș ce se respectă. (Traian Io- 
u)“.

antrenamentul a început prin- 
încălzire „tare". După 20 de 

ite tricourile erau leoarcă. Au 
rt normele de control și lucrul 
„ateliere". încercînd să facem 
ireciere asupra modului cum s-a 
it în ultima parte a antrena
tului, am putea spune că, ex- 
ind o serie de exerciții pentru 
ilași, interesante din punctul 
redere al conținutului, restul au 
țit de... monotonie și mai ales 
itit de des pomenitele „condiții 
piate de joc". Dar, așa cum de 
1 ne mărturisea și antrenorul 
ui Ionescu, acest antrenament a 

un caracter general, nemer-

lideze. îi căutăm pe jucători. Aflăm 
că sînt pe terenul „mare". Răspund 
cu toții la apelul antrenorilor P. 
Moldoveanu și Fi. Știrbei. Cei doi 
antrenori și-au propus pentru șe
dința de marți să lucreze cu 
eleviii lor timp de 110 minute. O- 
biective : dezvoltarea vitezei de por
nire și de alergare precum și per
fecționarea tehnicii individuale și a 
trasului la poartă.

Mateianu, Oaidă, Mîndru și co
legii lor manifestă multă poftă de 
lucru. Temele date de antrenori 
sînt, uneori, repetate de trei, patru 
ori. Astfel, ei conduc balonul cu 
fentă înșelătoare, apoi eu pendula
rea unui piciorse fac schimburi 
de pase în doi cu schimburi de 
locuri. Un timp mai mare este acor
dat conducerii balonului cu tras la 
poartă de la distanță. Mîndru de
pune mari eforturi pentru a rezista 
„bombelor" lui Oaidă, Mateianu, 
Șoangher și Al. Constantinescu. Ul
tima parte a antrenamentului este 
rezervată unui joc, de scurtă diirată, 
la două porți. Sînt exersate citeva 
scheme tactice, cu accent pe fina
lizare.

După ședință, o scurtă' declarație 
a antrenorului P. Moldoveanu :

.Sînt mulțumit de felul cum a

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
LA 7 SEPTEMBRIE 1966 : CON
CURS SPECIAL PRONOEXPRES

Miercuri 7 septembrie a.c. LOTO 
PRONOSPORT organizează un nou și 
atractiv concurs special PRONOEX
PRES la care se atribuie în afara 
premiilor obișnuite: autoturisme „Fiat 
1300", „Renault 10 major", „Fiat 850“ 
și „Fiat 600'.

In afara autoturismelor se mai 
acordă excursii în Cehoslovacia cu 
petrecerea Revelionului la Praga (în 
număr nelimitat) și cîștiguri constînd 
în : motociclete, scutere, televizoare, 
frigidere, mașini aragaz, aspiratoare, 
mașini de cusut, aparate de radio, 
biciclete și alte numeroase premii 
în obiecte și bani.

Pentru atribuirea tuturor premiilor 
se vor extrage 22 de numere.

De reținut este faptul că se pot 
obține autoturisme și CU NUMAI 
CINCI NUMERE.

Depuneți buletinele din vreme !

LOTO

Premiile întregi șl sferturi de la tra
gerea Loto din 26 august 1966.

Premiul special : 1 variantă a 150 OM 
lei și 1 variantă a 37 500 lei ; categoria 
I : 10 variante a 6 514 lei șl 6 variante 
a 1 628 lei ; categoria a II-a : 21 varian
te a 2 675 lei și 28 variante a 668 lei ; 
categoria a Ill-a : 30 variante a 1783 
lei și 48 variante a 445 lei ; categoria 
a IV-a : 66 variante a 891 lei șl 72 va
riante a 222 lei ; categoria a V-a : 103 
variante a 557 lei și 125 variante a 139 
lei ; categoria a Vl-a : 127 variante a 
417 lei și 209 variante a 104 lei ; cate
goria a vil-a : 155 variante a 350 lei 
si 235 variante a 87 lei ; categoria a 
VUI-a : 224 variante a 248 lei și 310 va
riante a 62 lei.

REPORT PREMIUL SPECIAL 124 511 
LEI.

Premiul special întreg de 150 000 lei a 
revenit participantului Furtună Paul 
din București.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 35 din 31 august 1966, au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

38, 42, 37, 20, 8, 30
Numere de rezervă : 27, 21.
Fond de premii : 599 360 lei din caro 

27 303 lei report categoria I.
Tragerea următoare, tragere specială,

CONCURS SPECIAL
PRONOEXPRES

va avea loc miercuri 7 septembrie 19-îfi, 
în București.

Premiul de 25 000 Ie* de la concursul 
Pronoexpres nr. 34 din 24 august 19G(i 
a revenit participantului Marin Petre 
din București.

Rubrica redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



Dc la trimisul nostru

special, FUNIA TIDOPAN:

Fotbaliștii noștri juniori
au debutat satisfăcător
în turneul internationalJ

din Bulgaria

am
nu

Intre cele 8 culoare ale aoestui modern basin s-au desfășurat timp de 8 zile întrecerile celor mai buni înotători ai 
Europei

N-oua echipă națională de juniori a 
României și-a făcut un debut satis
făcător în turneul internațional din 
Bulgaria. Intr-adevăr, așa cum 
subliniat și în cronica meciului
este ușor să termini la egalitate cu o 
echipă mai matură și care are expe
riență de joc mult mai mare, cum a 
fost aceea a Iugoslaviei. La juniori 
orice -diferență de vîrstă și de gabarit 
se sesizează în joc -. doar 6 luni în 
plus sau în minus contează mult în 
forța pe care o are jucătorul respec
tiv.

Debutul reprezentativei noastre a 
fost apreciat de antrenorul echipei 
Bulgariei, prezent la meci pentru a 
vedea la lucru pe adversarii săi dc 
joi, și aplaudat de public. La înce
putul meciului au atacat iugoslavii, 
dar portarul Dumbreanu s-a arătat de 
netrecut. De altfel, el se va remarca 
și mai mult în cursul meciului avînd 
intervenții care l-ar face gelos pe ori
ce portar din categoria A. în același 
timp, Ionescu și colegii săi din linia 
de fund nu au cedat pasul decît o 
singură dată, cînd s-a marcat și goluL 
în linia de mijloc Biliboacă e-a în
cadrat cel mai bine, fiind prezent 
atît în atac cît și în apărare. Cu mai 
puțină personalitate ni s-a părut cvar
tetul ofensiv.

Pe tinerii fotbaliști români îi aș
teaptă joi un meci greu, la Blagoev- 
grad, cu reprezentativa țării gazdă, 
câștigătoarea celor ti^i ediții anterioa
re ale turneului. Formația bulgară, pe 
cave am văzut-o acum cîteva zile, 
când a întrecut Iugoslavia cu 8—Q, 
este cea -mai matură a turneului. Tot 
joi, la Mihailovgrad, va avea loc ul
tima partidă din cadrul grupelor ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia.

în timpul liber fotbaliștii români au 
făcut cunoștință cu Sofia, iar luni au 
vizitat fabrica de ciocolată „Iordanka 
Ceankova“ care patronează echipa 
noastră și unde am fost întâmpinați 
de conducerea fabricii și a organiza
ției de tineret.

în încheiere, un alt rezultat înre
gistrat marți la Pernik : Ungaria — 
Cehoslovacia 2—1.

Ploaie și...
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATELE DE LA UTRECHT
UN MARE SUCCES AL NATAȚIEI EUROPENE

• ROMÂNIA PE LOCUL X ÎN CLASAMENTUL PE MEDALII • CRISTINA BA1ABAN FILMATA DE SPE
CIALIȘTII OLANDEZI

Cea de a 11-a ediție a campiona
telor europene de natație, încheiată 
recent la Utrecht, a cunoscut cel mai 
mare succes din istoria acestei com
petiții. Oficialii au to.talizat la sfârși
tul celor 18 probe două recorduri 
mondiale și 9 europene, pe lângă cele 
98 ale țărilor participante, cifră care 
depășește cu mult chiar și pe aceea 
realizată la ultima ediție a J.O. de la 
Tokio.

• Valoarea deosebit de ridicată a 
întrecerilor a putut fi constatată șl în 
faptul că doar 11 delegații din cele 
26 cane au avut steagul arborat . la 
Den lloTHmel au plecat din Utrecht cu 
cel puțin o medalie, iar sportivii din 
Italia, Belgia, Cehoslovacia, Iugosla
via, Polonia și Norvegia {ca să nu 
amintim decît țările în care înotul 
cunoaște o largă dezvoltare) nu au 
reușit nici măcar această performanță. 
Iată, de altfel, clasamentul final al 
medaliilor :

1. U.R.S.S. (80 de înotători) 8 _ _ _ ... _ ■ 4
3 
2 
1 
0 
0

2. R.D. Germana (50)
3. Olanda (24)
4. Franța (22)
5. Anglia (28)
6. Suedia (31)
7. Ungaria (13)

7
4
1
O
2
1
1

4 
4 
1
1
8
2
1

surprize pe
slovacia), ocupînd locul 17 ou 29:40,0. 
Barabaș, în schimb, a abandonat la 
5 200 m, acuzînd dureri la mușchii spa
telui, ceea ce îl împiedica să respire 
normal.

Cea mai mare surpriză de pînă 
acum a ediției actuale a C.E. a fost 
înregistrată în proba de aruncare a 
discului In care marele favorit, re
cordmanul mondial Ludwig Danek, 
nu s-a clasat <decît pe locul 5. De 
notat succesul deosebit al atleților 
din R. D. Germană, clasați pe pri
mele 3 locuri: 1. Thorith 57,42 m, 2. 
Losch 57,34 m, 3. Milde 56,80 m, 4. 
Piatkovski (Polonia) 56,75 m, 5. Da- 
nek 56,24 m, 6. Simeoni (Italia) 
55,96 m.

La 100 m fete, victorie clară a at- 
poloneze: 1. Klobukovska 

a învins pe renu- 11,5, 2. Kirszenstein 11,5, 3. Frisch

frun 
două 
fast 

după

manerrtă frămtntare a grupului 
taș. Aproape că n-a.u existat 
ture consecutive care să fi 
conduse de același atlet. In final, 
ce Roelants 1și ratase ultima șansă, se 
părea că sportivul ungur Mecser, purtat 
pe aripi de încurajările tribunelor avea 
să fie cîștigătorul. Dar, Haase i-a spul
berat ori.ee speranțe printr-un finiș extra
ordinar. Atletul din R. ~ 
acoperit ultimii 400 de 
în 65 sec. ! Victoria lui 
a tinereții.

Ne pare rău că tntr-o 
de valoroasă, cei doi reprezentanți ai 
noștri au făcut o figură modestă. Mus
tață s-a străduit, ce-i drept, dar ni s-a 
părut mulțumit cu situația omului din letelor 
plutonul doi, care 
mijii Zimny (Polonia) și Tomas (Geho- (R.F.G.) 11,8, 4. Lehocka (Cehoslova-

D. Germană a 
metri ai cursei 
este o victorie
competiție atît

1
1
0

0
0 
o
o o

8—9. Spania (17)
R.F. Germană (27)
10—11. România (5)
Finlanda (10)
In același timp trebuie

-toate cele 18 recorduri ale campiona
telor europene au fost întrecute, une
le chiar (400 m liber, 1500 
400 m mixt, 4X200 m liber) 
10 secunde 1

• Dintre campionii ediției 
de la Leipzig, doar trei au

o 
o
1
1

subliniat că

na liber, 
cu peste

cronicarul ziarului olandez „Utrecht- 
sche Neuwsblatt" după ce antrenorul 
federal al Olandei, Bob Kerkhoven, a 

minute tehnica 
Cristinei Bala- 
apreciată pen- 
cei mai mulți 

aceste campio-

din 1962 
putut să 

obțină și de data aceasta medalia de 
aur. Este vorba de olandeza Ada Kok 
(100 m fluture) și sovieticii Valentin 
Kuzmin (200 m fluture) și Gheorghi 
Prokopenko (200 m bras). O statisti
că interesantă ne arată că noile -cam
pioane -sînt mult mai tinere decît cîș- 
tigătorii probelor masculine. Media de 
-vîrstă a campionilor : 18,6 ani la fete 
și -28,1 ani la băieți. Cea mai tânără 
campioană a Europei este Glande 
Mandennaud, o elevă de 16 ani din 
Limoges, antrenată de fosta record
mană a Franței Heda Frost, iar cel 
mai vârstnic — G. Prokopenko (30 de 
ani).

• „Olandezii (și noi adăugăm : 
câștigători a trei medalii de aur) în
vață de la români". Cu aceste cuvinte 
și-a început unul din reportajele sale

filmat timp de 45 de 
de înot și întoarcerile 
ban. Românca a fost 
tru stilul ei de către 
specialiști prezenți la 
natc, care îi întrezăresc un viitor cît 
se poate de frumos.

• Dintre toți câștigătorii acestei 
ediții se pare că olandeza Ada Kok 
{două medalii de aur și una de ar
gint) a fost cea mai prețuită. Ea a 
dus, în plus, la Amsterdam nu mai 
puțin de 24 de cadouri oficiale (tro
fee, cupe, obiecte de artă) printre 
care și un splendid vas de cristal 
oferit personaj de campionul olimpic 
de judo. Anton Geesiak, originar din 
Utrecht.

Nepstadion
oia) 11,9, 5. Popkova (U.R.S.S.) 11,9, 
6. Netneshaz-i (Ungaria) 11,9.

La 100 ni băieți, victoria a revenit 
polonezului Maniat — 19,5, urmat 
de B am buck .(Franța) 10,5, Piguemal 
(Franța) 10,5, Krukenberg (RJF.G.) 
10,5, Giani (Italia') 1©,4J, Kelly (An
glia) 10,7- In semifinale, Zamfirescu 
a alergat 10,B, fotrecînd pe Anielak 
(Polonia), Ozolin (WR.S.S.J si 
ErbstOsser (R.D.G.) creditați cu per
formanțe de 10,2.

La lungime, Lynn Davies (Anglia), 
campionul olimpic de la Tokio, a 
ocupat primul loc -cu 7,98 m (din 
ultima încercare), urmat de Ter 
Ovanesian 7,88 m și Barkovski 7,84 
m. De notat că la 6ăritura cu pră
jina în calificări a fost eliminat so
vieticul Bliznețov, unul din princi
palii favoriți.

Campionatul mondial de volei
(Urmare din pag. 1)

ficient cu arbitrul de tușă, «cor- 
dînd punct valabil la o minge care 
a fost preluată înalt de polonezi și 
care a ricoșat din plafonul 
în terenul nostru. Această 
roare de arbitrai a fost

sălii 
e- 

recunos- 
cută ca atare de cea mai mare ma
joritate a celor din sală și de toți 
specialiștii cu care am discutat. 
Chiar și ziariștii polonezi au recu
noscut acest lucru. Nu este însă 
scuzabilă lipsa de atenție a voleiba
liștilor noștri în ultimele două se
turi, de pierderea cărora se fac vi- 
novati. In setul patru ei fac nume
roase greșeli la preluare, la du
blaje și trimit foarte multe mingi în 
aut In tot finalul partidei ei ac-

ționează stăpîniți „de nervi, evolu
ează penibil, ca o umbră palidă a 
echipei din primele două seturi. Ex
plicația comportării sub așteptări a 
constituit-o jocul slab al tuturor tră
gătorilor folosiți (Schreiber, Derzei, 
Gorbeanu, Udișteanu). Antrenorul S. 
Mihăilescu a greșit neîncercîndu-i 
pe fileu pe Grigorovici și Nicolau, 
în situația în care ceilalți dădeau 
vădite semne de oboseală. Ridică
torii coordonatori au corespuns: 
Drăgan — excepțional, Cozonici — 
bun, suficient de constant, Ganciu 
și Stoian, întrebuințați pe fund în 
anumite perioade în locul unor tră
gători, și-au îndeplinit bine misi
unea.

Alte rezultate de marți : R. F. G. 
— Danemarca 3-0, Cuba — Franța

3-2, R.D.G. — Ungaria 3-0, Bulgaria 
— Brazilia 3-0.

Mîine au loc următoarele me
ciuri i grupa Ai R. P. Chineză — 
Danemarca, Iugoslavia — Italia, 
Cehoslovacia — R.F.G.; grupa B i 
U.R.S.S. — Cuba, R.D.G. — Franța, 
Ungaria — S.U.A.J grupa G i Ro
mânia — Mongolia, Polonia — 0- 
landa. Turcia are zi liberă, deoa
rece Argentina nu se mai prezintă; 
grupa D i Japonia — Belgia, Bra
zilia — Finlanda, Bulgaria are zi li
beră.

Aseară, echipa României a învins 
Olanda cu 3—1 (15—7, 15—4, 13—15, 
15—1). S-au remarcat Drăgan, Cor- 
beanu și Cozonici.

Știri, rezulta

Tinăra studentă poloneză Eulalia Zakrzews 
a reușit, după numai trei sezoane de activit 
2a poligoanele de tir, să cîșiige primele till 
in concursuri internaționale, figurină printre l 
realele recentelor întreceri de la Wiessbai 
(R.E:G.).

AD. VASILIU

ANKARA. — Turneul internați 
baschet de la Ankara, la care 
ticipat echipele masculine de 
ale României. Turciei și Bulga 
încheiat cu victoria tinerilor 
baliști turci, care în meciul de
învins echipa Bulgariei cu scoi 
66—59 (38—30). Selecționata R< 
care după cum am mai anunț.' 
trecut cu 76—69 formația Bulga 
clasat pe locul secund.

TOKIO. — în cea de a treia zi 
pionatelor de natație ale Japo 
se desfășoară la Tokio s-a în 
următoarele rezultate : masculin 
bras Koichi Yam-ana mi 1:10,1 ; 
liber Kunihiro Iwasaki 2:01,6 ; 
fluture Isao Nakajima 59”3/10 ; 
spate Hayashi 1:03,7 ; 1 500 i

Sujiro Takase 17:28,3 ; feminin : 
bras Yosfoiko Mori^ane 1:2175:; 
fluture Masako Ishii 1:07,8 ; 
spate Kimiko Bago 1:10,10. '

MOSCOVA. — în campionatu 
nai de fotbal s-au înregistrat u 
rele rezultate : Dinamo Kiev — 
Minsk 1—0 ; Lokomotiv Mosco 
Cernomoreț Odesa 1—0 ; Ki 
Ata — Dinamo Tbilisi 1—1 ; 
Tașkent — Ararat Erevan 4—if.; 
Rostov pe Don — Neftianik Ba 
S.K.A. Odesa — Zenit Leningr 
In clasament conduce Dinamo 
38 de puncte din 23 meciuri, 
de T.S.K.A. Moscova ou 30 de 
din 21 de meciuri.

OSLO. — La Oslo s-a disput 
nirea de fotbal dintre formați* 
F.C. Skejd și echipa spaniolă 
Saragosa, contînd pentru prim, 
al competiției internaționale 
cupelor”. Fotbaliștii suedezi au 
nat învingători cu scorul de 3 
zultatul este surprinzător dacă 
seama că Real Saragosa este 
„Cupei orașelor tîrguri“ de anul

PEKIN. — Turneul internaționj 
nin de tenis de masă de la P 
fost cîștigat de reprezentativa R 
neze, în ultimul meci snorts 
R.P. Chineză au învins c.u 
3—1 puternica selecționată

PRAGA. — La Bratislava 
nuat întrecerile campionatelor 
le de pentatlon modern pentru 
Cea de a treia probă — proba 
— a fost cîștigată de Groenke 
Germană), care a totalizat 
puncte. în clasamentul gener 
vidual conduce Graber (R.D. 
cu 2 924 puncte, urmat de I 
hoslovacia) șâ Kelemen (Ungar 
cite 2 916 puncte.

BUDAPESTA. — Tntîlnirea 
țlonală de gimnastică dintre rep 
tivele feminine ale Ungariei și 
desfășurată la Budapesta, s-a 
cu victoria sportivelor maghia 
vingătoare cu 187.20—182,35 *p 
individual pe primul loc s-a 
Anjiko Ducza (Ungaria), care 
lizaț 75,<>5 puncte.

ROMA. — Echipa sovietică de 
Burevestpik a cîștigat turneul 
național de juniori de la San 
(Italia), învingînd în finală f 
A.C. Milan cu scorul de 1—0. 
locurile 3—4 s-au întîlnit echipei 
rencvaros Budapesta și Intern 
Milano. Au învins juniorii mag 
scorul de 5—3, după prelungiri.

CALEIDOSCO
RON CLARKE. în

trebat ce gîndește des
pre Keino în urma 
celor două înfrângeri 
suferite în fața aces
tuia la Jocurile de la 
Kingston,, a răspuns 
calm : „încercați de 
alergați cu el în con
curs .și veți 
dacă, în timpul 
sau după., mai 
destule resurse 
a gSndâ“...

SINGI RIT. 
scoțieni medaliat 
aur la Jocurile 
monuealth-ului, 
tonistul Jim Alder, 
aflat, 
țară, 
lului 
unde 
plăti 
3 săpiămini cît a 
în Jamaica.

DE LA .29 mad, 
engl-ezi încearcă

vedea 
cursei 
aveți 

pentru

dintre 
t cu 

Com- 
mara- 

a 
la întoarcerea în 
că patronii spita- 
din Newcastle, 
lucra, nu-i vor 
salariul pe cele

doi 
o 

mare aventură. Plecați 
de la Cape Cod (Mas- 
sachusettes) pe o bar
că de 6,50 m ei , vor să 
traverseze Atlanticul 
vîslind. în două luni, 
cei doi au parcurs pes
te 3 000 km și speră 
să acosteze în Marea 
Britanie spre sfîrșitul 
lunii septembrie. Pen
tru a se destinde, la 
sosire, ei intenționează 
să meargă apoi în Sco
ția pentru a participa 
la... un concurs de ca
notaj.

ÎN ORĂȘELUL ita
lian San Rocco di Ca- 
mogli a luat sfirșit âe 
curînd „festivalul fi
delității clinilor*. Prin
tre sutele de partici
pant! ai diferitelor na
țiuni s-a numărat și 
clinele londonez Pick
les, descoperitorul „Cu
pei Jules Rimet*. JE1 

s-a distins încă o dată, 
plecînd din Italia cu o 
cupă de argint și una 
de bronz. „Acest cîine 
nu are un simț al mi
rosului extraordinar, 
dar reacționează prompt 
în momentul în care 
simte că un metal pre
țios se află pe o rază 
de două mile” — a de
clarat proprietarul său. 

CUNOSCUTUL ciclo- 
turist francez Leroy, 
în al cărui palmares

se află rutele Paris— 
Atena (șl retur) și Pa
ris-Gibraltar (și retur), 
a plecat la 26 mai din 
■Paris în altă 
El a ajuns de 
rile la 
după ce 
4.250 km. Pe 
Leroy 
multe 
munci 
banii 
nuăril _________

FEDERAȚIA suede
ză de fotbal a anunțat 
că primul sfirșit de 
săptămlnă al lunii sep
tembrie 1967 va fi... fără 
fotbal. Motivul este că 
in ziua de duminică 3 
septembrie 1967 se va 
introduce In Întreaga 
țară circulația pe par
tea dreaptă și se fac 
eforturi pentru a se 
reduce aglomerația In 
această zi. Cei 200 000 
de spectatori proba
bili, aceasta este cifra 
medie în Suedia, vor 
Bta In fața televizoa
relor și vor urmări me-

cursă, 
cîteva 

Capul Nord, 
a parcurs 

traseu, 
s-a oprit de mal 

ori pentru a 
ca sS-și cîștige 
necesari conti- 
călătorlel.

ciul dintre reprezen 
tivele Norvegiei și $ 
ediei, programat 
Oslo. 1

JOHN YOUNG, f( 
dist neo-zeelandez 
vîrstă de 26 de ani, e 
autorul unei perft 
manțe impresionant 
în timp de 31 de z 
el a alergat 2150 k 
distanță ce reprezii 
întreaga lungime 
Noii-Zeelande.

ALLAN BALL, u 
din vedetele echij 
engleze în Cupa Mc 
dială. a fost transfei 
de la Blackpool Ia 
verton în schimbul 
nei sume de 110 000 1 
sterline. Acesta co 
stituie un record al s 
melor care s-au plă 
în Anglia pentru tra 
sferuri de fotbaliști, 
depășește cu 6 000 Ii 
sterline recordul a 
solut” deținut de D 
nîs Law pentru ca 
clubul Manchester 
nited a plătit 
lire sterline.


