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Două nocturne de fotbal de mare atracție pe stadionul RepuMicii

PROGRESUL-RAPID (astăzi) și STEAUA-DINAMO (miine)

Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite:
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campionatele europene de atletism 
surprizele continuă

VIORICA VISCOrOLEANU

In numărul de azi

însemnări

din sportul de masă

0 PAGINĂ DE FOTBAL

Sub semnul pregătirilor

pentru viitoarele

Jocuri Olimpice

MAGAZIN SPORTIV

A XV a ediție

BUDAPESTA, 2 (prin telefon). 
N-am intenția să fac o cronică 
meteorologică a acestor zile bu- 
dapestane. Totuși, sînt nevoit 
»l-nri încep și relatările de vineri 
tot eu o informare generală des
pre starea timpului. Foarte pe 
aeurt: cer însorit, vînt ușor, tem
peratură 18 grade. Și acum, cl- 
teva vorbe despre probele de joi.

Evident, deși n-a fost o cursă

finală, voi începe cu cursa de 
3 000 m obstacole. In seria I la 
start era prezent și campionul 
nostru, Z. Vamoș. Ca să fiu sin
cer, ciad am citit în buletinul de 
presă componența primei serii, 
am avut o oarecare îndoială asupra 
posibilităților de reușită ale atle
tului nostru. Alături de el con
curau pentru cele 4 locuri ale ca
lificării alți 8 alergători, printre 
care recordmanul mondial Roe- 
lants, sovieticul Morozov (8:32,4 
în 1966), suedezul Persson și fin
landezul K uh a—ambii ou 8:40,4, 
portughezul Oliveira — finalist 
la Tokio etc. Și doar primii 4 
aveau deschis drumul spre finala 
de sîmbătă. Pocnetul pistolului 
startemlui a făcut să crească e- 
moția. In frunte, Roelants și în 
imediata sa apropiere Vamoș. Asta 
de-a lungul celor 7 ture și ju
mătate ! Privim cronometrai: 
1 000 m — 2:46,3, următoarea 
mie: 2:55,6 și ultima 2:51,2.. 
Timpurile pe kilometru au fost 
înregistrate pentru Roelants, dar 
Vamoș era în urma lui doar la 
cîteva zecimi de secundă. In fina
lul cursei, cînd și-a văzut reali
zată calificarea, Vamoș a înceti
nit ritmul alergării și faptul a- 
cesta l-a privat de un timp mă
car cu 3—4 zecimi mai bun. 
Oricum, el a înregistrat un nou 
record al tării cu un rezultat care 
pină la finală este al 8-lea din 
Europa. Dacă va ști să se mobi
lizeze și să lupte foarte serios, 
Vamoș poate fi capabil să realizeze 
sîmbătă un nou record și mai va
loros și, de 
tre fruntași.

Zamfireseu
prin ușurința 
în semifinale
tul că printr-o totală relaxare a 
obținut 21,2. In semifinale, însă, 
parcă a fost un alt Zamfireseu; 
foarte crispat și de aceea cu • 
alergare ineficace. Așa se și ex-

ce un loc prin-

m-a impresionat 
cu care s-a calificat 
la 200 m, prin fap-

(Continuare în pag. a 8-a)

CONSTANTIN

Apetisant program fotbalis
tic pentru bucureșteni, în a- 
cest sfîrșit de săptămînă !

Intr-adevăr, astă-seară (ora 
19,30) la lumina reflectoarelor 
de pe stadionul Republicii 
amatorii de fotbal vor putea 
urmări meciul PROGRESUL.— 
RAPID, iar miine. de la ace
eași oră și pe același stadion, 
vor asista la derbiul etapei 
STEAUA-DINAMO.

Cit de interesante se anun
ță amîndouă partidele credem 
că nu mai este nevoie să in
sistăm... De fiecare dată cînd 
se găsesc față în față echi
pele bucureștene, ele furni
zează meciuri atractive, pa
sionante.

Dar să dăm cuvîntul lui 
C. Dan, Mateianu, Constan
tin și Nunweiller III, repre
zentanții cei mai autorizați, 
în momentul de față, aî e- 
chipelor care vor evolua pe 
scena de iarbă de pe 
onul ~

C. 
sariî 
Ii știi 
tigat 
plasare ne dă foarte mult de 
gîndit. Sîntem însă pregătiți 
pentru a le da o replică la 
înălțimea așteptărilor supor
terilor noștri, atît de deza
măgiți în ultima vreme. în 
ceea ce mă privește voi în
cerca să-I păzesc cît se poate 
de bîne pe Viorel Mateianu 
dacă acesta va juca vîrf de 
atac. Apoi, împreună eu 
Greavu. voi căuta să-i ba-

starii-
Republicii.

DAN: „Faptul că 
noștri de astăzi, 
de ia Progresul, au cîș- 
duniinica trecută în de-

adver- 
fotba-

rez drumul spre poartă lui 
Oaidă, ale cărui viteză și torță 
de șut constituie atuul major 
în atacul Progresului.”

MATEIANU : „întotdeauna 
meciurile cu Rapidul au în
semnat pentru noi o mare 
piatră de încercare. Dar nici
odată nu ne am dat bătuți 
dinainte. în fața acestui ad
versar dificil ne-am mobili
zat și mai mult, fumizind 
jocuri de calitate, terminate 
la scoruri strînse. Nu știu 
încă dacă voi juca coordona
tor sau vîrf de atac, dar in
diferent de rolul 
reveni, voi căuta 
cupețesc nici un 
tru un rezultat cît 
pentru un joc de 
spectacular”.

CONSTANTIN : 
locul întîi și nu 
cedăm sub nici un motiv va
loroșilor noștri parteneri de 
întrecere. Aș dori ca din dis
puta noastră sportivă să re
zulte un joc de ridicată fac
tură, iar cel mai bun să în- 
vingăA

WțjfWEILLER III : „Ne-am 
pregătit cu multă atenție. 
DorinF’din tot sufletul vic
toria șt... șefia clasamentu
lui.” fc'•w .

Acestoș sînt declarațiile. 
Regizorii s-au fixat asupra... 
distribuției, întreaga recuzită 
e gata, spectacolul poate să 
înceapă. \

G- AlCOLAESCU nunweiller

eare-mi va 
să nu pre- 
efort peri
mai bun și 
înalt nivel

.Sin tem pe
vrem sâ-1

C. DAN

In C. M. de volei

Astăzi, ultimele jocuri din grupele preliminare
Prin telefon, de la trimisul nostru special. C FAUR

Vineri, reprezentativa României 
a avut zi de mlibn.il, de care an
trenorii au profitat organizîrtd un 
meci de verificare cu o selecțio
nată locală. Echipa noastră a ctș- 
tîgat lejer cri 3—0 (15—3, 15—5,, 
15—5) folosind 11 jucători. Nu 
a jucat Schreiber care este ușor 
accidentat și a fost supus unui 
consult medical. Profitîiul de mo
mentele de răgaz, am cerut pă
rerile antrenorilor și eîtorva jucă
tori înaintea evoluțiilor viitoare. 
Majoritatea reprezentanților noștri 
la acest campionat mondial sînt 
afectați de înfringerea suferită în 
fața Poloniei, dar în același timp 
hotăxîți să refacă terenul
și să aibă o comportare 
bună în turneul final.

A fost evident că în 
cu Polonia, și chiar în
Olanda, selecționata română a ac
ționat fără variație în atac, folo
sind în prea mică măsură com
binațiile exersate la antrenament. 
In această direcție cei doi antre
nori au analizat comportarea de

pierdut
cil m ai

partida 
cea cu

„CUPA MARII NEGRE EA IAHTING
De miine, timp de 5 zile, Mamaia va găzdui pe 

Siut-Ghiol ..Festivalul ptazelor*. Veliști Feprezentînd 
cluburile Marina Mangalia, Marina, Ancora și Elec
trica Constanța, Știința și Electrica București se vor 
întrece la clasele finn, snipe, „olandezul zburător* 
(F.D.) și star. Printre alții vor lua startul campio
nul national la F.D., Ion Alexandru (Electrica C-ța), 
Dorel Popovici (Electrica București), proaspătul ciș-

tigător al regatei Istanbul la clasa snipe, experi
mentalii „furiș ti“ E. Enopian, I. Nicolicioiu, F. 
Svoboda, R. Mînăstireanu și „stariștii* M. Băiceanu, 
M. Dumitriu și Gh. Lungu. In imaginea noastră, as
pect din timpul startului la clasa snipe în 

„Cupa Mării Negre* ediția 1965.

pînă acum a jucătorilor^ astfel 
ca aceștia, înțelegând greșelile 
comise, să caute să le evite cil 
mai mult posibil In zilele urmă- 
toa re.

Sinabătă se încheie jocurile pre
liminare, echipa României umiînd 
să susțină ultima partidă, în 
compania Turciei. In grapa de la 
Ceske Budejoviee, sportivii români 
și polonezi și-au asigurat cali
ficarea. Lucrurile sînt ta fel de 
clare și în grupa de la J iii la va, 
unde Bulgaria și Japonia nu pot 
pierde calificarea. In seria 
Cehoslovacia nu mai are 
problemă, cea de a doua

urmiml să fie stabilită după me
ciul tie slmbătă dintre liigaslaria 
și R. P. Chineză. în sfîrșit, în 
grupa de la Nitra, situația va fi 
determinată tie meciurile R.D.G.—

Ș«

Ce- 
lu-

I doar 
B*€Î o 
clasată

UJi.S.S. (vineri noaptea) 
U.R.S.S.—Ungaria (sîmbătă).

Ultimele rezultate tehnice: 
hoslovacia—Danemarca 3—0,
goșlavia—Italia 3—0, R. P. Chi
neză—Danemarca 3—0, Cehoslova
cia—R.F.G. 3—0, Polonia—Olan
da 3—1, U.R.S.S.—Cuba 3—0,
R. D.G.—Franța 3—0, Ungaria—
S. U.A. 3—1, Japonia-- Belgia
3—0, Brazilia—Finlanda. 3—(k

ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH

Prima surpriză
în runda a IV-a — prima sur

priză de proporții a turneului fi
nal. Ciocîltea, eu albele, l-a în- 
tîlndt pe Buză și intr-o 
siciliană și-a aruncat de la în
ceput pionii și piesele * * ‘ .
neglijînd cu totul apărarea rege
lui. Și, exact ca Ia fotbal, a fost 
surprins de uit contraatac rapid, 
prin care debutantul în finala 
campionatului republican, de șah 
a înscris primul său punct.

O partidă agitată (și mult dis-

partidă

înainte,

Foto: Paul Romoșan

cutată) s-a iueat intre Florin 
Gheorghiu și Ungureanu. Marele 
maestru a sacrificat un cat, a 
obținut atac, apoi a ciștigat 
dama pentru turn și nebun, lă
stari impresia că-șl va adjudeca 
cu ușurință victoria. Dar, jucînd 
inexact în continuare, el a dat 
contrașansă adversarului său șl 
acum, după aproape 60 de mu
tări, partida s-a întrerupt, avan
tajul fiind în continuare de par
tea campionului țării.

Vaisman a greșit în deschidere 
Ia Drimer. primind un K.O. în 
18 mutări. Partida Stanciu — Ga- 
vrilă a fost o egalitate de luptă, 
după un joc Interesant. In gene
ral. Gavrită neinteresat de locul 
pe care il va ocupa la sfîrșit în 
clasament, își permite să joace 
exclusiv pentru frumusețea lup
tei șahiste. în rest, remize care 
nu merită comentarii (Neamțu — 
Giinsberger, Mititelu — Nacu,’ 
Drozd — Partos. Suta — Soos șl 
Botez — Ghițescu) șl Încă o par
tidă întreruptă, Voieulescu — 
Reicher, în care am asistat la 
manevre ȘÎ blocade intermina
bile, pînă eînd poziția s-a închis 
aproape complet. La prima ve
dere se pare că un oarecare a- 
vantaj pozițional ar fi de partea 
lui Voieulescu.

Două rezultate din rundele an
terioare : Mititelu — Vaisman
E—’/i și Voieulescu — Soos 1—0.

în clasament conduce Partos 
cu 3 p, urmat de Gheorghiu 
2țj p (li, Nacu și Neamțu 2V» p.

Astă»; dimineață se joacă par
tidele întrerupte, iar după-amiază 
de ta ora 16,30 runda a V-a.

<V. Ch.)

mlibn.il


De la reportaj la... interviu
Zi de vară la Sinaia. Soarele arde ca 

i /pe litoral. Se circulă numai pe partea 
' umbrită a străzilor. Oamenii sînt totuși 
fericiți: ce trebuie să fie la București... 
^Grupuri de cetățeni se îndreaptă spre 
„cotă", spre Fîrful cu Dor, Piatra Arsă, 
Poiana Slinii... Pe terenurile de sport, 
băieți și fete, bronzați „ă la Mamaia", 
joacă volei și baschet. Pe terenul de 
fotbal s-a încins o miufă. Unde oare 
<uș putea găsi, „centralizate", date des- 

: pre activitatea sportivă din această cu
noscută stațiune? Firește, la UCFS.

în drum spre consiliul orășenesc UCFS 
mi-am revăzut notițele. Așadar, decorul 
l-am. . creionat, cu cițiva dintre cei care 
sînt astăzi „eroii" partidelor de baschet, 
■volei și fotbal am stat de vorbă, iar 
în răstimpul de două ore pe care l-am 
petrecut pe terenuri m-am familiarizat 
cu atmosfera. O să meargă reportajul... 
Ghinion! Pe ușă, la UCFS, se află un 
mir afiș : „Sînt la plenara consiliului 
regional UCFS“. La cine să mă duc? 
Ce fac acum? O ideie (reporterul tre
buie să... mustească de idei!): să vor
besc cu responsabilul sportiv al Casei 

. de cultură. Din nou la drum. Și e... un 
}drum pînă acolo. Ud leoarcă (cum or 
fi urci nd unii în Făgăraș?...) ajung, 

' in sfirșit, la Casa de cultură. înăuntru 
9ste o răcoare plăcută, îmbietoare.

, fâfiva tineri privesc cu atenție tablou- 
| file unei expoziții recent inaugurate, 
xilții, joacă șah. Se aude și țăcănitul 

| mingii de ping-pong. Trebuie să fie pe 
i aici și responsabilul. Dar, ghinion. Este 
; plecat in excursie la Piscul Ciinelui. De 

data asta cred că mi s-a înfundat. Ce 
, să fac? Să mai stau vreo două-trei 
zile aici? N-ar fi rău... Să plec cu re
portajul neterminat? Imposibil!

Mi-a sărit în ajutor (cine credeți?) 
șeful sectorului artistic, tov. Traian 
Ciuculescu. Discutind cu el mi-am

■ dat seama că sportul a dat, și aici, în- 
( -tr-adevăr, mina cu arta. Slujitorul Tha-

liei cunoștea în amănunt tot ce se pe
trece în materie de sport în Sinaia și 

, nu numai acolo. Așadar, de la reportaj 
' Ia... interviu.

— Ce activităfi sportive se asigu
ră celor veniti la odihnă ?

s — Multiple. Turismul — firesc —
■ este... lider. In 15 zile sînt organizate 
excursii la cabanele Trei Brazi și Poiana 
Secuilor, la Stînca Ana, Ia Piscul Gîi-

jnelui, la Poiana Stînii, la Poiana Țapu- 
llui și Bușteni, în masivul Bncegî. Pro

gramul excursiilor este anunțat fiecărei 
Șerii în prima zi. Tot atunci se fac, la 
sugestia oamenilor muncii veniți la o- 
«Hlinlt, corecturi, alegîndu-se îtinerarii 
«•nlorm preferințelor lor. Ea aceste 
«•eursii participă între 50 și 800 dc a- 
**<eti de turism, Cifra minimă se re-

Finale la
Duminică 28 august, micul și pi

torescul oraș Agnita a trăit un fru
mos eveniment sportiv, marcat prin 
prezența în oraș a celor mai buni 
sportivi, evidențiați în etapele raio
nale ale Spartachiadei de vară. Cum 
era și firesc, amatorii de sport au 
așteptat cu interes întrecerea aces
tora pentru titlurile de campioni 
regionali ai acestei mari competiții 
de masă. în ciuda ploii torențiale 
din ajun și a temperaturii scăzute 
din ziua concursului numeroși spec
tatori au fost prezenți la stadion 
încă de dimineață pentru a asista 
la festivitatea de deschidere și Ia 
întrecerile de atletism și handbal, 
în același timp, pe alte baze spor
tive își disputau întiietatea voleiba
liștii, luptătorii, fotbaliștii, cicliștii 
și gimnaștii.

Urmărind aceste competiții, văzînd 
ambiția cu care luptau pentru victo
rie fiecare din cei peste 400 de con- 
curenți nu se putea să nu te simți 
atras pe marginea terenului sau în 
tribune și să nu încurajezi una sau 
alta din echipe, pe cei mai buni 
atleți, cicliști sau voleibaliști. De 
pildă, așa i-am găsit pe țăranii co
operatori din comunele Bîrghiș și 

Pelișor, situate nu departe de Ag
nita, pe bazele cărora s-au organizat 
meciuri* de fotbal. Ei încurajau și 
aplaudau cu căldură echipele din 
orașele Brașov, Sibiu, Făgăraș și 
Agnita participante Ia turneul pen
tru desemnarea campioanei regionale 
la Spartachiada de vară a tineretu
lui.

De mult succes s-au bucurat și 
întrecerile de trîntă desfășurate în 
sala de gimnastică a liceului din 
Agnita. Concurenții, majoritatea din
tre ei tineri muncitori și tehnicieni, 
au dovedit o bună pregătire și reale 
calități în acest sport al curajului 
și forței. Am remarcat astfel pe Dio-

Cota 1100
Foto: T. Roibu

sport și de faptul că sînteți șeful 
sectorului artistic, am însă o ne
dumerire: cum se poate ca din acest 
repertoriu atît de bogat să lipsească 
manifestări cultural-sportive ?

— Nu lipsesc. Este o vină a mea 
că nu le-am amintit la timpul cuvenit. 
Organizăm, împreună cu consiliul oră

Popas la

feră la excursia de două zile în Bu- 
cegi pe care n-o pot face decît cei o- 
bișnuiți cu ascensiunile.

— Ne-afi vorbit despre turism 
ca lider al acțiunilor sportive. Cine 
urmează în „clasament" ?

— E mai dificil de constituit, în 
continuare, o ordine precisă. Așa că pro-
pun să le abordăm după preferințe. Or
ganizăm concursuri de șah cu premii în 
cărți și simultane cu participarea unor 
șahiști cu clasificare superioară. O des
tăinuire : numărul șahiștilor este uneori 
egal cu cel al oamenilor muncii veniți 
la odihnă. Nu cunosc o statistică ofi
cială, dar am credința că acest sport 
are cei mai mulți adepți. An devenit 
tradiționale meciurile de volei între 
„reprezentativele" vilelor Păltiniș și Ga- 
raiman. Volei se joacă însă zilnic, echi
pele oonstituindu-se ad-hoc. Organizăm 
și concursuri dotate cu premii ta cărți. 
Tenis de masă, rfU știu ctad nu se joacă. 
De dimineață pînă seară, tîrziu, cele 
două mese nu cunosc... odihnă. Ne gîn- 
dim și la fotbaliști: ta fiecare serie o 
competiție,. Apropos de fotbal. în timpul 
campionatului mondial de fotbal, ta 
fața celor 5 televizoare au luat loc — 
la fiecare partidă — aproape 2 000 de 
spectatori.

— V-am ascultat cu plăcere. Ți- 
nînd cont de dragostea dv. pentru

Agnita...
nisle Turcu, muncitor la C.I.I.. Blaj, 
pe Nicolae Citru, muncitor la Auto- 
mecanica Sibiu și pe Ion Munteanu, 
salariat a! Fabricii de tricotaje și 
confecții din Agnita. Toii trei se 
aflau ia prima 'or întrecere sportivă 
de amploare, pentru care — în ul
timul timp — au efectuat pregătiri 
serioase.

Rezultate bune s-au obținut și în 
întrecerile atletice, în ciuda faptului 
că pista a fost înmuiată de ploaia 
torențială căzută în ajun. Unii din
tre concurenți au realizat cifre care 
trebuie să determine pe antrenorii 
din regiunea Brașov să se ocupe cu 
seriozitate de nerfecționarea și pro
movarea lor. Este cazul șoferului 
Ion Ciorogaru, din Cisnădie, un tî- 
năr cu un fizic dezvoltat, care a rea
lizat 11,80 m la aruncarea greutății. 
Frumoase calități a dovedit și tînă- 
rul Nicolae Metea, din orașul Vic
toria, care — în condițiile de con
curs despre care am amintit — a 
realizat totuși 11,7 secunde pe 100 
m.

Iată acum raioanele cîștigătoare 
pe discipline sportive: atletism — 
Mediaș 14 pt gimnastică — Sibiu 
14 p; ciclism — Mediaș 14 p; trîntă 
— Agnita 14 p; volei — Făgăraș 
14 p; fotbal — Făgăraș 14 p; hand
bal — Mediaș — 14 p. în clasamen
tul general primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de: 1. Mediaș 
87 p; 2. Agnita 75 p; 3. Brașov 66 p.

în încheiere, se cuvine a fi subli
niat aportul dat în buna organizare 
a acestor întreceri de organele lo
cale sportive, care printr-un deose
bit eîort au reușit să asigure o des
fășurare bună etapei regionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului.

ION POPA
instructor al Consiliului General 

al UCFS

Asociația sportivă Grivița Roșie este 
cea mai mare din raionul cu același nume. 
Ea numără aproape 6 000 de membri 
VCFS care își desfășoară activitatea în 
mai multe secții pe ramură de sport, 
printre care rugbi, fotbal, volei, hand
bal, tenis de masă, haltere, atletism 
etc. In întrecerile Spartachiadei de 
vară au fost angrenați 4 500 de tineri 
și tinere. Iată însă că la campionatul 
asociației, care se desfășoară în pre
zent, participă numai 200 de tineri! P. 
Dorit, secretarul asociației sportive, ne-a 
explicat că de fapt la aceste întreceri 
iau parte elevii de la Școala profesio
nală, muncitorii din cadrul uzinei fiind 
angrenați într-un număr foarte redus. O 
explicație există: baza sportivă din Par
cul copilului se află în reparație de a- 
proape un an de zile și secretarul 
asociației este obligat să se îngrijească 
mai mult de lucrările de aici decît 
de munca propria-zisă din cadrul con
siliului. Nu am înțeles însă ce fac cei
lalți membri ai consiliului ? Cunoaștem 
multitudinea sarcinilor profesionale pe 
care le au, dar adunarea generală le-a

J UN ENTUZIAST ACTIVIST SPORTIV
I-a dezvoltarea sportului de masd 

o contribuție importantă o au și 
entuziaștii activiști voluntari. Ei 
sînt aceia care îndrumă eu răb
dare șl pricepere pe iubitorii spor
tului, sprijină consiliile asocia
țiilor și secțiile pe ramură de 
sport în organizarea și desiășura- 
rea întrecerilor. Munca lor se re
flectă direct în creșterea activită
ții de masă, în sporirea numărului 
de participant! la competițiile 
populare.

Printre activiștii sportivi care se 
bucură de multă stimă in orașul 
Tr. Severin se numără și ION 
BĂLAN, mecanic ia fabrica de 
bere. El iubește sportul și caută

I să insufle această pasiune și celor
lalți tineri din întreprindere, des-

I lășutînd in cadrul consiliului aso
ciației o rodnică activitate pro-

I pagandistică, de angrenare a tine- 
Îretuluj la întrecerile diverselor 

competiții de masă (Spartachiade,

I campionatul asociației, concursuri 
pentru obținerea Insignei de poli-

| sportiv). Împreună cu ceilalți mem- 
" bri ai consiliului, el a reușit să 
| mobilizeze tineretul la amenajarea 

terenurilor de sport pe care cu 
| prilejul Spartachiadei de vară, 
. multi membri UCFS din asociația 
I „Înainte" s-au întrecut lâ fotbal,

I volei, popice, tenis de masă etc.
Entuziasmul cu care muncește, 

| dragostea fată de activitatea spor- 
* tivă fac din Ion Bălan un exemplu 
| pentru cei ce iubesc sportul în o- 

rașul Tr. Severin.

șenesc UCFS, „duminici cultural-spor
tive4*. în cadrul lor, casa de cultură pre
gătește programul artistic, iar organele 
UCFS organizează întrecerile sportive. 
Sînt cele mai gustate momente spor
tive.

— Am impresia că am ajuns la 
capătul discuției.

— Nu. Aș avea de făcut cîte.va su
gestii. în primul rînd cred că ar fi 
util ca forurile sportive să programeze 
și aici — așa cum se face pe litoral 
— competiții sportive internaționale. Ele 
ar constitui un punct de atracție pen
tru turiști și un motiv în plus de bucu
rie pentru oamenii muncii veniți la 
odihnă. De asemenea, ne-ar bucura ca 
sportivii fruntași să ne viziteze din cînd 
în cînd, fie pentru a lua cuvîntul în ca
drul simpozioanelor cu temă sportivă 
sau în cadrul unor discuții cu iubitorii 
sportului, fie cu prilejul unor demon
strații. în fine, așteptăm de mult spri
jinul profesorilor de educație fizică din 
localitate, în organizarea unor centre 
pentru învățarea sportului...

Și iată, așa s-a transformat reporta
jul meu în interviu. Personal sînt mai 
bucuros. Cînd un om de artă vorbește 
cu atîta însuflețire despre sport, în
seamnă că sportul a „prins". Și aceasta 
este esențialul.

HRISTACHE NAUM GH. GRUNZU—coresp.

DOAR 200 DIN 6000!
încredințat o sarcină importantă, pe care 
trebuie s-o ducă la bun sfirșit.

Asociația sportivă Grivifa Roșie era, 
pînă nu de mult, o asociație fruntașă, 
din ale cărei metode de muncă au în
vățat multe asociații din țară. Cum 
se explică acum faptul că din cei a- 
proape 6 000 de membri VCFS, doar

I 600—1 700 își plătesc cu regularitate 
cotizația, iar la competițiile de masă 
sînt prezenți așa de puțini tineri din 
uzină? Pare de neînțeles și faptul că, 
în 8 luni de zile, abia s-a reușit să 
se realizeze un număr de 60 de purtă
tori ai Insignei de polisportiv și aceș
tia tot de la Școala profesională.

Din scrisorile 
primite la redacție
CARACAL. Printre asociațiile 

sportive fruntașe din orașul nostru 
se numără șl Steagul roșu. Dacă în 
urmă cu cîtva timp A.S. Steagul roșu 
nu avea mai mult de 100 de membri 
U.C.F.S., acum — datorită muncii 
intense depuse de consiliu ca și u- 
nor competiții atractive organizate — 
numărul membrilor asociației a a- 
juns la 380. Sportivii de aici acti
vează eu succes în cinci secții: a- 
tletism, box, volei, handbal și șah. 
Conducerea asociației a asigurat un 
bogat program competițional, asU. 
fel că majoritatea membrilor par
ticipă cu regularitate la întreceri. 
Menționăm, de asemenea, că de au
rind s-a trecut la organizarea unor 
cursuri de inițiere pentru copii.

A. OCHEA—coresp.

CURTEA DE ARGEȘ- Zilele trecu
te, au luat sfîrșit în localitate două 
cursuri de instructori sportivi, or
ganizate de consiliul regional UCFS 
Argeș, la care au participat aproape 
150 de tineri și tinere, din toate ra
ioanele regiunii. Primii! curs, ab

solvit de 76 de foști sportivi, a a- 
vut scopul de a pregăti instructori 
la atletism, volei și handbal pen
tru asociațiile sportive de la sate. 
Cel de al doilea curs a format 63 
de instructori la tir.

Asemenea cursuri s-au mai orga
nizat în regiunea Argeș, dar, din 
păcate, o bună parte dintre absol
venți s-au... pierdut pe drum. Cre
dem că acum consiliul regional 
UCFS va lua toate măsurile ca 
tovarășii din consiliile raionale și 
din comisiile pe ramură de sport să 
urmărească în activitatea lor pe 
noii instructori, să-i sprijine, pentru 
ca ei să dea din plin randament în 
asociațiile lor.

S. EMANOIL—coresp.

ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. în cadrul acțiunilor de 
stimulare a unor ramuri sportive, 
consiliul orășenesc U.C.F.S. din lo
calitate a organizat, printre alte ma
nifestări sportive, un interesant si
multan de șah susținut de ing. V. 
Bularda, secretarul asociației spor
tive Cauciucul. Replica a fost dată 
de 13 șahiști, membri ai asociației 
Progresul. Simultanul de la clubul 
Blocului tinerelului a fost cîștigat 
de ing. Bularda cu 12 lz2—1/2 și a 
constituit o bună propagandă pentru 
tinerii noștri șahiști.

Ar fi bine ca tovarășii de la clubul 
Rapid să analizeze temeinic felul cum 
se prezintă lucrurile la această asocia
ție și să însărcineze pe altcineva care 
să se îngrijească de amenajarea terenu
lui din Parcul copilului, lăsîndu-l pe 
profesorul P. Dorn să se ocupe exclu
siv de munca sportivă din cadrul uzinei, 
de organizarea campionatului asociației 
și concursul pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv—complet uitat aici. Trebuie 
de asemenea, reaclivizați responsabilii de 
grupe din cadrul asociației și mai ales 
membrii consiliului. Am văzut planuri 
de muncă bune, dar din păcate ele 
au rămas petice de hîrtie. A început 
„Cupa Metalurgistul" și pînă în prezent 
nu s-a mișcat un deget la asociația 
Grivița Roșie. Și ce frumos plan de ac
țiune au mai făcut! Să se tot întreacă 
tinerii la atletism, tir, trîntă, handbal, 
haltere și volei. Poate că nu ar strica 
și un sprijin mai eficient din partea 
Consiliului orășenesc VCFS București^, 
fiindcă din partea clubului raional el 
nu se prea simte.

V. GODESCU



NOUTĂȚI
® In calendarul in

ternațional al primei 
noastre echipe naționa
le figurează o întîlnire 
cu echipa Franței. Me
ciul va avea loc Ia Pa
ris la 22 martie 1967.

O în curînd vor a- 
pare din nou pe tere
nurile de fotbal : Cari- 

, caș, Horațiu Moldo
van, Tătaru și Dinulcs- 
cu. De astă dată ca... 
arbitri, deoarece au ab
solvit de curînd cursul 
organizat în acest sens.

In imaginea alăturată vă pre

zentăm o fază din pasionan
tele dueluri. Steaua— Dinamo 

București.

Foto: V. Bagcac

Corespondenții noștri: DESPRE ULTIMELE PREGĂTIRI ALE ECHIPELOR
în cursul zilei de ieri corespondenții ne-au transmis vești despre 

ultimele, pregătiri ale echipelor înaintea celei de a lll-a etape a campio
natului categoriei A. Săptămîna aceasta antrenamentele s-au desfășurat 
sub semnul unei intensități sporite. Pe terenuri proprii sau în deplasare 
formațiile au susținui și unele jocuri de verificare cu echipe din categorii 
inferioare. Iată, pe scurt, unele amănunte și formațiile probabile care se 
vor alinia la startul jocurilor de sîmbătă (cel din Capitală) și cele de 
duminică. Amintim cu acest prilej că meciul Politehnica Timișoara — 
Steagul roșu — ce urma să aibă loc în această etapă — a fost amînat 
deoarece echipa brașoveană participă în cursul săptămînii viitoare la un 
turneu în Italia.

FARUL : în zilele premergătoare e- 
tapei a treia a campionatului, jucă
torii constănțeni au muncit cu mul
tă tragere de inimă la antrenamente. 
Pînă joi ei efectuaseră patru aseme
nea ședințe șî un joc amical cu echi
pa Portul din localitate, pe care au 
depășit-o cu scorul de 6—0. Antre
norul V. Mărdărescu a comunicat for
mația pe care Farul o va alinia în 
meciul cu Universitatea Cluj. Iat-o : 
Manciu — Georgescu, Tîlvescu, Kosz- 
ka, Dumbravă — Manolache, Pleșa 
— Tufan, Zamfir, Iancu, Kallo.

M. SEULEANU

UNIVERSITATEA CLUJ: După 
.dușul rece“ cu Progresul, acasă, 
studenții speră într-o reabilitare la... 
Constanța. în formație nu vor sur
veni mari modificări. Singurul jucă
tor indisponibil este Sabo, acciden
tat.

Așadar, la Constanța vor juca: 
Kingheanu (Gaboraș) — Grăjdeanu, 
Pexa, Neșu, Cîmpeanu — Al. Vasile, 
P. Emil (Oprea) — Marcu, Ivansuc, 
Adam, Barbu.

V. MOREA

C.SMLS.: Antrenorii ieșeni au fă
cut mult pentru omogenizarea echipei

Arbitrii meciurilor
STEAUA — DINAMO BUCU

REȘTI: Aurei Bentu — ia centru, 
Radu Buzdun și Mircea Bică — 
la tușă (toți din București);

PROGRESUL — RAPID : Vasile 
Dumitrescu — la centru, Constan
tin Bărbulescu și Vasile Toma — 
la tușă (toți din București) ;

U.T.A. — ȘTIINȚA CRAIOVA; 
Alexandru Alexa (Rm. Vîlcea) — 
la centru, Gh. Smeureanu (Rm. 
Vîlcea) și Petre Badea (Brașov) 
— la tușă;

C.S.M.S. — DINAMO PITEȘTI: 
Cornel Nițescu (Sibiu) — la cen
tru, Eugen Bucșe (Sibiu) și Zaha- 
Xia Chifor (Brașov) — la tușă;

JIUL — PETROLUL: Alexandru 
Toth — la centru, Ștefan Patkos 
și Titus Costan — la tușă (toți din 
Oradea);

FARUL — UNIVERSITATEA 
CLUJ i Nicolae Mihăilescu — la 
centru, Nicolae Petriceanu și Con
stantin Marin — la tușă (toți din 
București).

și rodarea unor rezerve pe care se 
pare că vor să Ie introducă în prima 
garnitură. Joi a avut loc un meci de 
antrenament cu Locomotiva IașL O 
noutate: apariția în formație a lui 
Danileț. Duminică vor juca : £onstan- 
tinescu — Malschi, Pop, Vornicu, De- 
leanu — Ștefănescu, Romilă — Incze, 
Danileț, Cuperman, B^boie.

D. DIACONESCU

DINAMO PITEȘTI: Săptămîna a- 
ceasta au avut loc mai multe antre
namente și un joc la Rm. Vîlcea 
unde fotbaliștii piteșteni i-au între
cut pe cei de la Oltul cu scorul de 
4—2. Antrenorii echipei au pus ac
centul pe îmbunătățirea eficacității 
lucrînd mult cu înaintașii. Meciul de 
la Iași se anunță extrem de dificil, 
dar jucătorii piteșteni sînt hotărîți să 
obțină un rezultat bun. Se știe că 
piuă la ora aceasta Dinamo Pitești 
n-a acumulat nici un punct în clasa
ment. Poate că la Iași-. Dar iată echi
pa probabilă: Urziceanu — L Popes
cu, Barbu, I. Stelian, David — Pre
purgel, ȚTrcovnicu — G. Radu, Naghi, 
Turcan, Pop (Olteanu).

AL. MOMETE

JIUL : Pe un timp ploios și un te
ren desfundat Jiul s-a antrenat joi 
în compania Minerului Lupeni de 
care a dispus cu 3—0. Casandra, Pe- 
ronescu și Libardi sînt autorii golu
rilor. Meciul și-a atins scopul și an
trenorii au definitivat formația pentru 
meciul cu Petrolul. Echipa minerilor 
va avea următoarea alcătuire: Zam
fir — Șerban, Dan, Pop, Cazan —

CONCURSUL SPECIAL PRONOEX- 
PRES DIN 7 SEPTEMBRIE 1966
în întreaga țară. Ia agențiile Loto- 

Pronosport continuă depunerea bu
letinelor pentru concursul special 
Pronoexpres din 7 septembrie 1966 
care atribuie în afara premiilor o- 
bișnuite în bani, 10 autoturisme : 
„Fiaț 1300“, .Renault 10 major", 
„Fjat 850“ și „Fiat 600“. în conti
nuare lista de obiecte mai cuprinde: 
motociclete, scutere, televizoare, fri
gidere, excursii în Cehoslovacia cu 
petrecerea Revelionului la Praga (în 
număr nelimitat), mașini aragaz, as
piratoare, aparate de radio, biciclete 
și alte numeroase premii în obiecte 
și bani.

Participînd la concursul 6peeial 

Stocker, Crăciun — Martinovici, Li
bardi, Casandra, Peronescu.

ȘT. CONICIKA

PETROLUL: corespondentul nos
tru, L CONSTANTINOIA, ne-a 
comunicat lotul din care antrenorul 
Cernăianu va alcătui formația pentru 
meciul cu Jiul: Ionescu (Sfetcu), 
Pahonțu, Boc, FJorea, Mocanu, Iuhas, 
Dragomîr, Dridea I, Dridea II, Badea, 
Moldoveanu, Dincuță și Oprișan.

U.T.A. : Jocul internațional pe care 
l-au susținut iextiliștii în compania 
Selecționatei Iranului a constituit o 
bună verificare a potențialului echi
pei. Joi și vineri ei au mai efectuat 
două antrenamente de condiție fizi
că. Antrenorul I. Reinhardt mi-a dat 
următoarea formație probabilă: Cor
nea — Birău, Bacoș, Mețcas, Czako 
II — Schiopu (Comisar), Citivu — 
Igna, Moț, Țîrlea, Axente.

ST. IACOB

ȘTIINȚA CRAIOVA: Pentru me
ciul de la Arad, echipa craioveană 
va avea următoarea alcătuire: Papuc
— Mihăilescu, Mincă, Bîtlan (M. 
Marcel), Deliu — Strîmbeanu, Ivan
— Cîrciumărescu, Sfîrlogea, Oble- 
menco, Plugaru. în ultimul meci din 
cadrul antrenamentelor acestei săp- 
tămîni, jucătorii craioveni, în forma
ția de mai sus, au jucat joi cu echipa 
Electroputere (cat. C) de care au dis
pus cu scorul de 3—2. Studenții spe

Conform regulamentului...
Duminica trecută, la Ploiești.
In repriza a 11-a a meciului Petrolul— 

C.S.M.S., la un moment dat, Vornicu 
încearcă să preia balonul cu piciorul și 
Dridea cu... capul. Cel care are de su
ferit este, bineînțeles, Dridea. Lovit (din 
fericire, ușor) el are o exclamație de 
durere. Arbitrul jocului, N. Mihăilescu, 
fluieră și, poate spre surprinderea unor 
spectatori mai puțin iniția ți în ale re
gulamentului, acordă lovitură liberă in

PRONOSPORT
Pronoexpres din 7 septembrie, ori
cine poate deveni posesorul unui 
autoturism, al unei excursii sau al 
unui premiu în bani.

Depuneți din vreme buletinele 
pentru a evita aglomerația din ulti
mele zile.

Agențiile vă țin la dispoziție și 
buletine gata completate.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
35 din 28 august 1966.

Premiul excepțional: 1 variantă a 

ră într-o comportare bună la Arad, 
de unde vor Să se întoarcă cu cel 
puțin un punct acasă.

ST. GURGUI

RAPID: Feroviarii s-au antrenat 
joi în Ciulești in compania forma
ției de categorie orășenească Abato
rul. A fost un joc școală de două 
reprize a 30 de minute. Antrenorii 
V. Stănescu și V. Stănculescu vor 
alinia următorul 11 : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, G. Dan, Greavu — 
Jamaischi, Georgescu — Năsturescu, 
Dumitriu II, Ion Ionescu, Codreanu.

PROGRESUL: Antrenorii P. Mol
doveanu și FL Știrbei nu vor aduce 
modificări echipei care a cîștigat la 
Cluj. Deci: Mîndru — Colceriu, Măn- 
doiu, Peteanu, Ad. Constantinescu — 
Neacșu, Al. Constantinescu — Oailă, 
Mateianu, Soangher, Mafteuță.

STEAUA : După meciul cu Politeh
nica, Steaua a scăzut curba efortului. 
Iată și echipa probabilă pentru jocul 
cu Dinamo: Suciu — Pelescu, Jenei, 
D. Nicolae, Sătmăreanu — Negrea, 
D. Popescu —- S. Avram, Constantin, 
Voinea, Raksi.

DINAMO : Formația va fi al
cătuită din următorul lot: Nicules- 
cu (Datcu) — Popa, Ivan, Nunweiller 
III, Stoenescu — Ghergheli, Nun
weiller IV (Ștefan) — Pîrcălab, Fră- 
țilă, Ene II, Nunweiller VI, Haidu.

directă în favoarea echipei... C.S.M.S.
Trebuie să spunem însă că N Mihăi

lescu, care a prestat în general un ar
bitraj excelent, a apreciat just faza și 
a dat decizia corespunzătoare: Dridea, 
aplecînd capul și încercînd să joace 
mingea la o înălțime la care adversarul 
era îndrituit să folosească piciorul, a 
comis infracțiunea de ADTOPERICLI- 
TARE. 0 infracțiune care se sancțio
nează cu o lovitură liberă indirectă.

75.000 lei (un autoturism „Fiat 850", 
plus 31.000 lei în numerar).

Categoria a III-a, 8 variante a 
7.510 lei.

Categoria a IV-a, 119,5 variante a 
€03 let

Report la fondul premiului minim 
165.703 lei.

Premiul excepțional a fost obținut 
prin tragere la sorți de Lamatic 
Gheorghe din Iași.

LOTO

La tragerea Loto din 2 septembrie

Dintre zeci
de însemnări
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• Există în ceea ce face 
Constantin ceva care ține de 
domeniul marilor îndrăzneli. 
Pentru că, ce poate fi altceva 
lupta lui fără cruțare cu el în
suși, cu neînduplecatul dușman 
al tuturor fotbaliștilor—timpul 
care trece, trece...

Și izbînzile nu lipsesc.' A re
venit în prim plan, cînd ni
meni nu maț credea. Dar, cu ce 
preț? Unul dintre antrenorii 
săi îmi spunea că, la ora ac
tuală, totul în viața „profeso- 
rului“ este calculat cu o minu
țiozitate englezească: minut cu 
minut, secundă cu secundă—

• Traian Ionescu a redeve
nit antrenor principal al dina- 
moviștilor bucure șteni. De asia 
mi-am dat seama cel mai bine. 
Ia ultima întiinire, cînd i-am 
cerut iormafid pentru meciul de 
duminică. Mi-a spus că- P-o 
știe...

0 „Nici o .minune nu durează, 
mai mult de. două săptămîni". 
Am citit undeva dhestiiinea a-’ | 
ceasta. Așa sau aproximativ' 
așa. Mi-am reamintit-o, gindin- I 
du-nV la „viața" Progresului. ’ 
în categoria A,.la jocul-său de 
azi cu Rapid. Dar dacă du
rează... trei? Atenție, Rapid 1

• Un cititor — Fiorin Stă
nescu. din București — îmi re
proșează insistenta cu care mă 
ocup de Rapid. Da, așa este. 
Scriu mereu despre „băieții Giu- 
leștiului". Și bune și rele (dinsul 
zice că mai mult rele). Se 
poate, dar de asia nu sini vi
novat eu. Cit privește insisten
ța, permiteți-mi să reproduc o 
vorbă a artistului emerit Colea 
Răutu: „Nu concep duminica 
iară iot bal, fotbalul iără Ra
pid, Rapid iără Ionescu și Du
mitriu''.

• Nu există nici un îndrăgos
tit de fotbal, pe lume, care să 
nu aibă o idee a sa, unică și i- 
muabilă, pentru care merge pî- 
nă-n pînzeie albe. Antrenorii 
Stelei au „ideea Negrea".

Are n-are 
cute — fix“ 
ren...

0 Mihăilă 
șoara) : „Am 
o tradiție dar... undeva s-a rupt 
„ața”...

e Voinea (Steaua) : „î‘ 
sini întrebat: „de ce ratezi .

De ce? Dac-aș ști ar ii sim
plu".

• Iancu luptă să-și cîștigc 
dreptul de titular în echipa na
țională. Antrenorul Constantin 
Teașcă : „Iancu, într-o echipă de 
fotbal, joacă rolul grămezii 
deschise de la rugbi".
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treabă, „la 11 tre- 
Negrea este în tc-

(Politehnica Timi- 
vrut să reînnodăm

I
Mereu | 
tzi“ ? I

I
I
I
I
IVALENTIN PÂUNESCU

Astăzi, la Timișoara

Politehnica -
Selecționata iranului

Aflată în turneu în țara noastră 
Selecționata Iranului va susține as
tăzi cel de ai doilea joc. Fotbaliștii 
iranieni întilnesc astăzi la Timișoara 
echipa noastră de categoria A, Po
litehnica. Reamintim că în primul 
joc din țara noastră Selecționata 
Iranului a terminat la egalitate 
(2—2) cu U.T.A 

1966, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

47 57 14 82 31 49 46 33 26 11
Premiul special : 47 49 46
Fond de premii : 922.258 lei din 

care 124.511 lei report pentru pre
miul special.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 9 septembrie, la Pitești.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-PronospQrt.
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AUTOMOBILISM j

Turul Europei sosește

azi in București
Astăzi dimineața, la ora 1.19’, au 

intrat în România, prin punctul de 
frontieră Borș, participanții la cea 
'de a 10-a ediție a competiției auto
mobilistice internaționale „TURUL 
EUROPEI". Ea parcurge prin țara 
noastră 918 km, pe următorul traseu : 
Borș — Oradea — Cluj — Turda — 
Sebeș — Sibiu — Brașov — Bucu
rești — Mamaia — Negru Vodă. Ora 
de trecere a primului concurent prin 
localitățile de pe traseu în ziua de 
8 septembrie, sînt : Borș 1.19' — Cluj 
3.28' — Sibiu 5.35’ — Brașov 7.16’ — 
București 9.30’. în ziua de 4 septem
brie : plecarea din București 7.01’ — 
Giurgeni 9.16' — Mamaia 10.30' — 
Negru Vodă 12.30’.

Numărul mașinilor care au luat 
startul din Hanovra (RFG) în ziua de 
1 septembrie este de 50, participînd 
echipaje din 7 țări : RFG, Italia, An
glia, Austria, Franța, Olanda și Da
nemarca. Printre concurenți se remar
ca numeroși automobiliști cunoscuți 
cum ar fi T Joachim Springer — 
Gunther Brendel (RFG) pe o mașină 
FORD TAUNUS, echipaj care a cîș- 
tigat Turul Europei în anii 1964 și 
1965, Marcel Martin — Jeannette 
Martin pe o mașină BMW, Luigj Or- 
.vato — Carlo Bonaldi (Italia) pe o 
mașină FIAT 850, Robert Nelleman— 
Jurgen Nielsen (Danemarca) pe o ma
șină FORD. Printre mărcile de ma
șini care iau parte la concurs mai 
remarcăm : Opel Kadett, NSU-Prinz, 
Simca, Volvo, Alfa Romeo, Glas, Re
nault, Mercedes, Volkswagen.

în țara noastră concurenții la Tu 
nil Europei vor avea 3 controale ora
re (Borș, București și Mamaia) și un 
control de trecere pe drumul Rîșnov— 
Predeal.

Controlul orar din București v.a fi 
Instalat la intrarea în Piața Scînteii, 
după care mașinile se vor introduce 
în parcul închis pînă la plecarea din 
ziua de 4 septembrie ora 7.01’.

Participanții vor parcurge cei 9 000 
km în timp de 10 zile, avînd numai 
3 nopți de odihnă la București, Split 
și Annecy.

Fiecare vehicul este ocupat de doi 
conducători care conduc și se odih
nesc cu schimbul.

Autovehiculele sînt împărțite pe 
grupe (mașini de turism, mare turism, 
modele sport, mașini de turism spe
ciale) și pe clase, după capacitatea ci
lindrică.

AI. TH.

| CE PERSPECTIVE ARE NATAȚIA NOASTRĂ LA J. O.

I La Utrecht, doar Cristina Balaban a confirmat
’ Campionatele europene de notație s-au încheiat de cîteva zile, dar iubitorii
I acestui sport continua să comenteze întrecerile de la Utrecht. Se fac bilanțuri, se 
’ pun ia punct tabelele de recorduri și listele celor mai bune performanțe și, desigur, 
Inu sînt ocolite pronosticurile pentru J.O. de la Mexico. Cu doi ani înaintea Olimpia

dei, înotătorii europeni au dat un strălucit examen, care poate da de gîndiț specia-
■ liștilor de peste ocean. Frank Wiegand și Galina Prozumenscicova au realizat per-I formanțe excepționale, Bobby Mc Gregor și Martina Grunnert pot sta la loc de

cinste alături de cei mai buni sprinteri ai lumii, iar Kiki Caron (100 m spate) sau
I Ada Kok (100 m fluture) înoată cu două secunde mai repede decît campioanele

S.U.A. în aceste condiții, ale unui remarcabil progres general, trebuie analizată și 
comportarea celor 5 înotători care ne-au asigurat cea de a doua prezență (prima

’ oară în 1962) în cadrul celor 11 ediții desfășurate pînă acum. Și, analizînd perfor-
Imanțele celor 5 sportivi, să vedem și ce perspective întrevedem deocamdată pentru 

J.O. de la Mexico.

CRISTINA BALABAN 
O CERTĂ VALOARE

Proba feminină de 100 m 
spate a adus natației româ
nești, ca și inexistentă pe 
plan mondial cu cîțiva ani 
în urmă, primul ei succes 
din istoria acestui sport. în- 
tr-o companie selectă din 
care nu a lipsit nici una din 
specialistele europene la a- 
cest procedeu, Cristina Ba
laban a urcat pe podium 
primind medalia de bronz. 
Atît în serie, cît și în fina
lă, campioana noastră a 
înotat cu multă ambiție, a 
întors foarte bine (la 32,8 
și respectiv 33,0), realizînd 
performanțe de certă va
loare : 1:09,6 și 1:09,7.

în acest an, exceptîndu-le 
pe cele două reprezentante 
ale Africii de Sud, Muir si 
Farley, care nu au dreptul 
să participe la J. O., doar 
învingătoarele sale de la 
Utrecht au înregistrat tim
puri mai bune: C. Caron 
1:07,9 — rec. european ega
lat (la Utrecht 1:08,1) și L. 
ludgrove 1:08,9. Toate cele
lalte spatiste de valoare din 
S.U.A., Australia sau Japo
nia au fost cronometrate cu 
timpuri peste 1:10,0.

Astfel stînd lucrurile, este 
evident că recordmana Ro
mâniei anunță de pe acum 
șanse pentru un loc în fi
nala de la Mexico. Ea a 
progresat uimitor în ultimii 
doi ani (1:13,0 în 1964, 
1:11,0 în 1965 și acum 
1:09,6) lucrînd îndeosebi 
pentru dezvoltarea rezis
tenței și îmbunătățirii în
toarcerilor. De acum înainte 
însă, Cristina și antrenorul 

Vești din centrele de inițiere în sport
Acum, in timpul vacantei de vară, activitatea centrelor de inițiere in sport s-a 

intensificat. In zeci de orașe, in numeroase comune, mii și mii de tineri își însușesc 
tehnica elementară a disciplinelor preferate. Iată ce ne scriu corespondenții despre 
aceste „pepiniere" ale sportului:

ei, prof. R. Drăgușanu, vor 
trebui să se gîndească se
rios la creșterea vitezei. Gu 
un timp de 1:03,0 la craul 
(ceea ce Caron și Ludgiove 
nu au realizat încă, com- 
pensînd prin forță sau bă
taie puternică a picioarelor) 
Cristina Balaban are șanse 
mult mai mari de a obține 
performanțe superioare si 
în proba sa favorită, far la 
cei 19 ani ai săi, campioana 
noastră are toate posibilită
țile de a atinge aceste li
mite. Cristina trebuie să 
aibă permanent în față e- 
xemplul lui Cathy Fergu
son, care a cîștigat la To
kio cu 1:07,7, înotînd „suta" 
liber în 1:02,7.

Pentru tînăra reșițeancă 
Anca Andrei (15 ani) par
ticiparea Ia aceste întreceri 
a constituit un excelent pri
lej de a învăța. De altfel, 
acesta a și fost scopul de
plasării sale la Utrecht. 
Concurînd cu mult curaj în- 
tr-o probă cu 25 de partici
pante a căror medie de vîr- 
stă a fost de 18,6 ani, ea 
a ocupat locul III în seria 
sa, în ciuda poate a celei 
mai... nereușite întoarceri din 
scurta ei carieră. Timpul 
realizat (f:13,3), mai bun 
decît al campioanei URSS, 
Tatiana Savelieva, clasată 
în urma sa, a însemnat cea 
de a 14-a performantă a 
probei și acest lucru tre
buie subliniat avînd în ve
dere că Anca, împreună cu 
Corominas (Spania) — 14 
ani și Boes (R.D.G.) — 15 
ani au fost mezinele com
petiției.

Talentata sportivă din 
Reșița mai are însă mult de 
lucrat pentru a o ajunge 
din urmă pe medaliata noas
tră. Ea trebuie să-și dezvol
te forța, să se gîndească 
mai mult la întoarceri — e- 
lement de bază în cursele 
pe distanțe scurte, să îm
prumute ceva din dîrzenia 
și voința Cristinei. Chiar și 
exemplul lui Kiki Caron, 
care în 1962, la Leipzig, era 
eliminată din serii cu 1:12,8, 
îi poate servi foarte bine.

★

BRASIȘTII TREBUIE SA 
ÎNVEȚE DIN GREȘELI!

Din capul locului trebuie 
spus că reprezentanții noș
tri în proba de 200 m bras, 
A. Șoptereanu și V. Costa, 
nu ne-au îndreptățit speran
țele concurînd la Den Hom- 
mel sub posibilități. Proba 
lor care a avut 33 de con
curenți cu o medie de vîrs- 
tă de 21 de ani a supus pe 
participanți unui greu exa
men cu serii și semifinale. 
Șoptereanu a (,mers“ în se
ria a doua, de departe cea 
mai slabă, terminînd pe a- 
ceeași linie cu cehoslovacul 
Pejsa în 2:40,0 (cea de a 
18-a performanță a zilei ul
timul calificat, vest-germa- 
nul Barth, fiind cronometrat 
în 2:39,8). Și, astfel, record
manul nostru (18 ani) a ra
tat cel mai bun prilej de 
consacrare pe arena inter
națională. Lipsit de șansă 
dar în primul rînd de expe
riență și maturitate, Șopte
reanu a greșit grav rnena- 
jîndu-și forțele pentru semi
finale. Calculul său a omis 
faptul că tocmai în ultimele 
trei serii se aflau concu
renții creditați cu cele mai 
bune performanțe și a 
mers ca la plimbare. Nu mai 
puțin vinovat este și antre
norul său, prof. Gh. Dimeca, 
care avea de la început da
toria să ceară elevului său 
să concureze cu maximum 
de forță. El n-a făcut-o însă 
și rezultatele s-au văzut.

De la timișoreanul V. 
Costa (19 ani), specialist în 
proba de 100 m, așteptam 
mai puțin cunoscîndu-i și 
condițiile mai dificile de 
pregătire din tot timpul a- 
nului. El și-a făcut datoria 
în serii (al 7-lea timp cu 
2:36,6), dar în semifinală nu 
a mai rezistat asaltului pu
ternic al adversarilor săi 
(care au stabilit 8 recorduri 
naționale) sosind pe locul 
5 cu 2:38,0. în plus el a fost 
și descalificat pentru o 
întoarcere neregulamentară 
(două tracțiuni sub apă). A 
fost evident însă că sporti
vul timișorean nu s-a pre
zentat la Utrecht în maxi
mum de formă. Această 
constatare este la fel de 
valabilă și pentru Șopte
reanu, al cărui vîrf de 
formă sportivă, se pare, a 
fost greșit planificat. Bucu- 
reșteanul a „mers" 2:35,2 la 
sfîrșitul lui iunie, 2:34,3 la 
sfîrșitul lui iulie și — am 
constatat-o o dată în plus 
— curba maximă a formei 
sportive nu se poate întin
de pe o distanță de nouă 
săptămîni.

★

Atît Șoptereanu, cît ș 
Costa nu și-au spus îns< 
ultimul cuvînt. Ei au avan 
tajul tinereții (toți finaliști 
probei au avut peste 20 d< 
ani) și al conștiinciozități 
în pregătire, atuuri care bi 
ne folosite le pot aduc» 
succesul pe care de dal< 
aceasta l-au scăpat. Cu cori 
diția însă de a învăța (în 
preună cu antrenorii lor) ci 
mai bine din greșelile să 
vîrșite în acest sezon...

NU ESTE SUFICIENT 
SĂ DEȚII 9 TITLURI 

DE CAMPION

Și, ara merge chiar ma 
departe spunînd — e chiar., 
nerecomandabil. La Utrecht 
VI. Moraru a cules „roa 
dele" veșnicelor sale încer
cări de a găsi procedeul cel 
mai potrivit. Anul trecut, el < 
fost craulist și fluturist. A 
nul acesta, el a crezut (îm
preună cu antrenorul său 
că poate realiza ceva și in 
proba de 400 mixt și iată- 
răspîndindu-și forțele în 10 
direcții fără vreun rezultat 
deosebit.

La campionatele repubte 
cane Moraru a urmărit L_ 
probabil — să ne demon
streze că este mai talentat 
decît adversarii săi luînd 
startul în 10 probe. I-a a- 
jutat cu ceva acest lucru ? 
Categoric nu. Iar la Utrecht 
ne-a dovedit din plin că nu 
știe să-și dozeze eforturile 
într-o cursă de 400 m mixt 
(din 31 de concurenți el a 
avut al 17-lea timp, 5:13,6, 
cu care nu s-a calificat în 
finală) și că nu este de loa 
pregătit pentru rezultate de 
valoare în proba de 400 m 
liber. Noul său record, 
4:33,8, a fost o palidă satis
facție față de rezultatul în 
sine care l-a plasat pe lo
cul 22 din cei 34 de con
curenți.

Cu toate acestea avem 
convingerea că Moraru mai 
poate progresa încă mult. 
Dar pentru aceasta discuți
ile în contradictoriu de-a 
dreptul interminabile pe ca
re Moraru Ie poartă cu an
trenorul său (Gh. Dimeca) 
care sînt departe de a duce 
la ceva bun trebuie grab
nic curmate. De asemenea; 
VI. Moraru trebuie să se 
convingă o dată pentru tot
deauna că la marile perfor
mante nu se poate ajunge 
decît printr-o deosebită se
riozitate în pregătire și o 
luptă permanentă cu sine 
însuși. Exemplul lui Wie
gand, care a muncit timp 
de 11 ani pentru a ajunge 
la acest record mondial este 
cît se poate de grăitor.

★
CONSTANȚA. — începînd de la data 

de 1 iulie, în cadrul clubului Farul au 
luat ființă noi centre de pregătire sporti
vă. Un număr mare de tineri iau parte la 
antrenamentele de atletism (antrenori G. 
Craiu și I. Veliciu), tir (instructori I. Zva- 
rici și M. Ardeleanu) și gimnastică (antre
nor Jana Baltă).

FĂGĂRAȘ. — In aceste zile de vacanță 
școlară și... fotbalistică stadionul „1 Mai“ 
al asociației sportive Chimia este solicitat 
din plin.

Zilnic, zeci de copii învață să conducă 
balonul, să șuteze la poartă, să lovească 
mingea cu capul etc. Ei sînt în număr de 
52 și învață tainele acestui popular sport 
sub îndrumarea antrenorului echipei Chi
mia, fostul internațional Gh. Albu. „Copiii 
sînt ascultători, deprind cu destulă ușu
rință execuțiile tehnice — ne-a declarat 
antrenorul Ălbu. în funcționarea centrului 
mai avem insă unele greutăți. Mă 
refer în special la numărul insuficient 
al mingilor care îngreuează procesul de 
instruire".

V. LAZĂR—coresp.

BUHUȘI. — De cîtva timp stadionul 
Textila din localitate a devenit locul de 

întâlnire al micilor sportivi din orașul nos
tru. In urma anunțului dat nu de mult 
de consiliul asociației sportive Textila 
privind deschiderea unui centru de ini
țiere în sport, s-au prezentat pe stadion 
peste 300 de tineri. După o selecție rigu
roasă au fost opriți aproximativ 100 de 
copii cu aptitudini pentru sporturile pe 
care ei doresc să le practice. La fotbal 
s-au format trei grupe după criteriul vîr- 
stei (10—14 ani, 14—16 ani și 16—18 ani). 
De pregătirea lor se ocupă inimoșii in
structori, frații Biltz, V. Neculai și antre
norul I. Mayer. Antrenamentele se des
fășoară de trei ori pe săptămînă și sînt 
frecventate cu regularitate de micii fotba
liști. Un alt sport pe care îl învață meto
dic tinerii este handbalul. La orele de pre
gătire vin pe stadion 40 de băieți și fete. 
De instruirea lor se îngrijesc profesorul 
de educație fizică M. Crețu și inginerul 
H. Schulman.

Consiliul asociației sportive (președinte 
C. Baciu) a asigurat tinerilor tot ce le este 
necesar pentru pregătire. Astfel, s-au a- 
menajat terenuri de antrenament, s-au 
procurat 200 de perechi de teniși, tricouri, 
mingi și alte materiale, în valoare de 
45 000 de lei.

I VIERU — coresp.

Pentru J. O. din 1968, unde natația a fost ridicată Ia rangul atletismului, uu 
trebuie să ne limităm la acești 5 sportivi. Mai avem în țară cîțiva tineri talentați 
(P. Teodorescu, Georgeta Cerbeanu, VI. Belea, D. Gheorghe, D. Coroiu, Z. Giurasa, 
Al. Bain, M. Bîrsan etc.) care au progresat tn acest an șl poate că mai sînt și alții 
care ne pot oferi multe surprize fn>tr-un viitor apropiat. Dar pentru acest lucru 
secțiile fruntașe din țara noastră și antrenorii respectivi au datoria de a selecționa 
continuu pe cei mai dotați, oferindu-le totodată cele mai bune condiții de 
pregătire. »

Nimeni nu contestă capacitatea, priceperea și dorința vie de a contribui 1a 
dezvoltarea natației noastre a doi dintre cei mai buni antrenori, prof. I. Schuster 
și prof. Gh. Dimeca. Amîndoi însă s-au ocupat în acest an de grupe numeroase și 
nu au putut să se dedice fn exclusivitate celor mai talentați dintre elevii lor. Alt
fel, Anca Andrei poate nu mâi greșea „întoarcerea" la Utrecht și intra în finală, 
iar Moraru ar fi știut să-și dozeze mai bine eforturile îotr-o cursă de 400 m mixt. 
Și exemple din acestea se pot da pretutindeni, din păcate. De aceea, credem că in 
această direcție se poate Învăța mult din experiența unor țări cu tradiție în nata- 
ție. In Franța, de pildă, d-na Berlioux se ocupă în exclusivitate de Kiki Caron, iar 
la Rostock, Otto Kutz are fn pregătire, în afara lui Wiegand, doar 4 foarte tineri 
înotători.

* 113 ceIe arătate mai sus trebuie să adăugăm și necesitatea unui control per
manent (care nu a existat în acest an) din partea federației de specialitate al pla
nurilor de pregătire a Înotătorilor noștri fruntași. Totodată, forul respectiv va 
trebui să se îngrijească din timp să asigure celor mai buni sportivi verificări peri
odice în> compania unor adversari de valoare. Acestea insă trebuie alese cu grijă 
fn perioadele cele mai indicate corespunzătoare liniei ascendente a formei sportive.

Aceste cîteva concluzii nu au pretenția de a epuiza multitudinea problemelor 
vizînd perspectivele dezvoltării natației și participării la viitoarele Jocuri Olim- 

| pice. Ele însă atrag atenția asupra unor deficiențe care ne-au împiedicat să savft- 
răm din plin la Utrecht succesul Cristinei Balaban ..

AD. VASILIU



La Grilnau, succesul 
sportivilor români 

utea li si mai mare!>
propus, in continuarea comentariului pe marginea celei de a 

ediții a campionatelor mondiale de caiac-canoe, să luăm in discuție 
Varea problemă : „succesul de la Grunau — cinci medalii de aur, 
ie argint și una de bronz — reprezintă, oare, maximumul polenfia- 
valoric al sportivilor noștri ?“
e cere, desigur, un răspuns clar, care să sublinieze ce a fost bun 
nu la această edifie a „mondialelor". Și pentru că primele noastre 

mări le-am consacrat, elogios, tuturor celor care au contribuit la 
sul de la Griinau, rămine să completăm — astăzi — răspunsul la 
>area de mai sus.
) facem — și credem că nu greșim — afirmind că succesul echipei 
re putea fi și mai mare, că sportivii români aveau posibilitatea să 
ească, in plus, una-două medalii de aur!
i acum vom încerca să explicăm.

UN ALT REVERS
AL MEDALIILOR

cuvine să revenim asupra fap- 
că această ediție a C.M. a fost 

derată drept cea mai valoroasă 
Sjoria „mondialelor". A fost o 
e sportivă grea —- reamintim 
iortivi din 11 țări și-au disputat 
liile — în care nu numai noi 
in pentru victorie. Dar, chiar 
este condiții se putea mai mult. 
Această concluzie au ajuns și 
puștii noștri.
I privim — cum spuneam — și 
It revers al medaliilor. în 1963, 
M. de Ia Jajce, A. Igorov cu- 

medalia de argint la canoe- 
u fond. Oare experiența căpă- 
de-atunci încoace de acest spor
iri ne îndreptățea să așteptăm 
cum el să treacă primul linia 
osire, sau — măcar — să-și 
?ze poziția din clasamentul 
dialelor" de la Jajce ? Or, Igo- 
i venit la Griinau pe locul 5! 
?am că sportivii români se pu- 
întoarce cu mai multe medalii 
intru că în timp ce la Jajce 
i cîștigat primul loc la K2 — 

m și la ștafetă, acum n-au 
să obțină decît „argint" și, 

cliv, „bronz". Am explicat în 
:ile campionatelor unele din 
le care au determinat aceste 
îri în clasamentul celor două

spus — și așa este — că în 
le feminine nu aveam prea 
șanse la titlu și, poate, chiar 
§~medalii. Dar, putem să uităm 
Jocurile Olimpice de Ia Tokio 

fksînt nici doi ani de-atuncil) 
noastre se clasau pe locurile 
3 ? Știm că la ora actuală 
o serie de elemente tinere, 

ate, cu perspectivă șl la timpul 
it am subliniat posibilitățile de 
îs ale componentelor caiacului 
și ale altor sportive, cu mai 
sau mai puțină experiență, 

rine că ne gîndim la ziua de 
dar se știa de mult că în 

an vor fi „mondialele". Cre- 
— în concluzie — că și în 
e feminine avem mari posibi- 
de afirmare și că trebuie să 
tn și să îndrăznim mai mult, 
arătat doar cîteva exemple, 

i sublinia faptul că, într-ade- 
jccesul nostru putea să fie și 
categoric dacă unii sportivi 
icoară, H. Ivanov, A. Igorov, 
ipalit, G. Coșniță, A. Conțo- 
ar fi evoluat la nivelul aș- 

lor. Iată de ce la Griinau 
n-a sărit în sus de bucurie

i cum poate era firesc. Pentru 
torlivi și antrenori, noi toți, 
că cinci titluri mondiale în- 
i mult, un succes de presti- 
ir că sportivii noștri puteau și 
iu să dovedească mai convin- 
valoarea școlii românești de 
anoe.
ta este celălalt revers al me-

• și credem că strălucirea 
i, argintului sau bronzului nu 

să ne împiedice să-l vedem, 
alizăm cu realism și exigență, 
progresul continuu al aces- 

ouă ramuri ale sporturilor

IN MOTOR PUTERNIC 
BINE, CU DOUA Șl MAI

BINE I
de la primele comentarii 

inale am auzit, adesea, spu- 
se: „De data aceasta a cîș- 
luțan!" Se avea, desigur, în 

faptul că toți sportivii ro

mâni care au cucerit Ia Grunau 
titlul de campion al lumii sînt elevi 
ai antrenorului emerit Radu I-fuțan. 
Se avea, de asemenea, în vedere 
„rivalitatea" sportivă dintre acesta 
și antrenorul emerit Nicolae Nava- 
sart, care — trebuie s-o spu
nem — a dat, de fapt, caiacului și 
canoei românești acea impresionantă 
suită de mari campioni și străluci
rea unor victorii de mare prestigiu 
pentru sportul din țara noastră.

Firește, la Grunau a concurat 
ECHIPA României și rezultatele ob
ținute s-au datorat în primul rînd 
condițiilor de pregătire. în între
cerea directă dintre cei doi antre
nori, a învins intr-adevăr Radu Hu- 
țan pentru care, de altfel, am avut 
cuvenitele cuvinte de apreciere.

Dar... Nicolae Navasart, adică 
secția de caiac-canoe de la Steaua?

Nu putem trece nici o clipă peste 
meritele acestui antrenor binecu
noscut nu numai în țara noastră, 
ci și peste hotare. Antrenorul eme
rit Nicolae Navasart — tehnician 
priceput, cu multă experiență — a 
crescut și a pregătit de-a lungul 
anilor sportivi care au reprezentat 
cu toată cinstea clubul Steaua și 
culorile țării în cele mai mari com
petiții. Ar fi greșit să uităm că — 
spre a nu cita decît un exemplu — 
la campionatele mondiale de la 
Jajce, doi din elevii lui Navasart 
(Vasile Nicoară și Ifaralamb Ivanov) 
au reușit o performanță încă ne
egalată în caiacul românesc: cuce
rirea în cadrul aceleiași competiții 
a cîte trei titluri de campion euro
pean și mondial I

De data aceasta, nici unul din 
elevii lui Navasart n-a cîștigat me
dalia de aur. Cum se explică acest 
„coborîș" ?

Prea puține au fost, după păre
rea noastră, în primul rînd, căută
rile — atît pe planul selecției, cît 
și pe planul pregătirii pr«priu-zise 
— pentru aceste „mondiale". în ulti
mii doi ani, la Dinamo au apărut, 
printre alții, patru tineri care — 
la debutul lor în C.M. — au cîști
gat medalii de aur (P. Maxim, A. 
Simionov, V. Calabiciov, S. Cova- 
liov). Dacă și la Steaua ar fi fost 
selecționat și pregătit un asemenea 
„cvartet" poate că altul ar fi fost 
numărul medaliilor cucerite la Gru- 
nau.

De aceea spuneam că atunci cînd 
pleci la drum cu un motor puternic 
este bine, dar cînd sînt două este 
și mai bine I

Așadar, în aceste condiții, în echi
pa noastră reprezentativă au intrat 
de data aceasta mai puțini elevi ai 
antrenorului emerit N. Navasart. Ne 
așteptam ca el să caute să compen
seze această diferență numerică prin- 
tr-un plus de calitate, de valoare. 
După cum s-a văzut, n-a făcut-o. în 
plus, credem că moralul de con
curs al acestor sportivi a fost de 
la' început scăzut. în timp ce 
Maxim, Simionov, Calabiciov și 
ceilalți „puști" ai lui Huțan spu
neau : „Trebuie să cîștigăm I
Trebuie să ne batem cu toate for
țele 1", elevii antrenorului emerit 
N. Navasart ne declarau îndeobște: 
„E foarte greu. Nu știm dacă putem 
să facem ceva... 1"

De ce toate acestea ?
Credem că ar trebui să primim 

răspuns Ia cîteva întrebări. Auto- 
mulțumire ? Să se fi culcat oare pe 
laurii victorii lor mai vechi? Sau, cum
va, lăsarea problemelor de fond — ale 
selecției și pregătirii — mai mult 
pe seama secunzilor (Maria Nava

Calabiciov—S. Covuliov au debutat la „mondiale" cucerind medalia de aur
2—10 000 m). O performantă care confirmă marile posibilități de afirmare 

ale celor doi tineri canoiști români

sart și St. Vișevan) care, oricum, 
nu au „mina" maestrului, s-a răz
bunat de această dată ?...

Nu cumva a lipsit prea mult 
de la munca de pregătire ochiul 
experimentat al tehnicianului princi
pal, priceperea și exigența lui ?

După cum spuneam, valoarea ri
dicată a caiaciștilor și canoiștilor 
fruntași a fost creată în principal 
din întrecerea secțiilor celor două 
cluburi sportive — Dinamo și 
Steaua. Este foarte bine că avem 
două secții atît de puternice și a- 
ceste nuclee principale trebuie con
solidate în viitor. De acest lucru 
depinde în foarte mare măsură și 
dezvoltarea viitoare' a caiacului și 
canoei din țara noastră. Sîntem însă 
de părere că menținerea celor două 
grupe la nivelul lotului republican 
diminuează șansele de afirmare, fă
râmițează forțele și nu asigură toate 
premisele unor succese și mai mari, 
în plus, cînd se pune problema al
cătuirii lotului și definitivării echipei 
reprezentative, se nasc în mod fi
resc păreri subiective.

Se obișnuiește să se spună că 
actuala formulă de disputare a cam
pionatelor mondiale și Jacurilor O- 
limpice, cu un singur echipaj de pro
bă, ne dezavantajează. Aceasta pen
tru că în aceste ramuri sportive 
avem multe elemenle talentate, va
loroase, capabile să alcătuiască, la 
unele probe, două și chiar trei 
echipaje. Dar, anacronic, în aceste 
condiții ne prezentăm și cu echipa
je slabe și aceasta — în afara ce
lor arătate mai sus — pentru că 
nu s-a trecut la unificarea lotului, 
la unificarea metodicii de pregătire, 
la stabilirea unor răspunderi foarte 
precise, la exercitarea unui control 
permanent. Este tocmai ceea ce 
s-a hotărîț acum și sîntem con
vinși că aceste măsuri vor elimina 
deficiențele semnalate.

LA ORIZONT - MEXIC I

în programul marilor competiții de 
caiac-canoe, campionatele mondiale 
și europene au un program mai bo
gat care reflectă mai complex dez
voltarea acestor sporturi. Să nu 
uităm însă că, așa cum se Vede 
mai ales în ultimii ani, criteriul su
prem de verificare a valorilor în 
toate sporturile sînt p performanțele 
realizate la Jocurile Olimpice. Și, 
după cum se știe, la J. O. programul 
întrecerilor de caiac-canoe cuprinde 
numai 7 probe (față de cele 16 ale 
campionatelor mondiale).

Iată de ce avem datoria să fa
cem cuvenita legătură întrecompor- 
tarea la „mondiale" și cerințele Jocu
rilor Olimpice.

înainte de J. O. de la Tokio 

aveam cele 6 titluri mondiale cuce
rite la Jajce. Și, totuși, pe lacul 
Sagami n-am cîștigat nici o medalie 
de aur. Ne poate lăsa indiferenți 
acest lucru ?

Fără să afectăm cîtuși de puțin 
valoarea rezultatelor obținute la 
Grunau, facem precizarea că din 
cele 7 probe olimpice am cucerit 
victoria numai în două, în timp ce 
la Jajce cîștigasem trei probe cu
prinse în programul J. O.

Este acesta un motiv de alarmă ? 
Da și nu I Da, pentru că situația 
se prezintă așa cum se prezintă. 
Nu, pentru că dispunem de tot ceea 
ce este necesar (condiții materiale, 
cadre tehnice cu o bogata experien
ță, tineri dotați, înzestrați cu o 
excepțională putere de muncă, 
cum nu întîinim în multe alte spor
turi) pentru a asigura un lot valo
ros la J. O.

Iată de ce socotim necesar ca în 
perioada care urmează, suficientă 
din plin pentru punerea la punct 
a tuturor lucrurilor, să ne îndrep
tăm în special privirile spre probele 
olimpice în care, la Grunau, repre
zentanții noștri n-au avut o evoluție 
concludentă. Și să facem acest lucru 
ținînd seama de necesitatea specia
lizării — echipaje angajate în una, 
maximum două probe (cu foarte 
multă grijă). Credem că în primul 
rînd acete eforturi trebuie îndrepta
te spre probele feminine, la canoe 
simplu, dar și spre celelalte probe.

Avem echipaje care într-un an 
au cîștigat titlul mondial. O reamin
tim atît pentru antrenori (este des
tul timp pentru a găsi și pregăti 
noi echipaje) cît și pentru sportivi, 
în primul rînd celor care au cîști
gat, dar care trebuie să continue 
să muncească cu toată perseverența 
și să nu considere nici o clipă că 
au de pe acum în buzunar pașa
portul pentru Mexic. Că dacă nu 
vor ține pasul vor fi ajunși din 
urmă de alți tineri talentați și har
nici. Ne adresăm acum, în încheiere, 
tinerilor care la Grfinau au stat pe 
malul lacului și celor care au ră
mas la Snagov, arătîndu-le că por
țile lotului olimpic și candidatura 
la laurii olimpici sînt nu un vis, 
ci o perspectivă pe de-antregul rea
lizabilă.

Am fi deosebit de bucuroși ca în 
toamna anului 1968 să publicăm în 
prima pagină a ziarului nostru cro
nica finalelor de la „Lago de Xochi- 
milco" sub titlul: „Mexic, 1968 — 
o confirmare a școlii românești de 
caiac-canoe!" Și să punem la loc de 
frunte fotografiile sportivilor și an
trenorilor noștri fruntași în aceste 
ramuri.

MIRCEA COSTEA 
DAN GÎRLEȘTEANU
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TENIS DECÎMP

Luni, începe la Progresul! 
i 

Concursul international | 
Așadar, timp de cinci zile (5—9 

septembrie) iubitorii tenisului din 
Capitală vor avea ocazia să asis
te la o competiție internațională 
deosebit de interesantă. Spunem 
aceasta gîndindu-ne la faptul că 
pe terenurile Progresul vor evo
lua o serie de jucători români 
care au reușit unele rezultate pro
mițătoare în actualul sezon. Ca să 
nu mai vorbim de Ion Tiriac, de
venit o forță recunoscută și peste 
hotare. Toți acești reprezentanți ai 
țării noastre vor avea prilejul a- 
cum — in fața publicului bucureș- 
tean — să lupte pentru întîietate 
cu tenismeni de valoare din străi
nătate. Iată de altfel ce ne-a de
clarat în legătură cu concursul 
de la Progresul secretarul general 
al federației de specialitate, tov. 
prof. Alexandru Lăzărescu : „Com
petiția este așteptată cu o firească 
nerăbdare de spectatori, jucători Și 
tehnicieni. Este vorba doar de un 
concurs la care vor participa cei 
mai buni sportivi români în com
pania unor „rachete" redutabile din 
alte țări. Aceasta ne va da- sper, 
posibilitatea să asistăm la întreceri 
de un bun spectacol și, în aceiași 
timp, vom putea aprecia mai bine 
în ce măsură au progresat unii 
dintre reprezentanții noștri, mai a- 
les cei tineri. De asemenea, sînt 
convins că cele cinci zile de tenis 
vor constitui o bună propagandă 
pentru acest sport".

In vederea întrecerilor care în
cep luni (de la ora 9 și ora 14.30) 
pe terenurile Progresul, primii con- 
curenți străini și-au anunțat sosirea 
pentru duminică.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

simbâ
Fotbal - stadionul Republicii, ora 

19,30: Rapid -Progresul.

Rugbi — teren Constructorul, ora 
17: Gloria Constructorul (cat. A).

Box — stadionul Dinamo, ora 19: 
Selecționata București—Selecționata 
Calați, meci în cadrul campionatului 
republican pe echipe.

Tenis de masă — sala Dinamo, 
de la ora 9 și 17: finalele campio
natelor republicane de juniori.

duminică
Handbal — stadionul Tineretului, 

ora 10: Universitatea București— 
Politehnica Timișoara (campionatul 
masculin, seria I); ora 11,15: Con
fecția București—Rulmentul Brașov 
(campionatul feminin scria 1); teren 
Progresul ora 16,15: Steaua—Agrono
mia lași (campionatul masculin se
ria l); ora 17,30: Progresul—Rapid 
București (campionatul feminin se
ria I).

Natație — ștrandul Tinerelului de 
Ia ora 9 și 16,30; finalele campiona
telor republicane de sărituri pentru 
seniori.

Rugbi — stadionul Republicii cu 
începere de la ora 9,30: Grivița Ro
șie—Progresul ; Dinamo -- Steaua
(categoria A).

Fotbal — stadionul Dinamo, ora 
10,30; Dînamo Victoria—Oțelul Ga
lați (categoria B); teren Politehnica, 
ora 10,30: Știința București—Fla
căra Moreni (categoria B); teren Tim
puri Noi, ora 10,30: Flacăra roșie— 
Oltul Sf. Ghcorghe (Categoria C); 
stadionul Republicii, ora 19,30: 
Steaua-—Dinamo.

Tenis de masă — sala Dinamo, 
de la ora 9: finalele campionatelor 
republicane de juniori.



HANDBAL BASCHET

campionatelor de juniori

La începutul unei noi ediții 
a campionatelor republicane

întrecerile pentru desemnarea 
campionilor republicani de juniori la 
tenis de masă au început ieri în 
sala Dinamo. Participă peste 100 
de jucători și jucătoare repre
zentând diferite cluburi și asociații 
sportive din întreaga țară.

Iată acum cele mai importante re
zultate tehnice: juniori mari, sim
plu băieți, turul al II-lea: Panait — 
Z. Ligheti 2-0, Barabaș — Bobocicâ 
2-0, Antal — Eftimescu 2-0, Macovei
— Odagiu 2-0, Vucescu — Păunescu 
2-0, Singeorgean — E. Popescu 2-1, 
Preda — Sălăgeanu 2-0, N. Danielis
— Domnaru 2-0, Ronceă — L. Li
gheti 2-0, Stelian, — E. Danielis 
2-0, Stamatescu — Naftali 2-1, Col- 
cer — Drăgănuș 2-1, A. Simandan—■ 
Costache 2-0; simplu fete, turul I: 
Mușat — Turoczi 2-0, Stoian — Po
jar 2-0, Hariga — Lunțeanu 2-1; ju
niori mici, simplu băieți, turul al 
II-lea “ Bobocicâ — Gavriș 2-1, Ba
rabaș — Domnaru 2-0, Gheorghe —- 
Mureșanu 2-0; simplu fete, turul I: 
Mușat — Naghi 2-0, Pescăreanu — 
Mărgărita 2-0, Badea — Dascălu 2-0, 
Gîș — Lunțeanu 2-0, Venghe — 
Bancu 2-0, Simionescu — ~ 
2-0, Stoian — Mateescu 2-0.

Competiția continuă azi 
ora 9 și ora 17 și mîine de la ora 
9. Meciurile au loc în sala Dinamo.

Grazel

Prima etapă a campionatului mascu
lin, seria 1, desfășurată de fapt în trei.^ 
etape din condiții obiective, a consti
tuit pentru, iubitorii handbalului doar 
o „mică uvertură* a bogatului sezon 
competițional intern care, înccpînd dc 
mîine, programează jocuri in toate se
riile campionatelor republicane. Ne aflăm, 
deci, în preajma începerii unei noi edi
ții a acestor populare întreceri, care au 
contribuit într-o mare măsură la reali
zarea succeselor înscrise pînă în pre
zent în activitatea handbalistică.

Tocmai pentru acest motiv, colegiul 
de antrenori și, în general, toți antre
norii de handbal din țara noastră tre
buie să privească eu toată seriozitatea 
problema participării echipelor lor la un 
nivel de pregătire tehnică, tactică și fi
zică corespunzător cerințelor dezvoltării 
pe care o cunoaște handbalul pe plan 
internațional. Se cere, în primul rînd, 
să fie folosite din plin condițiile de 
antrenament existente în cadrul asocia
țiilor și cluburilor sportive cu secții 
fruntașe de handbal, să se acorde o 
mai mare atenție promovării și instruirii 
corecte a elementelor tinere și, în mod 
deosebit, a handbaliștiior și handbalis
telor care intră în componența echipelor 
reprezentative. Pentru aceasta este însă 
necesar să se asigure o folosire inîe-

grală a timpului de antrenament, să se 
imprime ședințelor de pregătire un ritm 
de lucru mai intens, muncindu-sc cu se
riozitate și convingere. Spun acest lu
cru, deoarece din controalele efectuate 
de tehnicienii federației s-a constatat că 
există încă multe secții fruntașe de 
handbal unde activitatea de pregătire 
este privită cu ușurință, unde orele a- 
feetate antrenamentului nu au un con
ținut și o intensitate corespunzătoare. 
Asemenea situații de nedorit se reflectă 
în mod precis în comportarea echipelor 
respective, în rezultatele pe care le ob
țin. Pe lingă aceasta, nu de puține ori 
ne aflăm în situația de .a primi la echi
pele reprezentative jucători sau jucătoare 
ca un grad de prccălire îngrijorător de 
slab.

Problema este cu atît mai importantă 
cu cît — după cum se știe — la în
ceputul anului viitor selecționata noas
tră masculină ia parte Ia o nouă ediție 
a campionatului mondial unde are de 
apărat un frumos prestigiu. Și la reali
zarea acestei importante sarcini trebuie 
să contribuie nu numai antrenorii Iotu
lui reprezentativ, ci și alțî tehnicieni, toți 
antrenorii din țara noastră.

NICOLAE NEDEF
antrenor federal

LA 5-12 SEPTEMBRIE a.DE

la cinematograful

TIMPURI NOI ruleaz

g-

IN SĂPTĂMÎNA

ACTIVITATEA COMPETITIONALA SE INTENSIF
Pc prim plan al activității compcti- 

ționale se află actualmente Cupa Ro
mâniei, ajunsă în faza finală. Dumi
nică este programat un singur meci fe
minin: Ș.S.£. Satu Mare—Universitatea 
Cluj’, învingătoarea uimind a evolua, 
între 16—18 septembrie, în turneul fi
nal alături de Avîntul Dorohoî, Progresul 
București și A.S.A. Cluj, într-o localitate 
nedesemnată încă. întrecerea masculină 
programează în această duminică doar 
două meciuri: Farul Constanța — Dinamo 
București și. Academia Militară Bucu
rești—Steagul roșu Brașov. 0 săptămînă 
mai tîrziu, învingătoarele din aceste două 
partide joacă între ele, participând astfel 
la desemnarea celei de a patra forma
ții calificate în turneul final, progra
mat tot între 16 și 18 septembrie. Cele
lalte trei finaliste vor fi desemnate de 
meciurile Politehnica Brașov— I.M.F. 
Tg. Mureș, „7 Noiembrie** Craiova — 
Steaua și Universitatea Cluj—Politehnica 
Cluj, de asemenea programate pe data 
de 11 septembrie.

Dar, o dală cu apropierea toamnei, so
sește și vremea campionatului. In ce 
privește categoria A masculină, etapele 
sint eșalonate între 2 octombrie și 27 
noiembrie (cu două etape intermediare, 
în zilele de 26 octombrie și 9 noiem
brie) pentru tur. Returul se va juca în
tre 12 februarie și 16 aprilie 1967, iar

turneul final, cu participarea pri 
țtase clasate, va avea loc între 25 : 
aprilie 1967.

Deoarece activitatea compelițional 
temațională bogată de anul acest 
prelungește pentru formațiile fam 
pînă la 10 octombrie, categoria 
programează disputele între 30 <x 
brie și 25 decembrie (tur), respecți 
februarie și 9 aprilie 1967 (retur), 
neul final, de asemenea angrenînil 
mele șase clasate, este programat 
18 și 23 aprilie 1967.

Atît echipele feminine, cît și 
masculine de categoria B își vor di 
întîietatea între aceleași date. A 
seriile 1 intre 13 noiembrie 1966 , 
ianuarie 1967 (tarul) și 26 martie 
mai 1967 (returul). Seriile a II-a (sti 
țești) își vor desemna câștigătoare 
tre 23 octombrie și 18 decembrie 
(turul), respectiv 5 martie—3( 
1967 (returul).

Datele acestor competiții, ananța 
timp, permit celor ce se ocupă de 
gătîrea echipelor asigurarea unui 
corespunzător. Ne exprimăm sperau 
acest nivel va fi atins încă din pr 
etape, iar campionatul va fi dis 
spectaculos și va permite selecții 
unor elemente de valoare pe pian 
național.

de la

Sportivii radioamatori
in concurs

niinc, la Constanta

VOR FI CUNOSCUT! CAMPIONII 
DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Piața Ovidiu din Constanța va fi 
mîine dimineață teatrul ultimei con
fruntări intre cei mai buni moto- 
cicliști viteziști din țara noastră, 
în .actualul sezon. Faza finală a 
campionatului de viteză pe circuit 
programează alergări la clasele 70, 
125, 175, 250, 330, 500 cmc și ataș. 
Oaspeții litoralului nostru vor fi 
martorii unor dispute ce se anunță 
foarte dîrze datorită echilibrului 
valoric al concurenților.

Deși unii dintre sportivi au pri
mit motociclete noi, cu performanțe 
superioare, totuși lupta răniîne des
chisă datorită faptului că o clauză 
regulamentară permite tuturor aler
gătorilor să facă modificările pe 
care le consideră necesare pentru 
a îmbunătăți calitățile mașinilor. 
In perspectivă, curse de un ridicat 
nivel tehnic și spectacular.

Dinamism, forță și, mai ales, multă îndem'uiare — itită ce ne arată haiul- 
baliștii de la Dinamo București (in primul plan Lucian Popescu) și Dinamo 
Brașov. Aceste două echipe s-au intilnit în prima etapă a campionatului mas
culin, victoria revenind bucureștenilor (22—9).

Foto: P. Romoșan

Circuitul regiunii Brașov EZ3ZHZ3

DATELE DE DESFĂȘURARE A CAMPIONATELOR REPUBLIC
în octombrie se dă startul în 

campionatele republicane de volei, 
ediția 1966—1967. Tata datele de 
desfășurare a campionatelor repu
blicane și etapele campionatului 
de calificare :

Campionatul categoriei A. Mas
culin : 16 octombrie — 25 decembrie 
1966 (turul); 19 februarie — 30 apri
lie 1967 (returul); 10—14 mai (tur- 
nepl final); feminin : 16 octom
brie—11 decembrie 1966 (turul); 
19 februarie —16 aprilie 1967 (re
turul) ; 5—7 mai 1967 (turneul fi
nal). La turneul final participă pri
mele 6 echipe masculine și primele 
patru feminine.

Categoria B. Masculin și 
nin : 16 octombrie —11 dec
1966 (turul) ; 5 martie — 30 a
1967 (returul).

Campionatul de juniori: 2 oc 
brie 1966 — 30 aprilie 1967 (e 
raională, orășenească) ; 5—7
1967 (etapa regională) ; 13—!¥' 
1967 (etapa preliminară); 21—2 
lie 1967 (etapa zonală); 4—6 ai 
1967 (etapa finală).

Campionatul de calificare, 
la 1 septembrie 1966. etapa pe 
ciație ; 4 septembrie 1966 — 4 i 
1967, etapa raion -oraș ; 9—11 i 
1967, etapa regională ; 17—18 i 
1967, etapa preliminară ; 23—2 
nie 1967, etapa zonală ; 14—1 
lie 1967, etapa finală.

W. Ziegler (Dinamo) — lider după două etape
i

MEDIAȘ, 2 (prin telefon de la 
corespondentul nostra CAROL 
GRUIA). A doua etapă a Circuitu
lui ciclist al regiunii Brașov s-a 
desfășurat pe ruta Brașov —Mediaș, 
157 km. La începutul cursei a 
plouat, apoi vremea a devenit fru
moasă. Deși a bătut tot timpul 
vînt din față, cicliștii au “ 
cursă interesantă, punctată de nu
meroase acțiuni de evadare. Sprin
turile de la Rupea și Sighișoara au 
fost cîștigate de Ștefan Suciu, iar 
cătărarea de la Bogata de C. Cor- 
neanu (SSE Tim.). Finalul cursei a 
fost dominat de dinamoviști. Clasa
ment : 1. E. Rusu (Dinamo) 4 h.

făcut o

I. Cosma (Dinamo) 4 h. 
N. Ciumeti (Dinamo); 

Gabriel Moiceanu (Dinamo); 
Ziegler (Dinamo) — același 

cursei, Gh. Moldo- 
cu 4 h. 
în cla- 

. Ziegler 
colegii 
Cosma,

Liderul
a fost înregistrat 
După această etapă,

Au început campionatele 
republicane de sărituri

Ieri, la ora 20, s-a dat startul în cam
pionatul republican de „ultrascurte*. La 
această interesantă întrecere participă 
Cele mai bune stații de radioamatori 
din țară (peste 40). Pentru a evita 
obstacolele și a obține cît mai multe 
legături radio, sportivii s-au deplasat 
cu emițătoare, receptoare, antene com
plexe, surse de energie etc.
mai înalte vîrfuri de munte din țară 
(Ceahlăul, Omul, Pietrosul,

Concursul se încheie luni la 
cu o „pauză" de 24 de ore 
ora 20 — duminică OTa 20)
sportivii vor participa la întrecerile din 
cadrul Campionatelor europene de „ul 
tra scurte*.

pe cele

16: 07.-2.
16: 08; 3.
4.
5. W.
timp, 
veanu, 
16: 12.
samentul general conduce W. 
cu 
săi
N. Ciumeti și G. Moiceanu.

Simbătă are loc etapa a III-a 
(Mediaș-Agnila), iaT duminică cea 
de a IV-a, ultima, pe ruta Agnita- 
Poiana Brașov.

7. h. 31 :38, urmat de 
de Hub E. Rusu, L

Ieri au început la ștrandul Tine
retului din Capitală întrecerile cam
pionatului republican de seniori la 
sărituri cu proba de trambulină, la 
care participă și P. Decuseară, re
cent finalist la C.E. de la Utrecht. 
Competiția se încheie duminică cu 
proba de sărituri de la platformă.

Ka răul

ora 14, 

în care

box

în campionatul pe echipe

„Duelul" București-Galați promite
Campionatul republican un spectacol de calitate

din Capitală vor lua, 
stadionului Dinamo, 
o atractivă întîlnire,

campio-
pe anul

® Jocurile etapei regionale a 
natului republican de oină 
1966 sînt pe terminate. Printre regiu
nile care și-au desemnat recent echi
pele reprezentante în faza de zonă a 
campionatului se numără și cea a re
giunii Dobrogea. Iată cîteva aspecte de 
la disputa celor trei echipe califi
cate în turneul final, desfășurat la 
Medgidia. Meciurile au fost de un ni
vel tehnic submediocru, ca urmare a 
lipsei de instructori sportivi de specia
litate, ce se resimte de mai multi ani 
în această regiune. Mai bine pregătită, 
atît la „bătaie” cît și la „prindere", 
Biruința Niculițel a terminat învingă
toare. Rezultatele : Biruința Niculițel 
cu A. S. Marea Neagră Constanța 16—8 
și respectiv 11—3 ; cu Recolta Lipnița 
2—11 și 7—5 ; A. S. Marea Neagră Con
stanța cv Recolta Lipnița 5—3 și 11—8.
• Conform programului stabilit de 

F.R.D. la jnceputul campionatului și 
ca urmare a rezultatelor înregistrate,

ur-
C.P.

faza de zonă se va desfășura după 
mătorul program : 11 septembrie : 
București — Petrolul Urlați ; campioana 
regiunii Argeș — Dinamo București; 
Recolta Pișcolț (reg. Crișana) — 
pioana regiunii Maramureș; 18
tembrte : Biruința Niculițel (reg. 
brogea) — Avîntul Valea Roșie 
Buc.) ; campioana regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară — A.vîntul Frasin (reg. 
Suceava) ; Biruința Gherăiești (reg. 
Bacău) — Avîntul Bucești (reg. Galați); 
25 septembrie : Recolta Apoldul de Sus 
(reg. Hunedoara) — Torpedo Zărnești 
(reg. Brașov) : Victoria Andrieșenl (reg. 
Iași) — Victoria Cristești (reg. Cluj ; 
Recolta Boureni (reg. Oltenia) — Bega 
Timișoara : Energia Rimnicel (reg. Plo
iești) — Viața Nouă Olteni (reg. Buc.).

Primele formații sînt organizatoare. 
Echipele care au rămas în cursă pen
tru titlul dz campioană a țării sg pre
gătesc intens in așteptarea întrecerilor 
„zonale";

cam- 
sep- 
Do- 

(reg.

Amatorii boxului 
astă-seară drumul 
unde se va disputa 
în cadrul căreia selecționata Bucureștiu- 
lui va fi opusă reprezentativei regiunii 
Galați. „Duelul" București—Galați pro
mite un spectacol de bună calitate. Gaz
dele, după cum ne-au declarat antre
norii Fiat și Stoianovici, sînt hotărâte să 
infirme comportarea nesatisfăcătoaTe din 
prima etapă a campionatului pe echipe, 
și să obțină victoria. La rîndul lor, gălă- 
țenii, din rîndurile cărora nu vor lipsi 
boxeri cu experiență ca Șt. Cojan, Gr. 
Enache ș.a., vor face tot posibilul pen
tru a realiza un rezultat cît mai bun în 
prima lor evoluție din cadrul actualului 
campionat. Inlîlnirea de pe stadionul 
Dinamo va începe la ora 19 (în caz de 
timp nefavorabil, meciul va avea loc 
duminică, de la ora 10, pe același sta
dion).

Și în provincie se vor disputa par
tide de atracție. Derbiul etapei îl cons
tituie, fără îndoială, meciul de la Cons
tanța, unde formația regiunii Dobrogea 
va primi replica ..combinatei" Argeș+ 
Ploiești. A mb ele echipe vor prezenta 
efective redutabile (Dinu, Răgălie, Ba
ciu, Pintilie, Pițu, Motoc — Constanța, 
I. Marin, Badiu, Manea. Ivan — rep. 
Argeș-['Ploiești)» ceea ce ne întărește 
convingerea că iubitorii boxului din 
Constanța vor viziona spectacole de bună 
calitate.

In seria a Il-a a campionatului repre
zentativa regiunilor Cluj — Hunedoara 
va întîlni la Cluj, în primul său meci, 
selecționata Crișana—Maramureș, iar la 
Tg. Mureș „combinata" Mureș—A.M.— 
Brașov va avea de susținut un meci 
dificil cu selecționata Olteniei.

îaralele



Din istoricul inotului și jocului

Dm culisele finaleiDe toate

a început scria

de polo în România

rie lingă „ope-

*

acest 
trece

concurs — cu 
o fost organizat

Una din exponate: „Manej" de Teodor Roibu.

vezi rău tn 
Spasski face

a- 
pe 
cu

anul 1880, in Buca- 
se deschide bazinul 

t“ a So- 
Române

„Grație' 
(Teodor Roibu), 

(Paul Ro- 
(M. Cioc), 

învinge"

fotoreporterii 
și sportul

ERTIFICAT DE BUNA 
PURTARE

i/Tip-î ce a condus 25 
I meciuri de fotbal, 
[arie-Louise Verhaeren 
îelgia) a declarat:
— Cînd au aflat ln- 
nția mea de a deveni 
bitru de fotbal, fami- 
|a și prietenii m-ati 
atuit să nu fac acest 
is. Ei mi au spus că 
mosfera pe terenurile 
i fotbal este prea în- 
ircată și 
trajul nu

pentru 
upă cum 
m ascultat.

n făcut. In toate
urije

ca atare ar- 
este o trea- 

o femeie, 
vedeți,

Si

La sediul Uniunii zia- 
riștilor din Capitală (ca
lea Victoriei 1G3) este or
ganizată în prezent o a- 
trăgătoare expoziție de 
fotografii. Tema: „Româ
nia pe treptele cincinalu
lui — 1966“. Printre su
biectele abordate de mem
brii asociației fotoreporte
rilor din cadrul Uniunii 
ziariștilor. Ia loc de cinste 
se află și fotografia spor
tivă. Constatăm cu 
prilej că pe zi ce 
tot mai mulți fotorepor
teri găsesc în activitatea 
noastră sportivă, de masă 
și de performanță, bogate 
surse de inspirație. Arta 
fotografică scoate în re
lief grația și frumusețea 
mișcărilor, fantezia foto
reporterului este prezentă 
tot timpul în alegerea 

imaginii celei mai suges
tive, care demonstrează 
virtuțile sportului. fru
musețea fui tinerească.

Dintre lucrările expuse 
am reținut în mod deose
bit fotografiile „Deasupra 
holdelor” (Ștefan Ciotloș), 
„Fără drept de apel“ (M. 
Andrescu), „Grație" și 
„Manej1 
„V-am păcălit” 
moșan), „Start" 
„Cel maj bun 
(St. Ionescu).

In prima rundă a cam
pionatului, Reicher a a- 
vut doi pioni în plus în 
partida cu Drimer și o po
ziție net superioară. Dar, 
făcind cîtcva inexactități 
consecutive a pierdut.

In runda a doua, jucînd 
cu Florin Gheorghiu, Rei
cher a avut 2 pioni mai 
puțin și cu toate că s-a a- 
părat cu Indîrjire, făcînd 
cele mai bune mutări, a 
pierdut de asemenea. La 
sfîrșitul partidei, abătut, 
l-am auzit spunînd:

— Ehe, cu doi pioni 
in plus, eu nu reușesc să 
cîștig. Pentru că nu sînt... 
Florin Gheorghiu.

La care, cineva din 
adăugat:
— Și invers...

lescu ne-a reamintit cu 
cest prilej o butadă 
care Lasker a făcut-o 
vreo 50 de ani în urmă:

„In șah cel mai greu lu
cru este să ciștigi o pozi
ție... clștigată".★

Dialog în sală :
— Botez 

remizelor...
— Și ce 

asta ?! Și 
multe remize.

— Da, dar Spasski cînd 
nu face remiză ciștigă...

V. CH.

a Autoturism alpin★
a r t

Rădu-
LUI

su

(de unde este luată fotografia 
și pe lingă vîrfurile Puru, Tur- 
Cireșu, coborînd apoi în ser- 

dese, pe coastele văii Latoriței,

jurnu 
bine 
me- 

e-ampe care I 
jucătorii au fost 

e disciplinați, 
cînd decizia mea 
discutabilă ei au 
o

De 
dau 

trtificat 
acă fotbal.

trat 
tă.

atitudine co- 
aceea, eu pot 
cel mai bun 
bărbaților care

CA UN... K.O. AL 
PATTERSON

Floyd Patterson a
rit un K.O.... familial: 
tia sa, Sandra, cu care 

re 4 copii, a intentat 
cțiune de divorț.
Motivul? Faptul 

1 nu renunță la 
eși nu mai este
mbra marelui campion 
e altădată. „Mă ener- 
ează să aud mereu lu
lea spunîndu-mi : „Ce 
ia[ vrea Floyd al tău?"

că 
box, 

decît

Echipa suedeză Onsala 
așteptat cu destulă e- 

î-oție meciul pe care a- 
ea să-l dispute- în cadrul 
ampionatului districtual, 
u formația Lindome, 
are țintea și ea titlul de 
ampioană, neavînd de 
ltfel decît un singur 
mnet mai puțin decît Ou-

Joi seara, în partidele 
Giinsberger - Buză și Mi- 
titelu - Vaisinan ultimii au 
avut la un moment dat 
cîștig Intr-o mutare. Dar 
nu l-au văzut. Vaisman a 
făcut remiză, iar Buză — 
la întrerupere — trebuie 
să lupte din greu ca să 
obțină o jumătate de punct.

Maestrul Mișu

Ăutomohile liliputane
Argentina intenționea

ză să organizeze pri
mul campionat mondial 
de automobilism, rezer
vat mașinilor de format 
redus. Vehiculele care 
ar urma să participe la 
această 
de... 32 
decît 
nale.

Au și fost construite 
10 piste în vederea a- 
cestor întreceri.

întrecere vor fi 
de or; mai mici 

modelele origi-

Drumul Național 67 C, dintre Novaci 
și Sebeș, urcînd prin pasul Urdele, de 
sub vîrful cu același nume, la peste 
2 000 m înălțime, dă autoturiștilor pu
tința să ajungă cu mașinile lor în zona 
alpină a munților Paring.

Mult mal puțin cunoscută, dar nu 
mai puțin frumoasă este și varianta ce 
se desface din acest drum în șaua mun
telui Ștefanu, care trece peste creasta 
Latorița 
de față) 
cinu și 
pentine
în valea Lotrului, în apropierea satului 
Malaia, de unde drumul e deschis spre 
valea Oltului.

Se poate deci veni în șaua muntelui 
Ștefanu atît dinspre Sibiu cît și dinspre 
Rîmnicu Vîlcea, urcînd pe acest drum. 
De sub culmea vîrfului Clreșu un loc 
deschis lasă liberă priveliștea asupra 
cătunului Ciungetu, ultima așezare de 
pe traseu.

La cantonul Plaiul Poenii este jumă-

tatea drumului pînă la muntele ștefa
nu. Jos se află valea Rudăreasca peste 
care — spre miazăzi — se înalță stîn- 
cârla golașe a vîrfului Repede, iar către 
apus drumul este dominat de Curmă
tura Noptesel șl de vîrful Fratoșteanu. 
Dincolo de acesta pădurea se termină 
și din dreptul vîrfului Turcinu începe 
zona alpină, drumul șerpuind printre 
vîrfurile Paraglnosu. Mogoșul și Boar- 
neșul. Sub vîrful Puru se află stîna 
Pietrile, la care se poate poposi pentru 
noapte. De aci înainte drumul trece 
peste povîrnișurile de sub creasta Ză- 
noaga și Coasta Benghil, și apoi intră 
în D. N. 67 C pe muntele ștefanu.

Pe aceste trasee alpine se poate mer
ge cu orice autoturism sau motocicletă 
în stare bună, însă fără supraîncărca
re și numai ziua, Iar mașinile de pu
tere mai mică trebuie să fie subîncăr- 
cate. Trebuie condus cu mare pruden
tă, drumurile neavînd parapete.

POMPILIU VOICULEȚ

artida a avut însă 
desfășurare cu totul ne
așteptată : Onsala a avut 
jocul la discreție, cîști- 
gînd cu scorul de... 28—O1

Un amănunt: în cele
lalte 11 partide jucate 
pînă atunci fotbaliștii de 
la Onsala nu marcaseră 
decît... 21 de goluri 1
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ION DOANA, RÎMNI- 
3U VÎLCEA. — Echipa 
le box Dinamo Craiova 
i fost vicecampioană în 
1962. Ea a avut o com
portare foarte frumoasă și 
în finală, pierzînd la li
mită — 22—18 — în fața 
redutabilei formații bucu- 
eștene Steaua.

țin!) față de felul cum 
este redactat programul 
de meci editat de clubul 
Steagul roșu din Brașov. 
Am impresia că cineva 
a vrut să-l concureze pe 
cunoscutul umorist Tudor 
Mușatescu, imitînd fai
moasele sale „scrisori 
găsite". Altfel nu-mi pot 
explica harababura de 
idei și limba în care 
este redactat acest pro
gram. După cum se ve
de, clubul Steagul roșu 
stă prost nu numai cu 
fotbalul, ci și cu... gra
matica !

T. MARIN, COMUNA 
Suporterii ră- 

Pentru 
"estte 

relativ.
Rotaru

GRECU.
mîn... suporteri.
ei regulamentul 
ceva foarte...

Arbitrul Mircea
a condus bine meciul Di
namo București — Știința 
Craiova. Cît privește RO-

înscris de Sfîrlogea 
repriză, poziția 
a fost atît de 

îneît presupun 
fluierat-o chiar

Iul 
în prima 
de ofsaid 
evidentă 
că ar fi
acesta dacă ar fi avut un 
fluier la el. Așa, această 
treabă firească a rămas s-o 
facă arbitîul, M. Rotaru.

N. ECONOMU, PLO
IEȘTI. — „Bobby Moore 
și cu Bobby Charlton sînt 
frați?" Este ca și cum am 
fi întrebați dacă sînt frați 
Vasile Dumitrescu cu Va- 
sile... Cristoforeanu. Bob
by Charlton este frate cu 
Jackie Charlton.

în 
rești 
și „școala de înotat 
vietății Centrale J 
de Arme, gimnastică, dare 
hi semn și natațiune, cu
noscută sub denumirea 
populară de „Tirul*. Ba
zinul, căptușit cu lemn, a- 
vea dimensiunile de 30/15 
m și el nu este altul decît 
actualul bazin (bineînțeles 
modernizat) de la ștrandul 
Libertății, 
retău;

Primul 
premii — 
aici în 1888, în cadrul ser
bării societății „Tirul*, 
în restul tării preocupări 
pentru înot au existat la 
Timișoara, Arad, Tg. Mu
reș, Cluj, Lugoj etc. La 
Constanța, la sfîrșitul se
colului trecht, fără a exista 
un club, se organizau a- 
nual „întreceri de îno
ta re“.

în Capitală, pînă la 
primul război mondial, ac
tivitatea competițională la 
„Tir* era destul de redusă, 
în general, probele desfă
șurate aici aveau un ca
racter spectacular: înot 
pe sub apă, scoaterea din 
apă a unei greutăți de 20 
kg sau a unor monede, 
înotul „de iuțeală* etc.

Un oarecare avînt îl ia 
notația la Brăila și Galați, 
ceea ce permite organiza
rea, în 1912, a primei edi
ții a cursei de fond Mă- 
cin— Ghecet (13 km), cursă 
care va deveni tradițio

nală. Tot în 1912 se con
stituie în cadrul „Fede- 
rațiunii Societăților Spor
tive din România* (FSSR), 
o „comisiune de natație* 
pentru îndrumarea și con
trolul activității în toată 
țara.

în anul 1918, la 
are loc un concurs la care 
pe lingă cursele de viteză, 
semi-fond, sărituri, înot 
sub apă, înot pe spate si 
scoaterea... farfuriilor de 
sub apă, s-a jucat, pentru 
prima dată la noi, un meci 
de polo. După 
boi mondial, 
răspîndește cu 
în toată țara, 
sebi în Banat 
vania, unde se 
concursuri și 
polo. Cursa de 
pe Dunăre se dispută acum 
anual pe distanța Brăila— 
Galați. Prima competiție 
de polo dotată cu o cupă 
se dispută la Constanța în 
1924 cu ocazia Zilei Ma
rinei, fiind cîștigată de e- 
chipa Victoria. Cupa a fost 
disputată de trei e- 
chipe. Tot în această vre
me încep să se organizeze 
și campionate regionale în 
cîteva centre mai impor
tante din țară, iar in 1925 
la Cluj s-au desfășurat 
primele campionate națio
nale de notație. înotătorii 
noștri participă pentru pri
ma dată la campionatele 
europene în 1926, la Buda
pesta.

ION TODAN

primul răz- 
inotul se 
repeziciune 
dur îndeo- 
și T ran sil- 
organizează 
meciuri de 

fond de

DAN DINULESCU, A- 
RAD. — în „Cupa Cam
pionilor Europeni" la fot
bal nu pot fi împrumutați 
jucători de la alte echipe-

CORNEL ENEOTESCU, 
BUCUREȘTI. - 
ați avut... emoții? 
nia este bună :

De ce 
Epigra-

marcat

STELIAN IONESCU, 
BRAȘOV. — Aveți per
fectă dreptate, cînd vă 
exprimați nemulțumirea 
Km spus încă prea pu- 

■llillllllllllllllllillllllllllllllllli

VASILE CRĂCIUN, 
BUCUREȘTI. — Dintre 
„culmile" trimise de dv. 
am ales-o pe aceea a... 
răbdării : „să așteptați să 
cîștige Rapid campionatul 
de fotbal !“

MIIUELA PETRESCU, 
BUCUREȘTI. — încă o... 
cucei ire a fotbalului: dv! 
Am reținut unul dintre 
„spectacolele* pe care 
ni le-ați trimis :

Steagul roșu (0 puncte): 
2ÎNTĂREAȚA CHEALĂ!

OțlllllllllliHIlllllllM

Echipa Jiul a 
în două meciuri 9 goluri.

9 goluri ! Semne bune, 
Chiar de-aveți și-un meci 

pierdut 
Drept concluzie ați spune 
C-au intrat minerii-n șut ! i

I

—• Pasăzică, ăsta ti-e CULOARUL p» 
care îl găsești pentru șut la poartă!,..

Desen do Al. Glencia

li||
*» «

*
H-Q.

P’



A XV- a ediție 
a „TURULUI ROMÂNIEI"
• IN 32 DE ANI - 14 EDIȚII • PRINTRE PARTICIPANT! 4 CICLIȘTI

ÎNVINGĂTORI ÎN 7 EDIȚII ! • RUTIERII TINERI ÎN FAȚA „MARELUI

EXAMEN"

Tudor Vasile (Petrolul Ploiești) și Alex. Sofronie (SSE 1 București), două

din „speranțele" ciclismului românesc

1934 este anul în care a fost 
organizat primul „Tur ciclist al 
României". De atunci, de-a lungul 
a 32 de ani, au avut Ioc 14 ediții 
ale acestei populare întreceri, a- 
devărat înconjur al țării pe bicic
lete. înaintea celui de al doilea 
război mondial s-au desfășurat trei 
„tururi" (1934, 1935, 1936), toate 
cîștigate de alergători de pește 
hotare. Apoi, au urmat întrecerile 
din 1946, 1950, 1951, 1953, 1954, 
1955, 1956, 1958, 1959, 1960 și
1961. dintre care una singură a 
revenit unui rutier străin. Acum, 
după patru ani de întrerupere, 
iubitorii sportului cu pedale vor 
urmări cea de a XV-a ediție a 
„Turului României", competiție ci
cliști internațională.

In afara prilejului pe care „Tu
rul României1' îl oferă sportivi
lor de a realiza performanțe de 
seamă — concretizate, îndeosebi 
în medii orare ridicate — competi
ția constituie o reală posibilitate, 
de promovare a cadrelor tinere, 
talentate, un mijloc important de 
a populariza în întreaga țară, 
sportul în general și ciclismul în 
special. Iată de ce, „Turul Româ
niei" cunoaște de fiecare dată 
un interes major, stîrnește co
mentarii, discuții. De-a lungul a 
12 zile el se instalează în fruntea 
preocupărilor celor ce îndrăgesc 
sportul. Vastul teren de desfășura
re — 1 620 km I — îi permite „Tu
rului României" să aibă un număr 
imens de spectatori, neegalat de 
nici o altă întrecere sportivă.

La 14 septembrie se va da, din 
Capitală, startul în prima etapă a 
celei de a XV-a ediții. Vor fi pre- 
zenți cei mai buni cicliști din. țara 
noastră și valoroși oaspeți de pes
te hotare. Dintre cîștigătorii ediții
lor anterioare își vor apăra

șansele anul acesta Constan
tin Dumitrescu — învingă
tor in anii 1954, 1955, și 1956, 
Ion Cosma — 1959 și 1961, Ga
briel Moiceanu — 1958 și Waiter 
Ziegler — 1960. Patru cicliști — 
7 ediții. Ei reprezintă — casă spu
nem așa — „vechea gardă". Ală
turi de acești experimentați rutieri 
și de oaspeții de peste hotare vor 
lupta să se impună exponenții ti
nerei generații. Constantin Grigore 
ne-a făcut dovada realelor sale 
calități cu prilejul „Cursei Păcii* 
din acest an. Deși a fost cel mai 
tînăr rutier din cursa Praga — 
Varșovia — Berlin, el a reușit să 
se mențină uneori la nivelul ci
cliștilor cu renume. Recent C. 
Grigore a cîștigat — într-o com
panie valoroasă — a X-a ediție a 
„Criteriului juniorilor". Modul cum 
a acționat în această întrecere, 
modul cum a reușit să-și întreacă 
partenerii din R.D. Germană, Fran
ța, Bulgaria și România ne-au a- 
rătat că în Constantin Grigore se 
poate avea deplină încredere.

Brașoveanul Ștefan Suciu este 
acum și mai ambițios. Semieșe- 
cul din „Criteriul juniorilor", deși 
n-a umbrit cu nimic performan
ta din „Turul Serbiei" (locul II 
înaintea lui Smolik, Kegel ș.a.), 
l-a îndîrjit. Așteptăm să-l vedem 
alături de „seniori" în „Turul Ro
mâniei" pentru a-i putea „citi" 
viitorul.

Tudor Vasile, Alex. Sofronie, 
Ștefan Rusen, Ștefan Cernea — 
iată alte nume de rutieri tineri 
care așteaptă „Turul României* ca 
pe o poartă a afirmării. Vor intra 
ei în arena fruntașilor sportului 
cu pedale ? Nutrim speranța că 
vor reuși. La 25 septembrie vom 
ști însă-cu siguranță...

HRISTACHE NAUM

In rtrci international Dr iianddal

Dinamo Brașov-Empor Rostock 12-12 (8-6)
BRAȘOV 2, (prin telefon). Vineri 

s-a desfășurat în localitate înlîlnirea 
internațională de handbal dintre 
echipele Dinamo Brașov și Em
por Rostock (R. D. Germa
nă). locuitorii orașului de la poa
lele Tâmpei, mari amatori ai acestui 
joc, au putut asista la o partidă deo
sebit de atractivă, plină de dinamism, 
cu faze spectaculoase la care și-au 
adus contribuția ambele formații. Cu 
toate că la pauză erau conduși la o 
diferență de două puncte, oaspeții au 
găsit resursele necesare pentru a 
egala scorul în final. Din desfășura
rea meciului au ieșit în evidență cir
culația rapidă pe semicerc a jucăto
rilor de la Empor Rostock și nume

roasele șuturi puternice pe care «- 
ceșlia le-au trimis spre poarta gaz
delor. Brașovenii au dat dovadă de 
frumoase calități, depășindu-și une
ori adversarii prin tehnică și intere
sante acțiuni tactice. Din păcate, 
handbaliștii de la Dinamo nu s-au 
concentrat suficient în fazele de fina
lizare, ralînd o bună parte din oca
ziile create. Au înscris : Mieskes 4, 
Radu 3, Bening 2, Rosenauer 1, 
Hietsch 2 pentru Dinamo Brașov și 
Schleinitz 4, Ben-Karl 2, Bollbuck 1, 
Musse 2, Bolitschew 2 și Oberma- 
yer 1 pentru Empor Rostock. A ar
bitrat W. Reissner din Sibiu.

E. BOGDAN-coresp.

De peste hotare
PRAGA. La Bratislava au luat sfîr- 

șit întrecerile campionatului mondial 
de pentatlon modern rezervat ju
niorilor. Titlul de campion al lumii 
a revenit în acest an sportivului 
maghiar Peter Kelemen, care în cele 
cinci probe a totalizat 5 277 de 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Pal Bako (Ungaria) cu 5 106 p 
și Peter Graber (R.D. Germană) cu 
5 099 p.

în clasamentul general final pe 
echipe .primul Ioc a fost ocupat de 
selecționata Ungariei cu 15 212 
puncte, urmată de R.D. Germană cu 
15180 p și U.R.S.S. ou 14 394 p.

ISTANBUL. La Istanbul s-a des
fășurat întîlnirea internațională a- 
micală de baschet dintre selecțio
natele masculine de juniori ale Tur
ciei și României. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 63—60 (29— 
29).

VIENA. în prezența a 5 000 de 
spectatori, la Viena s-a disputat me
ciul de fotbal dintre formația loca
lă Wiener Sport Klub și echipa ita
liană F.C. Neapole, contînd pentru 
primul tur al „Cupei orașelor tîr- 
guri". Fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1). 
Golurile au fost înscrise de Jarbas 
(min. 27). și Orlando (min. 75) pen
tru F.C. Neapole și respectiv Knoll 
(min. 43).

MOSCOVA. Intr-un meci interna

țional de rugbi, disputat la Mosco
va, echipa sovietică „Aripile Sovie
telor* Moscova a învins cu scorul 
de 6—3 (6—0) formația poloneză 
Ojel Varșovia.

NEW-YORK. La Forest Hills au 
început campionatele internaționale 
de tenis ale S.U.A. în primul tur 
al probei de simplu bărbați s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Roche (Australia) — Mudd (S.U.A.) 
6—1 ,6—1, 6—0 ,- Newcombe (Aus
tralia) — Pickens (S.U.A.) 6—1, 6—2. 
6—2; Ashe (S.U.A.) — Roemer 
(S.U.A.) 15—13, 6—2, 6—0; Drysda
le (Republica Sud-Africană) — Gor
man (S.U.A.) 6—3, 6—3, 6—1 ; San
tana (Spania) — Berlin (Elveția) 6—
1, 6—1, 6—2. în proba de simplu 
femei (primul tur), Virginia Wade 
(Anglia) a învins-o cu 6—2, 6—1 pe 
Gail Sheriff (Australia), iaz Eva 
Lundquist (Suedia) a întrecut-o pe 
Elizabeth Blackford (S.U.A.) cu 6—
2, 6—0.

ROMA. în cea de a doua zi a 
turneului international de baschet de 
la Brindisi (Italia), la care participă 
selecționatele masculine de juniori 
ale U.R.S.S., Spaniei, Italiei, R. F. 
Germane, Greciei și Izraelului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — Spania 93—66 (46—24) ; 
Italia — Grecia 77—60 (38—22) : 
Izrael — R. F. Germană 73—44 ( 36— 
18).

La campionatele europene de atletism
(Urmare din pag. 1)

plică faptul că deși a „tra$“ a obținut 
un timp inferior celui din serie.

Despre finalele de joi, cîteva aprecieri. 
Cea mai tare, desigur, deși nconorată 
și de rezultate pe măsura așteptărilor, a 
fost cursa de 1500 m încheiată de 
Tummler printr-un finiș irezistibil. Fa
voritul, Jazy, n-a putut face mai mult 
pentru că a și fost basculat de cîteva 
ori în timpul alergării.

Seria surprizelor actualei ediții a cam
pionatelor a continuat prin victoria Cris
tinei Spielberg la disc, a tinerei aler
gătoare Anna Chmelkova la 400 m (a 
îmbunătățit recordul cehoslovac cu a- 
proape două secunde) și, mai ales, cu 
cea a dublei victorii a săritorilor fran
cezi la înălțime.

Joi seara s-au îischei.at întrecerile 
probelor combinate. La decatlon, conform 
așteptărilor, victoria a revenit atletului

Trimisul nostru special, MIRCEA TUDORAN, transmite: 

în Turneul internațional pentru juniori 
s-au disputat toate meciurile din grupe

SOFIA, 2 (prin telefon). — Cîteva 
mii de... umbrele au urmărit joi la Bla- 
goevgrad, oraș aflat pe fluviul Struma, 
in sudul Bulgariei, meciul nostru cu re
prezentativa țării gazdă. Sub fiecare um
brelă — doi sau chiar 3 spectatori se 
adăposteau de șiroaiele ce nu au conte
nit decît o dată cu fluierul final. Cu 
toate că terenul se transformase într-un 
lac și că ploaia torențială nu a contenit 
nici o clipă, partida s-a disputat In
tr-un r'tm îndrăcit.

Primul sfert de oră al meciului a- 
parține jucătorilor bulgari care se a- 
runcă în luptă cu o forță deosebită. 
Apărarea noastră este însă calmă și res
pinge cu siguranță orice atac, remareîn- 
du-se în mod deosebit Dumbreanu și 
Ionescu. După cîteva tatonări ale liniei 
noastre ofensive, în min. 15 deschidem 
scorul: Cadar pornește cu balonul de la

mijlocul terenului și șutează foarte pu
ternic, prin surprindere de la 25 m. 
Mingea se oprește în plasă și 1—0 pen
tru România. Păstrăm inițiativa. Doar 
spre sfîrșitul reprizei revine în atac e- 
chipa bulgară și în min. 31 Boncev ega
lează, reluînd în gol o centrare a lui 
Marinov.

După pauză, atacul nostru (în special 
Biliboaeă) ajutat și de cei doi mijlocași, 
Crețu și Cadar, construiește acțiuni 
foarte frumoase și șutează puternic de 
la distanță. Adversarii răspund cu acți
uni în forță. La una din acestea (min. 
46) Boncev centrează de pe dreapta, 
Cojocaru vrea să degajeze, dar mingea 
îl păcălește, se lovește de piciorul lui 
și intră în poartă: 2—1 pentru Bulgaria, 
rezultat cu care se încheie și jocul.

Pe scurt, un meci mai frumos decît 
cel de la Bazardjik, în care tînăra noas

tră echipă, depășind emoțiile debutului, 
a făcut dovada unei valori în creștere.

Partida a fost condusă foarte bine de 
arbitrul Peter Nikolov — Sofia.

ROMANIA: Dumbreanu — Florian, 
Ionescu, Neagu, Cojocaru — Cadar, 
Crețu — Nistor (min. 41 Lucaci, 61 — 
Ciutac), Marica, Biliboacă, Coman.

BULGARIA : Iordanov — Borisov,
Kolev, Dimitrov, Sankov — Takov, Va
silev — Marinov, Milanov (min. 16 Bon
cev), Stoianov, Kovacev (min. 56 Ke- 
kin).

Clasamente: grupa I — 1. Bulgaria, 
2. România, 3. Iugoslavia ; grupa a 
Ha : 1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. Ceho
slovacia.

Echipa noastră va juca sîtnbătă pe 
stadionul Levski partida pentru locurile 
3—4 în compania reprezentativei Unga
riei, în deschidere la derbiul campiona
tului bulgar Lewski—S.K.A. Cerveno 
Zname.

vest-german Werner Moltke cu 7 740 p. 
In cele 10 probe el a înregistrat urmă
toarele rezultate: 11,0 sec.; 7,18 m; 15,55 
m; 1,85 m: 50,1 sec-, 15,1 sec., 45,74 m; 
4,20 m; 62,96 m și 4:53,5. Pe locurile 
următoare: Matlheis (R.F.G.) 7 714,
Beyer (R.F.G.) 7 562, Klauss (R.D.G.) 
7 446, Ann (U.R.S.S.) 7 378, Otsmaa 
(U.R.S.S.) 7 236.

In proba feminină de pentatlon victo
ria a revenit atletei sovietice Valentina 
Tihomirova cu 4 787 p (11,5 sec; 13,17 
m; 1,65 ni; 6,01 m; 25,3 sec.). In con
tinuare, clasamentul arată astfel: Ro
senthal (R.F.G.) 4 765, Exner (R.D.G.) 
4 713, Rând (Anglia) 4 711, Toth 
(R.P.U.) 4 704, Mittenzwei (R.D.G.)
4 675. Tînăra noastră reprezentantă E- 
lena Vintila a terminat întrecerea pe lo
cul 14 din 24 de concurente cu 4 323 p. 
(11,5 sec; 9,24 m; 1,56 m; 5,98 m și 
26,3 sec.).

In cursul zilei de vineri au avut 
loc serii și calificări la suliță ff); 
5000 m, lungime (f), 800 m (f), 110 
m garduri, 800 m (m) precum și fi
nalele la prăjină, 400 m garduri, 
suliță (m), 200 m (f) și 200 m (m).

Viorica Viscopoleanu a sărit fără 
eforturi mari 6,26 m în calificările 
probei de lungime, realizînd a doua 
performantă a zlei, după Iorgova 
(Bulgaria) 6,30 m. La aceeași probă, 
El. Vintilă (5,84 m) nu a obținut 
calificarea.

Reprezentanta noastră Mihaela 
Peneș a aruncat (în calificări) su
lița la 55,02 m, înregistrînd a 4-a 
performantă a zilei după Liittge 
(R.D.G.) 59,70 m, Rudaș (Ungaria)

Campionatele mondiale 
de ciclism

La Frankfurt pe Main, în R.F. 
Germană, au continuat campionatele 
mondiale de ciclism pe velodrom

La urmărire (4 000 m) cel mai bun 
timp în serii l-a realizat echipa Ita
liei cu 4:30,02, urmată de cea a 
U.R.S.S. cu 4:35,36. La tandem, de 
asemenea o pereche italiană (Go- 
rini, Torini) deține primul rezultat 
— 10,7 sec. pe ultimii 200 m.

Congrese ale tino
federații sportiva

internaționale
COPENHAGA 2 (Agerpres) 

Copenhaga se desfășoară lud 
Congresului Federației Interna] 
le de Handbal. Din partea Rod 
participă Lucian Grigorescu, 
tar general al federației româi 
specialitate. Consiliul federației 
doptat următoarele hotărîri:

— Campionatul mondial ma 
de handbal în 7 se va dispu 
anul 1970 în Franța.

— Campionatul mondial ma 
de handbal în 11 va avea 1 
1970 în R.F. Germană.

— întrecerile campionatului 
dial feminin de handbal în î 
programate în anul 1968 înU

— Finalele „Cupei campl 
europeni'* 
în Austria (masculin) 
cia (feminin).

— Viitorul 
va avea loc 
«ia.

Consiliul a 
admiterea de 
rația internațională: Dahomeyj 
Mali

VIENA 2 (Agerpres). în lo« 
tea Portschach (Austria) au 
mat lucrările Congresului Lig 
ternaționale de hochei pe g 
Congresul a stabilit programul 
rilor campionatului mondial ( 
„A* și „B") ce se va desfășui 
luna martie 1967 la Viena.

Cupei „—„pi
șe vor desfășura îrM 

și CehoB

congres 
în 1968

interna 
în Ceho

de aserjdecis,
noi membri în

România, care după cum se 
va evolua în cadrul grupei’ .Țj 
întilni în primul meci, la 18 n 
reprezentativa Elveției. în con 
re selecționata României va ju 
Italia (20 martie), Norvegia (21 
tie), Ungaria (23 martie), Polon 
martie), Austria (27 martie) < 
goslavia (28 martie).

întâlnirile dintre pretendente 
titlul de campioană mondială 
pa „A") se vor deslășura dup 
măiorul program: U.R.S.S. — 
dia și Cehoslovacia — Canari 
martie), Cehoslovacia — Sued! 
U.R.S.S. — Canada (27 martie), < 
da — Suedia și U.R.S.S. — Cel 
vacia (29 martie). Tragerea la 
a întrecerilor din grupa „C“ ’ 
vea loc ulterior.

surprizele contim
57,72 m și Popova (U.R.S.S.) 55,1 
M. Ciurea (46,82 m) a avut o 
portare necorespunzătoare. In 
a II-a a cursei de 5000 m a 
startul și A. Barabaș. El a avi 
comportare modestă, sosit pe 
9 cu 14:14,0 (a cîștigat J. Haa: 
R.D.G. — cu 13:59,0). In sfîrșit 
cele trei reprezentante ale ță 
800 m doar Ileana Silai (locul 
în seria a Il-a cu 2:08,8) 
cat pentru semilinale.

Iată și rezultatele finalelor 
prăjină: 1. W. NORDWIG (R. 
5,10 m, 2. H. Papanicolau (Gr 
5,05 m, 3. H. D'Encausse (Fr 
5,00 m, 4. Dionisi (Italia) 4,80 
Sola (Spania) 4,80 m, 6. Sokc 
ski (Polonia) 4,80 m ; 400 mg: 
FRINOLLI (Italia) 49,8, 2. Losd 
(R.F.G.) 50,3, 3. Poirier (Franța) 
4. Anisimov (U.R.S.S.) 50,5, 5. 
minen (Finlanda) 50,9, 6. Gie 
(R.F.G.) 51,2; 200 m (fj: I. KIRS: 
STEIN (Polonia) 23,1 ; 200 m 
R. BAMBUCK (Franța) 20,9; s 
(b): I. LUSIS (UJl.S.S.) 84,48 m

Helenîo Herrer^ 
la Moscova 1

Cunoscutul antrenor al formației 
liene „Internazionafe*, H. Herrer 
sosit miercuri dimineață la Mo: 
pentru a urmări evoluția echipei 
pedo, adversara lui „Inter" în 
Campionilor Europeni. Torpedo a 
nit pe Dinamo Moscova, pe care 
tieout-o cu scorul de 2—0.

După meci „II. II."a declarat c 
impresionat în mod deosebit jocul 
tarului Kavazașvili și al liniei de

♦
După cum anunță presa ita 

de Ieri dimineață, se pare că 1 
nio Herrera urmează să dirijeze 
porar pregătirile „Squadrei Azs 
pentru întîlnirile Internaționale 
văzute în sezonul de toamnă.

O hotărîre definitivă în act 
privință se va lua la 15 septet?
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