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ECOURI DUPĂ STRĂLUCITUL SUCCES AL FLORETIȘTILOR ROMÂNI LA MONTREAL

„Nu trebuie să surprindă pe nimeni 
această frumoasă victorie'...

Dramatica finală a probei de floretă pe echipe din cadrul campio
natelor mondiale de scrimă s-a încheiat de mult. Dar, ecourile acestei 
splendide victorii a culorilor românești continuă. Mulți specialiști apre
ciază valoarea performantei realizate de sportivii noștri. Comentariile 
sînt în toate cazurile elogioase. Se recunoaște meritul băieților noștri, 
se scoate în relief marea lor ambiție, dorința lor de a se afirma defi
nitiv în arena internațională.

Antrenorul federal sovietic Vitalie 
Andreevici Arkadiev a tinut să-si 
spună părerea: „Floretiștii Româ
niei au făcut, în ultimii ani, pro
grese nebănuite, un adevărat salt 
cosmic. De altfel, în mai, după tur
neul internațional de la Sofia, 
mi-am dat seama că echipa de flo
retă a României este capabilă ca 
la Montreal să obțină un rezultat 
mare; in orice caz o medalie".

Comenbînd victoria sportivilor ro

mâni, agenția TASS arăta printre 
altele că „în scrimă nu există echi
pe invincibile".

După finală, reporterii ziarelor 
locale, precum și trimișii speciali 
ai agențiilor de presă s-au grăbit 
să culeagă impresii. în primul rînd, 
de la „eroii" întrecerii. Primul in
tervievat a fost Ionel Drimbă, că
pitanul echipei României. „Am tras 
pe planșă aruncînd în luptă toate 
cunoștințele și toată ambiția noas

tră. Cînd am plecat de acasă, ne 
gîndeam la un loc 3 sau 4. După 
semifinala cu Polonia, aveam asi
gurat locul 2. Ne-am spus însă: 
de ce n-am căuta să realizăm și 
mai mult ? Doar este o șansă cu 
care în scrimă nu te întîlnești prea 
des. Și, ați văzut..."

Proaspătul campion mondial ia 
individuale, Viktor Putiatin, decon
certat, evident, de acest eșec ne
scontat al echipei sale, și-a expri
mat părerea că „românii au dorit 
victoria și ar fi făcut orice pentru 
a o obține".

Unul dintre cei intervievați a fost 
și arbitrul principal al meciului,

(Continuare în pag. a 4-a)

CONCURSURI REPUBLICANE
ALE ȘCOLILOR SPORTIVE

bună parte întrecerilor 
elevii școlilor sportive

Luna iulie este rezervată în 
sportive în care sînt angrenați 
din întreaga țară.

După desemnarea cîștigătorilor la volei, în cursul 
acestei săptămîni vor av.ea loc noi competiții în care 
se vor stabili învingătorii la gimnastică, la handbal și la 
atletism. Astfel, gimnașiii și gimnastele își vor disputa 
întîietatea la Arad în zilele de 13—14 iulie, atleții se 
vor întîlni între 14—16 iulie la Oradea, iar la Tîrgu-Jiu 
este în plină desfășurare concursul pentru cea mai bună 
echipă de handbal, atît la fete, cît și la băieți.

PERFORMANȚE VALOROASE Șl IN ULTIMA ZI A „DINAMOVIADEI DE TIR" 

MĂRIM fERECATU A CUCERIT A DOUA PROBĂ A COMPETIJIEI
POLO

• Excelenta organizare a întrecerilor

Dinamo 
sau Steaua?

Cu un an în urmă, la cea de-a IX-a ediție a „Regatei 
Snagov". Imagine din cursa canoelor de dublu

Îîiclicierea celei de a IX-a 
ediții a „Dinamoviadei de tir“ 
a coincis cu două noi victo
rii ale reprezentanților clu
bului Dinamo București. Ei au 
cîștigat, la individual și pe 
echipe, proba de armă stan
dard 3x20 focuri-seniori. Ma
rin Ferecatu — clasat pe lo
cul I cu 572 p, se află la nu
mai patru puncte față de re
cordul republican, iar la e-

Ediția jubiliară a „Regatei snagov
Cite ceva despre oaspefi...

tt

Sîmbătă și duminică, apele SnagOvului 
vor găzdui importanta competiție interna
țională a caiaciștilor și canoiștilor. Vom 
revedea — la start — pe cunoscuții noștri 
campioni Aurel Vernescu, A. Sciotnic, 
M. Țurcaș, D. Ivanov, A. Igorov, V. Ni- 
coară, H. Ivanov ș.a. Alături de ei vor con
cura la edița jubiliară a „Regatei Snagov*  
numeroși sportivi de valoare din alte 
nouă țări. ' 1

Printre oaspeții care și-au anunțat par
ticiparea la aceste întreceri se numără 
și o serie de laureați ai marilor compe
tiții. Astfel, delegația Suediei va cuprinde 
valorosul dublu Peterson—Utterberg, cam
pioni olimpici la caiac, precum și pe vice- 
campionii lumii la canoe dublu 1000 m, 
Lindelof și Zeidlitz. Se remarcă, de ase
menea. prezența pe listele de înscrieri a 
excelentului echipaj de caiac 4 al Aus
triei (locul II la campionatele mondiale 
de la Grunau) format din Pfaff, Seybold, 
Hediger și Lindgluber. Din numeroasa de
legație a R.S.F.S. Ruse fac parte campioa
ne^ mondiale Nina Gruzințeva și Maria

Subina (din echipajul de caiac 4) ca și o 
„garnitură" tînără care s-a impus la ulti
mele regate internaționale: Nadejda Lev- 
scenko, Kabanov, Țarev, Berov, Kononenko 
și Anisimov, la caiac, Moisenkov, Jurablev, 
la canoe. Cu rezultate bune au fost, de 
asemenea, creditați în ultima vreme șl 
finlandezii Numisto, Măkinen și Narjanen 
— primul la caiac, ceilalți doi la canoe — 

" care vor lua startul la Snagov. Din echipa 
italiană, mai cunoscute sînt numele caia
ciștilor Zilioli și Bertrami (K 2) și al ca- 
noistului Costantino. Cehoslovacia va fi 
reprezentată • de o formație din care nu 
vor lipsi talentații caiaciști Kadnar, Mașa, 
Adam și Kindl, iar Iugoslavia a anunțat 
o echipă tînără în care alături de Kercov 
și Radmanovici au fost promovați o serie 
de caiaciști și canoiști cu reale perspec
tive de afirmare internațională. Pînă la 
această oră n-au sosit înscrierile nomi
nale ale echipei R. D. Germane, dar se 
contează pe prezența mai multor fruntași 
ai caiacului și canoei din această țară.

cliipe, formația dinamoviștilor 
bucureșteni a realizat 2255 p.

Comportări foarte bune s-au 
înregistrat și la pistol calibru 
mare (30 f. precizie -f- 30 f. 
viteză). La individual, Lu
cian Giușcă a ocupat locul 
secund — după valorosul E. 
Razkazov — cu 587 p, cu un 
punct mai puțin decît recor
dul republican (588 p), deți
nut de G. Maghiar. La echi
pe, selecționata Dinamo Bucu
rești a cedat la limită, după 
o luptă dîrză și emoționantă, 
avînd ca adversari pe spor (Continuare in pag. a 4-a)

Marin Ferecatu a obținut două victorii prețioase la cea 
de-a IX-a ediție a „Dinamoviadei de tir": 597 p. la 
armă liberă calibru redus 60 f. culcat și 572 p. la armă 

standard 3X20 f.
Foto: Aurel Neagu

j Șl DEZVOLTAREA FOTBALULUI 
I PE ÎNTREG GLOBUL - 
I IATĂ ȚELUL PRINCIPAL AL F.I.F.A.“
| — De vorbă cu sir ST AN LEY ROUS

sa, aceea de pre
ședinte al F.T.F.A., 
el a cutreierat glo
bul de la un capăt 
la altul, poposind 
zilele acestea — pen
tru a treia oară — 
în țara noastră. Pro- 
fitînd de prilej, 
ASOCIAȚIA PRE
SEI SPORTIVE de 
pe lingă Uniunea 
Ziariștilor a organi
zat ieri, la sediul 
său, o conferință de 
presă. Tema ? Fi
rește, sportul nr. 1, 
fotbalul, căruia sir 
Stanley Rous i-a în
chinat mai bine de 
o jumătate de secol. 
„Este lucrul pe care 
l-am iubit cel mai 
mult și pe care, in
diferent de ipostaza 
în care m-am aflat 
în raporturile cu el, 
l-am cultivat cu o 
pasiune fără mar
gini. In răstimpul a 
50 de ani l-am slu
jit pe rînd ca jucă
tor, ca arbitru, ca 
secretar al federației

engleze și acum, în ultimii 
cinci ani, ca președinte al 
Ș.I.F.A...."I Sir Stanley Hous este, 

de bună seamă, o perso
nalitate marcantă a spor-

(Continuare in pag. a 3-a)tului mondial. Prin funcția

PREȘEDINTELE F.I.F.A. LA BUCUREȘTI
Ia sediul Uniunii Ziariștilor din Capitală a avut loc 

ieri dimineață o conferință de presă organizată de 
Asociația Presei Sportive, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a președinielui F.I.F.A., sir Stanley Rous (An
glia). Distinsul oaspete a vorbit celor prezenți despre 
problemele actuale și viitoare ale Federației Interna
ționale de Fotbal (F.I.F.A.) și a răspuns Ia nume
roasele întrebări puse de ziariștii sportivi.

★
Marți la amiază, președintele F.I.F.A., sir Stanley 

Rous, a fost primit de președintele Consiliului Ge
neral al UCFS, tov. Anghel Alexe.

(Agerpres)

tivii de la Dinamo Moscova, 
trăgători de talie mondială. 
Bucureștenii au întrecut însă 
cu 18 puncte vechiul record !

Merită a fi
rezultatele din proba de armă 
standard 3x20
Aici,

subliniate și

focu ri-juniori.
Dinamo București (lo

cul II) cu 1651 p a obținut 
lin rezultat superior vecinului 
record al țării cu 11 puncte. 
De asemenea, Veronica Stroic

C. COMARNISCHI acesta 
s-au 
ceea

Ajuns la sfîrșitul primei sale 
jumătăți, campionatul repu
blican de polo programează 
astăzi după-amiază în Capi
tală o partidă care subită un 
mare interes. Derbiul Strana 
—Dinamo, care pune față în 
fată (în întîlniri oficiale) pen
tru a 33-a oară aceste forma
ții fruntașe ale pol oului ro
mânesc.

Cele două echipe s-au de
barasat cu ușurință de cei
lalți adversari din campionat, 
ajungînd neînvinse înaintea 
întrecerii lor directe, care sta
bilește de regulă pe campioa
na țării. Dar, spre deosebire 
de edițiile cînd dinamovistii 
își asigurau din stări un gola
veraj consistent, anul 
jucătorii de la Steaua 
dovedit mai... grijulii, 
ce Ic-a permis să se mențină 
mai multe etape în șir la co
manda clasamentului. De abia 
în etapa de duminică, actualii 
campioni au reușit să rede
vină pe primul loc.

Să parcurgem puțin și pal
maresul acestor întîlniri. Cele 
două echipe s-au întîlnit pînă 
în prezent, cum spuneam, de 
32 de ori ; Steaua a cîștigat 
15 partide, Dinamo 14, cele
lalte trei încheindu-se cu re
zultate egale. De regulă, me
ciurile dintre cele două for
mații s-au terminat cu sco
ruri strînse. Au fost însă și 
cazuri cînd fie Steaua (12—1 
și 9—0 în 1952), fie Dinamo 
(9—3 în I960) au tranșat cate
goric disputa directă. Un ul
tim fapt semnificativ : .,7* ‘-le 
Stelei (4—1 la 8 iulie 1962) nu 
a mai cîștigat în fața dina
moviștilor de 5 ani !

Ce va fi în partida de as
tăzi ? Am consultat în acest 
scop trei păreri autorizate, pe 
care vi le reproducem :

N. FIROIU (STEAUA). de 
112 ori internațional : „Adver
sarii noștri au și la ora ac
tuală o valoare tehnico-tac- 

(Continuare în pag. a 2-a)



Qicusivi

14-15 IULIE, LA BRAȘOV:

Finalele campionatelor 
republicane de fond 
și contratimp individual

După clauă săptămîni de „vacan
ță", fondiștii reintră în activitate. 
Vineri și sîmbătă, pe șoselele din 
împrejuri iui le Brașovului, ei își vor 
disputa ultimele două titluri de 
campioni pe acest an, cele de fond 
și contratimp individual. îi vom 
revedea, așadar, la lucru pe fruntașii 
ciclismului rutier din tara noastră, 
pe sportivii care se antrenează pen
tru campionatele mondiale din Olan
da (acolo vor putea face o opțiune 
și pentru Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico !). pe tinerii aler
gători care se pregătesc să preia 
„ștafeta", precum și pe rutierii din 
provincie, deciși să asalleze supre
mația Capitalei în cursele dc șo
sea. Proba dc contratimp indivi
dual se dispută vineri dimineață 
pe șoseaua Brașov — Sighișoara 
(primul start la ora 8,30 de la 
km 2) Seniorii vor parcurge 40 km 
(km 2- 22 și retur), juniorii mari 
30 km (km 2—17 și retur), iar 
juniorii mici 15 km (km 2—9,5 și 
retur). La toate cele trei categorii 
programate» învingătorilor li se 
acordă titlurile de campion*  repu
blicani. In campionatul de lond, în
trecerile se vor desfășura pe cel mai 
frumos traseu din țara noastră: 
Brașov — Bîșnov — Pîriul Rece — 
Predeal — Brașov, pc care seniorii 
îl vor parcurge de două ori, tirmind 
ca sosirea să se Iacă m Poiana 
Brașov la capătul celui de al doi
lea tur. Primul start se va da sim- 
bălă dimineață ta ora 8,30 Urcușul 
pînă la Pîriul fiece, cobori rea verti
ginoasă piuă la Predeal și, in conti
nuare, de ta Predeal spre Brașov, 
apoi — după două ture — sosirea 
în P oiana Brașov, pe un urcuș de 
11 km — iată clemeulele care vor 
jace din campionat un examen 
dificil, pe care numai cei mai 
pregătiți dintre alergători îl lor 
trece cu brio. Să sperăm însă că 
„plutonul" acestora va fi numeros I

16 IULIE-.

Revedere cu fostele
glorii ale pedalei

Duminică dimineață, tot la Bra
șov, va avea loc cea de a I¥-a edi
ție a „Cupei Dezrobirea". Principa
la întrecere a acestei cotnpeti|ii este

De la I.E.B.S.
• Pentru seria a III-a a 

CURSULUI DE ÎNOT PENTRU 
COPII de la ȘTRANDUL TI
NERETULUI, care se desfă
șoară de la 18 iulie la 7 au
gust, înscrierile se fac zilnic 
la ștrand, intre orele 10—13 și 
J6—19, în limita locurilor sta
bilite. Solicitanții trebuie să 
prezinte la înscriere adeverința 
de sănătate eliberată de cir
cumscripția sanitară respectivă.

• Cursuri de înot sînt orga
nizate și la BAZINUL ACO
PERIT FLOREASCA. înscrieri 
la bazin.

• în incinta ȘTRANDULUI 
TINERETULUI funcționează un 
CENTRU de TENIS pentru 
amatorii acestui sport, precum 
și un CURS de TENIS pentru 
copii și tineret, între 7 și 17 
ani.

• ȘTRANDUL TINERETU
LUI ESTE PUS LA DISPOZI
ȚIA PUBLICULUI ÎN FIECA
RE DUMINICA, IAR BAZI
NUL ACOPERIT FLOREASCA, 
ZILNIC, ÎNTRE ORELE 9—22 : 
bazine cu apă caldă, plajă, ar
ticole de plajă și de distracție, 
bufete bine asortate, cadru deo
sebit de plăcut.

Echipa de juniori „Dezrobirea" Brașov, protagonistă in întrecerile 
cicliste rezervate tinerilor alergători

aceea a veteranilor, programată pe 
șoseaua Brașov -— Chhnbav — Cris
tian — Brașov (25 km). Ii vom 
revedea cu această ocazie pe așii de 
altădată ai pedalei: Nicolae Ion
Țapu, Marin Niculescu, Dcde Ne- 
goetcu, Victor Naldin, Nicolae Vot
ca, Virgil A/ormocM, Sima Zosim, 
Gh. Dumitreseu-Brutaru, Ion Doletc, 
Traian Ckicomban, Martie Ștefănescu, 
N. Chicomban ș.a.

C. Tudoran (Galați) — 
a preluat „tricoul 
galben*  in „Cupa 

regiunilor4
Cicliștii juniori și-au disputat sîm- 

bătă și duminică la Brașov cea de 
a IV-a etapă a „Cupei regiunilor". 
După cum ne informează corespon
dentul nostru principal Carol Gruia, 
cei 52 de concurenți au dovedit o 
bună pregătire (duminică au reali
zat o medie orară foarte bună: 
42,905 km r). Lipsa unor materiale 
de concurs (îndeosebi baieuri) a 
făcut însă ca unii concurenți să 
nu-și poată apăra pînă la capăt șan-
sele. 0 mențiune pentru selecționa
ta orașului București, care și-a con
solidat poziția de lider, și alta 
pentru antrenorul brăilean Siiuion 
Mihai ai cărui elevi fac o figură 
foarte frumoasă predindu-și unul 
altuia „ștafeta" Ia conducere în cla
samentul general individual. După 
D. Nemțeanu, acum „tricoul galben" 
a fost preluat de Cristian Tudoran, 
un alt reprezentant la regiunii Ga- 
lafi.

Clasamente : .îmbată — Brașov — 
lîișnov — Pîriul Reee — Predeal — 
Brașov (54 km) — I. C. Tudoran 
(Galati) 111.27:22: 2. Șt. Cel tea 
(București) — același timp; 3. N. 
David (Mureș-A.M.) lh.28:23; 4. V. 
Selejean (București); 5. P. Ivănescu 
(București), 6. P. Ignat (Ploiești) — 
același timp; duminică — șoseaua 
Brașov — Bran (65 km) — 1. AI. 
Sofronie (București) 11130:50; 2.
Andrei Suciu (Brașov) — același 
timp; 3. V. Selejean (București) 
lh 34:26. După 4 etape, clasa
mentul general pe echipe arată ast
fel: 1. București 291i.l8:0b; 2. Plo
iești 2911.25:08; 3. Galati 291128:24; 
4. Mureș-A.M. 29h 28.53; 5. Cluj 
29h 31:04; 6. Brașov 29h 35:06; 
7. Dobrogea 3111 13:01. La indivi
dual conduce Cristian Tudoran (Ga
lați) cu 9h 51:08, urmat de A. Su- 
ciu (Brașov) la 38 s. Ion Cosma II 
(Cluj) la 1:53 și alții.

21-23 iulie: HAPA INTERREGIONALĂ
A CAMPIONATELOR Dl

Au fost fixate datele desfășu
rării etapei interregionale a cam
pionatelor republicane de juniori 
și de junioare: 21—23 iulie. De 
asemenea, au fost desemnate co
misiile regionale de volei care vor 
organiza cele opt turnee din ca
drul fazei zonale și care sînt Cri- 
șana, Ploiești, Bacău și Cluj. Iată 
echipele campioane regionale care 
vor lua parte la întreceri :

IN REGIUNEA CRIȘANA, cam
pioanele regiunilor Crișana, Mara
mureș, Banat și Mureș-A. M. : 
Școala sportivă Oradea, Progresul

QOLO

DINAMO SAD STEAUA?
(Urmare din pag. 1)

tică superioară. Asta nu înseamnă 
că ne putem socoti învinși dinainte. 
Dacă vom reuși să anihilăm forța de 
atac a dinamoviștilor am putea fur
niza o surpriză, și dacă vom cîștiga 
acest meci cred că titlul nu ne va 
mai scăpa !w

C. CORCEC, antrenorul formației 
DINAMO : „A venit timpul să nu ne 
mai putem baza doar pe superiori
tatea lotului nostru și de aceea ne-am 
luat toate măsurile de precauție. 
Steaua, care întotdeauna a fost un 
adversar incomod pentru noi a mar
cat un crescendo în acest an. Iată 
de ce nu mai pol da un pronostic 
cert...»».

N. NICOLAESCU, arbitru interna
țional : „în mod normal Dinamo, 
care este una dintre cele mai puter
nice echipe de club din Europa, nu 
poate pierde. Campionii noștri însă 
ne-au dat multe exemple în care 
evoluțiile, de nerecunoscut, le-au 
creat probleme dificile. Cred că 
echipa care va... rata mai puține lo
vituri de la 4 metri va cîștiga •*

Meciul este programat după-amia- 
ză, de la ora 18.30, la Ștrandul Tine
retului și va fi condus de un arbitru 
maghiar, (a.v.).

TLETISM Duminică, la Oslo

Echipa feminină a României participă 
la „Cupa Europei"Stadionul Bislet din Oslo va găz- 

ui la sfârșitul săptămânii întrecerile 
dintre grupele semifinale ale 

„Cupei Europei". A- .

d 
uneia 
ediției a Il-a a 
ceastă grupă, după cum am anunțat, 
reunește echipele reprezentative fe
minine ale Uniunii Sovietice, 
Britanii, Suediei, Norvegiei, 
mare (A și României. Primele 
clasate în această reuniune se 
califica pentru finalele competiției, 
programate la Kiev în ziua de 15 
septembrie.

Lupta pentru calificare se anunță 
extrem de grea, dacă ne referim la 
cel de al doilea loc. Primul nu 
poate scăpa atletelor sovietice, cî.ș- 
tigătoarele din anul 1965 a primei 
ediții a competiției. Celelalte ad
versare, Suedia, Norvegia și Dane
marca contează pe aportul cîtorva 
atlete valoroase, dar echipele res
pective — după părerea noastră — 
nu vor putea emile pretenții la ca
lificare. .4 mai rămas formația Ma
rii Britanii, o echipă destul de omo
genă în ansamblul său, cu numeroa
se atlete redutabile. Este, credem, 
principala contracandidată a repre
zentativei noastre pentru cel de al 
doilea loc al clasamentului, o ad
versară care-și bazează tăria pe va
loarea reprezentantelor sale în probele 
de alergări. Or, alergările reprezintă 
6 din cele 11 probe ale concursului, 
adică mai mult de jumătate!

Marii 
Dane- 
două 

vor

JUNIORI Șl JUNIOARE
Șomcuța Mare, C.F.R. Timișoara, 
Școala sportivă Tg. Mureș (Școala 
sportivă Oradea, Olimpia Satu 
Mare, Școala sportivă Timișoara, 
Știința Toplița) ;

IN REGIUNEA PLOIEȘTI, cam
pioanele regiunilor Ploiești, Bucu
rești, Oltenia și Brașov : Școala 
sportivă Ploiești, Cetatea Giurgiu, 
Electroputere Craiova, Școala 
sportivă Brașov (Școala sportivă 
Ploiești, Unirea S.P.R.B., Elevul 
Tg. Jiu, Școala sportivă Sibiu) ;

ÎN REGIUNEA BACAU, cam
pioanele regiunilor Bacău, Galați,

Constanța (b) și Brașov (f) - învingătoare 
în concursul republican al școlilor sportive

Turneele finale ale concursului 
republican de baschet al școlilor 
sportive, desfășurate la Piatra 
Neamț, au oferit dispute extrem de 
echilibrate, în special la fete unde 
7 din cele 15 meciuri s-au încheiat 
Ia diferențe minime. în general, 
jocurile au fost atrăgătoare dato
rită combativității, dar valoarea 
tehnică a fost scăzută. Aceasta, 
însă, datorită in mare măsură fap
tului că elevii absolvenți ai clasei 
a Xl-a, aflați în diferite centre 
universitare pentru a da examene 
de intrare în facultate, fie că nu 
s-au prezentat la Piatra Neamț, 
fie că au venit cu întîrziere și ne
pregătiți. în acest sens, considerăm 
că Direcția educației fizice și spor
tului școlar din Ministerul învăță- 
mîntului a greșit, deoarece nu a 
amînat data desfășurării competi
ției într-o perioadă în care puteau 
fi prezenți toți componenții echipe
lor.

In aceste condiții, victoria la bă
ieți a revenit formației din Cons
tanța (prof. Al. Petrică), învinsă 
doar de echipa din Cluj care abia 
în ultima parte a întrecerii a pre
zentat pe toți jucătorii ei de bază. 
La fete, echipa din Brașov (prof. 
Gh. Roșu și prof. Elena Roșu) a 
cucerit locul I, deși dintre baschet
balistele ei cele mai bune Elena 
Mareș nu a jucat decit două me
ciuri, iar Maria Nedelea nu a pu
tut fi folosită de loc. Cel mai re
marcabil rezultat al formației bra
șovene a fost realizat în ultima zi 
cînd, în partida decisivă cu echipa 
din București (Școala sportivă nr. 
1), a refăcut un handicap de 16 
puncte la pauză.

Iată rezultatele înregistrate Și 
clasamentele finale.

BĂIEȚI

Constanța ; 51—32 cu Tg. Mureș, 
74—35 cu Brașov, 64—36 cu Plo
iești, 56—50 cu Mediaș, 64—65 cu 
Cluj ; Brașov : 49—44 cu Ploiești, 
55—44 cu Mediaș, 46—70 cu Cluj, 
52—51 cu Tg. Mureș, 51—44 cu Me

evoluției din acest sezon 
noastre specialiștii au al-

deplasarea în Norvegia :

diaș : Ploiești : 55—44 cu Mediaș, 
52—50 cu Cluj, 40—37 cu Tg. Mu
reș ; Tg. Mureș : 2—0 cu Cluj care 
a folosit un jucător ne validat, 64— 
53 cu Mediaș ; Cluj t 68—41 cu 
Mediaș.

1. Constanța
2. Brașov
3. Ploiești
4. Tg. Mureș
5. Cluj
6. Mediaș

5 4 1 300—218 9
5 3 2 233—283 8
5 3 2 227—244 8
5 2 3 186—196 7
5 3 2 253—205 7
5 0 5 232—294 5

Lotul echipei cîștigătoare : Dorin 
Dumitru, Rîndunel Martinescu, Va- 
sile Răiieanu, Vasile Pașca, Mihai 
Domeanu, Nicolae Văduva, Gheor. 
ghe Milea, Costel Papacostea, Ion 
Nicoară, Costel Cernat.

FETE

Brașov : 38—31 cu Sibiu, 61—58 
cu Bacău, 40—38 cu Satu Mare, 
47—45 cu Arad, 42—40 cu Bucu
rești ; București; 36—35 cu Satu 
Mare, 74—73 cu Arad, 48—42 cu 
Bacău, 26—29 cu Sibiu ; Bacău : 
61—42 cu Arad, 64—43 cu Satu 
Mare, 53—43 cu Sibiu; Sibiu : 
52—53 cu Satu Mare, 55—54 cu 
Arad ; Arad : 50—44 cu Satu Mare.

1. Brașov
2. București (Șc.

nr. 1)
3. Bacău
4. Sibiu
5. Arad
6. Satu Mare

5 5 0 228—212 10 
sp.

5 3 2 224—221 8
5 3 2 278—237 8
5 2 3 210—224 7
5 1 4 264—281 6
5 1 4'213—242 6

Lotul echipei cîștigătoare : Elena 
Mareș, Mariana Moldovan, Corne
lia Petrie, Luminița Pop, Doina 
Georgescu, Emese Ijaki, Delia Ilie, 
Elena Ruicu, Maria Ciurtea, Ga
briela Dragnea.

Clasamentul celor mai buni rea
lizatori : băieți : 1. Vasile Zdren- 
ghea (Mediaș) 134 p, 2. Dan Roman 
(Cluj) 131 p, 3. Rîndunel Martines
cu (Constanța) 98 p ; fete : 1. Ana 
Deak (Arad) 108 p, 2. Elena Salcu 
(Sibiu) 97 p, 3. Gabriela Fordea 
(Bacău) 90 p.

D. STANCULESCU

Ioana Petrescu 
Doina Bădescu

m :

lungime :

Pe baza 
a atletelor 
cătuit echipa României care urmează 
să facă , „
100 m : Ioana Petrescu (11,9 s), 
200 ‘ ~ ------ ‘
400 m r
800 ni: Ileana Silei (2:07,1). 80 mg: 
Valeria Bufanu (11,3 s), ’ J
Viorica Viscopoleanu (6,47 m), înăl
țime: Virginia Bonei (1,69 m), greu
tate: Ana Sălăgean (15,91 m), disc: 
Lia Mai toi iu (51.66 m), suliță : Ma- 
rilena Ciurea (53,88 m). La ce» de 
a 11-a probă, ștafeta 4x100 m vor 
lua parte : Ioana Petrescu, Ecaterina 
Nourescu, Viorica Viscopoleanu și 
Sanda Anghelescu. Rezervă... penta- 
tlonista Elena Pintilâ.

Desigur că fetele noastre vor face 
totul pentru a se putea comporta cît 
mai bine și că se vor strădui să 
obțină asemenea rezultate cu care 
să poată învinge formația Marii 
Britanii. Este greu, foarte greu, dar 
nu imposibil !

,• Vineri și sâmbătă, la Londra va 
avea loc un concurs internațional în 
cadrul căruia se va desfășura și 
cursa de 3000 m obstacole — se
lecție pentru formarea echipei Euro
pei. La startul cursei va fi prezent 
și recordmanul țării noastre Zoltan 
Vamoș.

(24,5 s),
(56.5 s), s

1

»

*

1
%

Dobrogea și Argeș : Școala spor
tivă Bacău, Liceul „N. Bălcescu" 
Brăila, Liceul nr. 2 Constanța, 
Știința Hm. Vîlcea (Școala sportivă 
Bacău, Flacăra Odobești, Școala 
sportivă Constanța, Știința Găești) ;

ÎN REGIUNEA CLUJ, campioa
nele regiunilor Cluj, Suceava, Iași 
și cele ale orașului București : Li
ceul „N. Bălcescu" Cluj, Tinerețea 
Fălticeni, Liceul „Cuza Vodă” 
Huși, Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești (Viitorul Bistrița, Confecția 
Botoșani, Liceul „Cuza Vodă“ Huși, 
Școala sportivă nr. 2 București).

între paranteze sînt menționate 
echipele feminine.

@ Silviu Ilodoș, noul recordman 
al țării la pentatlon

Foto: N. Aurel



In „Cupa României 
se simte nevoia unei înnoiri

Din multitudinea de probleme pe care le-a ridicat actuala ediție 
■*O  «Cupei României", mai importante ni se par cele legate de modul 
'ide desfășurare a competiției.

TURISM „FIAT 1300" ÎN CADRUL 
^PREMIULUI EXCEPTIONAL LA 
^CONCURSUL PRONOSPORT DE 
^DUMINICA, ÎN AFARA PREMIILOR 
( ' OBIȘNUITE ÎN BANI

t ■ Numai 6 zile au mai rămas 
[pînă la închiderea vînzării bile- 
[ftelor pentru tragerea autoturis- 
jnclor LOTO din 18 iulie 1967.
a&Această tragere atribuie în nu- 
firiăr NELIMITAT autoturisme (cu 
|huse); „Renault 16", „Renault 10 
'-major", „Fiat 850", „Trabant 601", 
premii de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Pentru atribuirea tuturor pre

Dar, mai întîi, ce reprezintă „Cupa" ? Ea este singura întrecere 
Mcare oferă echipelor mici posibilitatea de a-și măsura puterile cu 
(cele din categorii superioare. Și nu de puține ori aceste confruntări 
[ie încheie cu mari surprize, cu eliminarea formațiilor fruntașe. 
[Trebuie spus însă că, la producerea acestor „surprize" își aduce 
contribuția și regulamentul de desfășurare a acestei competiții.
[0 în fond, cum se dispută „Cupa" ? în primele două faze se în- 
[tîlnesc între ele echipele de categorii inferioare, după care, pe rînd, 
-intră în «foc*  formaliile din categoria C, apoi cele din B și, ultimele, 
icele din catetgoria A.
[ » O primă reținere față de regulament : dacă este normal ca 
echipele din campionatele orășenești, raionale, regionale, ca și cele 
[alcătuite din jucători încă nelegitimați să se întreacă între ele pînă 
[la desemnarea uneia, reprezentantă a regiunii, de ce echipele din 
[categoriile A, B și C să intre în competiție pe rînd și nu toate deo
dată ? Legat de aceasta mai trebuie amintit un amănunt (esențial, 
'clupo părerea noastră), în desfășurarea etapelor finale ale „Cupei": 
chiar si atunci cînd debutează echipele din, să zicem, categoria B, 

atragerea la sorti - CARE ARE LA BAZA PRINCIPIUL CREĂRII ACE
LORAȘI CONDIȚII TUTUROR ECHIPELOR - se face din două urne: 
țîntr-una formațiile de categorii inferioare, în cealaltă echipele de 
[categoria B. în felul acesta se facilitează ÎN MOD VOIT drumul 
echipelor din B sau, în faza următoare, a celor din A. O REALA 

(tragere la sorți ar însemna ca echipele să fie TOATE puse într-o 
isingură urnă.
ț A doua reținere este aceea legată de răspunsul la întrebarea : 
cum se face calificarea pentru etapa următoare în caz de egalitate 

:și după prelungiri ? Regulamentul, în funcție de faza de disputare 
în care a ajuns „Cupa", prevede : se califică echipa care a jucat în 
[deplasare sau cea de categorie inferioară sau cea mai tînără. Aceasta 
[înseamnă că, pe rînd, sînt favorizate atît echipele de categorii infe
rioare, cît și cele din categoria A. Să explicăm .• în 16-imile de 
(finală ale actualei ediții, Farul Constanța n-a reușit să învingă la 
[Sibiu formația locală C.S.M. (rezultatul 0—0), da-r s-a calificat pentru 
toptimi pentru că.. a jucat în deplasare I La fel s-a calificat și 
rC.S.M.S. lași pentru că n-a putut trece peste Metalul Plopeni (echipă 
idin campionatul regiunii Ploiești) I Nu înseamnă că în această fază, 
fa 16-imilor, regulamentul favorizează echipele aflate în deplasare 
si care primesc, prin această prevedere, o șansă în plus față de 

optimile de finală jocurile se dispută pe 
[terenuri neutre. Aici, regulamentul prevede o altă clauză : în caz de 

' . i . ' „ ’ ....... . ' ' " “î
echipa de categorie inferioară. Ca urmare, jucînd la Ploiești cu 

ica Timișoara si terminînd la egalitate (0—0), Foresta Fălticeni 
nat formația bănățeană. în sferturile de finală, Foresta a

celelalte ? începînd cu

legalitate și după prelungiri se califică pentru sferturile de finală 

[Țolitehnica Timișoara 
La elimir._i '____,1_
(beneficiat de aceeași clauză a regulamentului (eliminînd pe C.S.M.S.), 
Lca și C.F.R. Timișoara (care a scos din competiție formația Progresul 
(București). Deci, în această fază a „Cupei României", favorizate de 
-regulament sînț echipele de categorie inferioară, lucru care ni se 
Ipare nefiresc, contrar celor mai elementare principii ale stabilirii 
■rezultatelor în orice competiție sportivă unde primează — și este 
normal să fie așa - NUMAI VICTORIA.

De fapt, cele trei modalități de a te califica prevăzute în regu
lamentul „Cupei României" (în afară de victoria directă) nu favori
zează creșterea interesului pentru această competiție — a doua ca 
■importanță a fotbalului românesc — nu au nici un element viabil 
:[de care să se țină seama. De ce să fie favorizate echipele care se 
deplasează, sau cele de categorii inferioare sau cele mai tinere (!) 
și de ce, în caz de egalitate și după prelungiri, să nu se rejoace 
meciul în întregime ? In fond, „Cupei" îi sînt specifice tocmai reju- 

țcările. în ediția din 1966-1967 F.R.F. le-a eliminat complet. Dacă reju- 
-cările sînt totuși greu de organizat, de ce nu se execută, la sfîrșitul 
meciului, un anumit număr de lovituri de la 11 m, așa cum se în- 
fîmplă în Iugoslavia și Mexic? Oricum, lovitura de la 11 m este 
|șun element tehnic care ține de fotbal.

Desigur, s-ar mai putea face și alte propuneri privind această 
Competiție, ca, de pildă, disputarea jocurilor tu 
fiecărei echipe începînd cu ootimile de finală (în felul acesta ar 
[crește interesul publicului, meciurile disputîndu-se actulamente, în 
[această fază, pe terenuri neutre, în fata unui număr redus de spec- 
i4atori). De asemenea, formațiile din categoriile A, B și C să dispute 
;partidele din cadrul „Cupei României" în timpul TURULUI campio- 
Siatelor respective și nu în retur, așa cum se întîmplă acum. Aceasta 
Lpențru că, în a doua jumătate a campionatelor, atenția tuturor for- 
'mațiilor este îndreptată fie spre titlu, fie spre evitarea retrogradării 
și din această cauză antrenorii, jucătorii ca și secțiile de fotbal res
pective renunță foarte ușor la „Cupă". Credem că aci stă secretul 
numeroaselor „surprize" din ediția de anul acesta a «Cupei Ro
mâniei".

Se simte nevoia unei înnoiri a regulamentului acestei competiții 
tare aduce în fiecare an, la startul ei, mii de echipe. Mai receptivă 
[la tot ce este nou în arena internațională, Federația de fotbal din 
■Bulgaria a hotărît ca, începînd cu optimile de finaiă, „Cupa Bulga
riei*  să se dispute sistem campionat mondial, adică echipele au fost 
Ampărtite în patru grupe de cîte patru, joacă între ele sistem turneu 
(numai tur) urmînd ca primele clasate să dispute semifinalele, iar 
-învingătoarele - finala. Poate că ar fi interesant ca și la noi să se 
[organizeze etapa finală în același mod. dacă propunerea noastră 
[privind meciuri tur-retur este inacceptabilă. S-ar putea face, în acest 
(fel, un real schimb de experiență între echipele de categorii infe- 
- rioare și cele din categorii superioare, adică exact ceea ce își 
[propune (dar nu prea a reușit pînă acum) „Cupa României*.
h M. TUDORAN

■■» 6 ZILE FINA LA ÎNCHIDEREA 
'VlNZARII BILETELOR LA TRAGE
REA AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 18 IULIE 1967 • UN AUTO
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miilor se vor efectua 20 de ex
trageri de cîte 4 numere din 90 
fiecare, în total 80 de numere.

Luni 17 iulie 1967, ULTIMA ZI 
de vînzare a biletelor.

Mărfi 18 iulie 1967, va avea loc 
tragerea la Constanța în sala 
Clubului S.N.M.C., cu începere de 
la ora 18.

Zilnic sute de copii merg in parcul sportiv Dinamo din Capitală, unde învață sportul preferat. In 
fotografia alăturată vă prezentăm grupa de copii, născuți în 1953, antrenată de prof. Gh. Timar, 
câștigătoarea seriei campionatului orașului București Foto: A Neaga

„Răspîndirea și dezvoltarea fotbalului 
pe intreg globul—iată țelul principal a! F.LF.A."

(Urmare din pag. 1)

— în această jumătate de
secol ați avut, fără îndoială,
și satisfacții pe 
tiv...

plan afec-

— ...Ca fotbalist n-am fost
niciodată o stea dar, o dată
aflat pe gazon, m-am dăruit jo
cului cu o pasiune extremă; ca 
arbitru am condus o finală de 
cupă, pe Wembley — visul ori
cărui cavaler al fluierului din 
Anglia; ca secretar al federa
ției de specialitate... Aici po
vestea este oleacă mai lungă. 
Am avut, de pildă, probleme gre
le de rezolvat după îhfringerea 
suferită de Anglia, în 1950, în 
turneul final al C.M. Ne elimi
nase S.V.A., care abia... desco
perise jocul cu balonul rotund. 
Apoi, nu după mult timp, au 
venit și cele două infrîngeri se
vere suferite in fața Ungariei, 
insuccese care au zguduit insula. 
N-am desperat, însă, știind că 
panica nu face casă bună cu... 
rațiunea. S-a trecut, de urgență, 
la alcătuirea unui plan sistema
tic de acțiune: am căutat să 
dezvoltăm baza, scop în care am 
introdus obligativitatea fotbalu
lui în școli, dar n-am neglijat, 
nici o clipă, nici „virfurile". 
Unde am ajuns este de acum 
știut. Sprijinit pe o bogată tra
diție, fotbalul nostru a ieșit din 
izolarea în care se aflase pînă 
atunci, a progresat neîncetat, în- 
lăturînd din cale orice tendință 
de conservatorism și ciștigînd în 
cele din urmă supremația.

— Apropo de campionatul 
mondial, găzduit de țara dv. 
Clasamentul final indică o netă 
superioritate a fotbalului prac
ticat pe continentul nostru, 
după ce timp de opt ani 
„Zeița de aur“ surîsese numai 
brazilienilor. A fost o revanșă, 
luată cu brio de europeni, dar 
care a suscitat și opinii extrem 
de aprinse...
— Era și firesc. In Anglia, 

echipa lui Pele, exponentă a 
fotbalului sud-american, a ratat 
cucerirea definitivă a „Cupei 
Jules Rimet“. Numai că zarva 
care a urmat n-a fost stirnită 
de marii învinși. Coechipierii 
lui Pele au știut să piardă cu 
demnitate, ințelegînd, impreună 
cu unii specialiști, că fotbalul 
sud-american a pierdut, pe unde
va, din cadență. Scandalul l-au 
stîrnit unii dintre conducători, 
folosind in acest scop o parte 
din presă. Au fost destui ziariști 
brazilieni, argentinieni, uru- 
guayeni care — prin „armele" 
lor — au încercat să arunce o 
lumină urită asupra F.I.F.A., a- 
supra diferitelor ei organisme,

,• Participants la concursul 
Pronosport nr. 28 de duminică 16 
iulie 1967, vor beneficia în afara 
premiilor obișnuite in bani și de 
un autoturism „Fiat 1300" plus 
6.100 lei în numerar, sumă care 
completează valoarea de 75.000 lei 
a premiului exceptional.

Meciurile sînt interesante și 
capabile de surprize, ceea ce spo
rește atractivitalea acestui con
curs.

Nu vă rămîne decît să vă com
pletați buletinele din vreme.

,• Tragerea concursului Prono- 
expres de astăzi va avea loc la 
Eforie Nord în sala Clubului 
central, la ora 18.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. 

asupra arbitrajelor etc., etc. Dar, 
o bună parte dintre tehnicienii 
sud-amerieani înțeleseseră că 
fotbalul practicat de echipele lor 
purta in el ceva bătrinesc. Ad
versarii studiaseră în amănunți
me jocul lor, venind la luptă 
cu arme noi.

Acum sînt în măsură să vă 
comunic că diferendele iscate 
atunci s-au aplanat, în așa fel 
incit legăturile noastre cu Con
federația de fotbal sud-ameri- 
cană au devenit normale.

— Veți fi de părere, sîntem 
convinși, că jocul de fotbal 
nu se limitează la Europa și 
America de Sud. Ne-ar inte
resa ce eforturi întreprinde 
F.I.F.A. în scopul dezvoltării 
acestui sport și pe celelalte 
continente ?
— Vreau să vă spun că răs

pîndirea și dezvoltarea fotbalului 
pe intreg globul constituie țelul 
principal al F.I.F.A. Numai pen
tru simplul motiv că organizația 
noastră se bucură de o repre
zentare mai largă chiar de cit— 
O.N.U.! Avem 133 țări afi
liate și multe altele vor deveni 
in curind membre ale F.I.F.A.

Printre măsurile luate de noi 
in direcția ridicării fotbalului in 
Africa, Asia, Oceania, America 
de Nord amintesc: un bogat 
material de propagandă — bro
șuri cuprinzînd concluzii ale ul
timului campionat mondial, fil
me, antrenori, arbitri, echipe de 
renume mondial, europene și 
sud-americane, care evoluează 
în mod periodic pe aceste con
tinente. In linii mari, activita
tea depusă de F.I.F.A. are în ve
dere atragerea tineretului în 
practicarea fotbalului, paralel cu 
ridicarea standardului de joc în 
toate țările. Sînt eforturi la care 
iau parte toate organismele 
F.I.F.A. și care vor avea —

AM AFLAT, VĂ INFORMĂM
La sediul F.R.F. a 

avut loc luni după- 
amiază o ședință în 
care, timp de mai 
multe ore, s-a discu
tat sistemul competi- 
țional al sezonului 
1967—68 la formele 
A, B, C, juniori și 
regiune. Au partici
pat membri ai con
ducerii federației, 
antrenori și specia
liști, printre care 
Mircea David, P. 
Steinbach, Petrică Ră- 
dulescu, R. Wetzer, 
V. Economu, Valen
tin Stănescu, Lazăr 
Sfera, Em. Vogi și 
reprezentanți ai pre
sei. Cu acest prilej 
conducerea federației 
a cerut părerea des
pre felul în care să 
fie organizate cele 
cinci forme compe- 
titionale.

Sperăm că F.R.F. 
va trage concluziile 
cele mai juste și că 
va da cît mai curînd 
publicității progra
mul pentru noul se
zon, știut fiind că de 
începerea campiona
tului ne mai desparte 
doar o lună. 

Dinamo Pitești și 
Petrolul au început 
pregătirile pentru 
noul campionat. în 
lotul piteștean au a- 
părut nume noi: 
Păciulete (fost la 
Oltul Rm. Vîlcea), 
Miculaș (Minerul Baia 
Mare), Ivan (Dinamo 
București), lonită (Si- 
derurgistul Galați).

★
Ploieștenii au re

nunțat la serviciile 
lui Chirilă și Anita. 
Antrenamentele Pe
trolului sînt conduse 
de Ilie Oană și C. 
Cernăianu.

★
Noutăți și la Trac

torul Brașov prin pro
movarea a 4 juniori 
din pepinieră pro
prie : Șerb, Horja, 
Mihai și Colțănel. 
Completarea lotului a 
fost necesară în ur
ma plecării pentru sa
tisfacerea stagiului 
militar a jucătorilor 
Ștefanov, Oprică, 
Trăznea și Petruț.

★
La Brașov se lu

crează intens pentru 
reamenajarea unor 
terenuri. Zilele tre

poate — ecou chiar la prima 
confruntare a fotbalului mondial.

— Cu alte cuvinte, am ajuna 
și la... Mexic. Deși mai e 
tiinp pînă atunci, credem că 
F.I.F.A. a studiat de pe acum 
toate problemele necesare unei 
cît mai bune organizări.
— In privința aceasta, munca 

noastră a început chiar a doua 
zi după finala Anglia — R. F. a 
Germaniei. După cum știți, am 
hotărît ca formula de disputare 
a jocurilor preliminare și a 
turneului final să rămină aceeași. 
Modificările pe care le preconi
zăm vizează ediția din 1914, al 
cărei turneu final va fi găzduit 
de R. F. a Germaniei.

— In materie de arbitraj. în 
Anglia au fost evidente două 
tendințe: unii arbitri au in
terpretat mai larg diferitele 
reguli, în timp ce alții au con
dus mai strîns . Ce întreprin
de F.I.F.A. în scopul uniformi
zării manierei de arbitraj ?
— Vom efectua schimburi de 

arbitri, în special intre Europa 
și America de Sud. vom orga
niza cursuri speciale pentru ca 
aplicarea regulamentului să cu
noască o interpretare uniformă.

— Cum vedeți viitorul aces
tui sport îndrăgit pe tot 
globul ?
— eu ? Tot ce pot să că 

spun este că evoluția lui se 
află strîns legată de o noțiune : 
aceea de disciplină, cu sensul 
ei larg, dar cu referire la atitu
dinea pe care trebuie s-o aibă, 
în contextul întrecerii sportive, 
toți factorii care concură la reu
șita spectacolului fotbalistic : ju
cătorul. antrenorul, arbitrul șl 
publicul.

G. NICOLAESCU 
și T. MIRCEA

cute s-au terminat 
lucrările la stadio
nul Tractorul, iar la 
„Tineretului" se înlo
cuiesc brazdele de
gradate din fata por
ților și din mijlocul 
terenului.

★
Un absent din lo

tul dinamoviștilor pi- 
teșteni: fundașul loa- 
chim Popescu. După 
cum ne informează 
corespondentul nos
tru din această loca
litate, el și-a mani
festat dorința să ac
tiveze în noul sezon 
la o altă echipă. La 
care ? Cînd vom afla, 
vă vom informa.

♦
La primul antrena

ment al Universității 
Cluj, condus de C. 
Teașcă, au asistat 
peste 1000 de spec
tatori. Cîtiva supor
teri au oferit flori 
noului antrenor al 
studenților.

Credem că fidelita
tea iubitorilor de fot
bal clujeni va fi răs
plătită de echipă 
printr-o bună com
portare în viitorul 
campionat.



LA SOSIREA DE LA BALATON Al 27-lea record mondial
S-a încheiat turneul internațio

nal de la Balaton (Ungaria). Ieri 
la oreie prînzului, cei șase boxeri 
români care au participat la aceas
tă tradițională confruntare, s-au 
înapoiat în Capitală. La sosire, pe 
peronul Gării de Nord, antrenorul 
Ion Stoianovici ne-a furnizat cî- 
teva amănunte.

•— Ne-ar interesa rezultatele 
1 obținute de pugiliștii noștri în 

primele două reuniuni.
— Aurel Simion a debutat „cu 

dreptul", cîștigînd prin abandon 
în repriza secundă, în fața Iui 
Ferenczi (Ungaria). în aceeași 
gală Gh. Călin a cedat prin a- 
bandon (rănire la arcadă) disputa 
cu Jahni (l’ngaria). în reuniunea 
următoare M. Lumezeanu l-a în
vins la puncte pe Rozsa (Unga
ria), Silberrnan l-a pus k.o. în 
repriza a doua pe ungurul Kun, 
Popa a cedat la puncte sovieticu
lui Karavajev, iar „greul" Sănă- 
tescn a obținut o victorie netă, 
la puncte, în fața Iui Szabo (Un
garia).

— Și acum, despre finală...
— Orban (Ungaria) b. ab. 2 

M. Lumezeanu ; Szanta (Ungaria) 
b p Zsiga (Ungaria) ; Neidhardt

(Austria) b. k.o. 2 Berceli (Un
garia) ; Aurel Simion b.p. Gordg 
(Ungaria) ; Bali (Ungaria) b.p. 
Elod (Ungaria) ; Victor Silberrnan 
b.p. Harcsa (Ungaria) ; Vigh (Un
garia) b. ab. 3 karavajev (URSS) ; 
Potecz (Ungaria) b.p. Jahni (Un
garia) ; Kokeni (Ungaria) b.p. 
Benke (Ungaria) ; Iuhasz (Ungaria) 
b.p. Szemcsuk (Ungaria) ; Ion Să- 
nătesen b.p. Kaposvari (Ungaria). 
De reținut că în această compe
tiție țara gazdă a înscris 30 de 
pugiliști !

Boxerii dinamoviști 
s-au intors din Italia

SURI-REZULTATE-ȘTIRI
MONACO. —- Echipa masculină de 

ștafetă 4x100 m a Franței a eșuat 
In tentativa sa de a corecta recordul 
mondial deținut de echipa S.U.A. cu 
timpul de 30.0. în concursul de atle
tism de la Monaco, cei patru sprin
teri francezi (Berger, Dclecour, Pi- 
quemal, Banibuck) au fost cronome
trați în 39 3.

Ieri dimineață s-au întors în 
Capitală boxerii dinamoviști carer 
după cum se știe, au întreprins 
un turneu în Italia. In ultima par
tidă, disputată la Civitavecchia, 
Dinamo București a întîlnit se
lecționata Lazio. Gazdele au cîști- 
gat cu scorul de 6—4. La sosire, 
antrenorul C. Dumitrescu ne-a re
latat că selecționata Lazio a luptat 
cu multă ardoare pentru victorie, 
dovedind o foarte bună pregătire 
fizică. Din formația dinamovistă 
s-au evidențiat boxerii Davidescu, 
Ghiță și Olteanu care au cîștigat 
la puncte. Pop, Nedelcea, Vlad au 
pierdut la puncte, Drăgan a cedat 
prin abandon, iar Mihalcea a fost 
pus k.o. în prima repriză. Bădoi 
și Ene au încheiat partidele la 
egalitate.

la 1500 m
Rezultatul de 3:33,1 realizat sîmbătă de semifondistul 

american JIM RYUN se înscrie ca al 27-lea record mon
dial al cursei de 1 500 metri.

Fișa de istorie a acestei probe are notată Ia prima 
poziție numele unui alt alergător american, Abel Kiviatt, 
care încă în 1912 a realizat performanța, aproape de ne
crezut pentru acele timpuri, de 3:55,8. Cinci ani au 
rezistat pe tabelă minutele acestui record al lui Kiviatt, 
suedezul John Zander fiind cel care a reușit să-1 corec
teze la 3:54,7. Apoi au trecut alți șapte ani pînă în ziua 
în care marele Paavo Nurmi a smuls performanței 2,1 s.

Au urmat ; Otto Pelzer (Germania) 3:51,0 în 1926, Jules 
Ladoumegue (Franța) 3:49,2 în 1930. Alergătorul francez 
cu „fuleu de gazelă ’ este primul care „sparge*  zidul celor 
3:50,0.

După trei ani, Italianul Luigi Beccali reușește să ega
leze cele 3:49,2 ale lui Ladoumegue și tot el, cîteva zile 
mai apoi, îmbunătățește recordul cu 0,2 s. Cu alte două 
zecimi corectează această performanță americanul Wil
liam Bronthron în 1934 pentru ca. după doi ani, recordul 
lumii să poposească la antipozi, în Noua Zeelandă. John 
Lovelock cîștigă titlul olimpic la Berlin cu 3:47,6 !

în istoria recordului lumii Ia 1 500 m următoareaz pe
rioadă de timp este cunoscută sub numele de domnia 
suedeză'*.  Gunder Hăgg și prietenul său Arne Andersson 
îmbunătățesc de patru ori performanta maximă (3:47,6— 
1941, 3:45,8—1942 și 3:43,0—1944 și, respectiv, 3:45,0—1943) 
pentru ca, în final, un al treilea suedez Lennart Strand 
să-1 egaleze pe Hăgg, în 1947, cu rezultatul de 3:43,0. Tn 
1952 vest-germanul Werner Lueg obține și el același re
zultat : 3:43,0.

Urmează apoi o etapă foarte agitată în isteria recor
dului : 1954 — Wesely Santee (S.U.A.) 3:42,8, John Landy 
(Australia) 3:41,8: 1955 — Sandor Iharos (Ungaria) 3:40,8, 
Las zio Tabori (Ungaria) 3:40.8. Gunnar Nielsen (Dane
marca) 3:40.8, 1956 — Istvan Rozsavolgyî (Ungaria) 3:40.6; 
1957 — Olavi Salsola și Olavi Salonen (Finlanda) 3:40,2 (în 
cadrul aceleiași curse)... Era clar că venise momentul 
marii tentative : coborîrea sub 3:40,0. Cine avea să fie 
^deschizătorul de pîrtie“ ? Nici n-au apucat bine specia
liștii să formuleze această întrebare și iată că Agenția 
de știri cehoslovacă C.T.K. transmite un ^flash" care a 
făcut senzație : „în cadrul unui concurs desfășurat Ia 
Stara Boleslav alergătorul Stanislas Jungwirth a încheiat 
cursa de 1 500 m în 3:38,1 !“ De remarcat faptul că aceasta

FIȘE

s-a produs la mai puțin de 24 de ore de la recordul ob
ținut de cei doi finlandezi la Turku

In timpul acesta din îndepărtata Australie sosesc vești 
despre isprăvile unui tînăr semifondist pe nume Herbert 
Elliott despre care se spune că și-a propus ca obiectiv 
doborîrea recordului mondial. Elliott vine în Europa șl 
ia startul într-o reuniune atletică internațională la Gote- 
borg. Rezultatul ; 3:36,0 ! Tot Elliott este cel care mai 
modifică o dată cifrele acestei miraculoase performanțe 
și în finala olimpică de la Roma, termină învingător cu 
3:35,6.

Și acum, lată-1 pe Ryun, tîr.ărul acesta de 20 de ani, 
realizînd ceea ce n-au reușit, în tentativele lor, Michel 
Jazy (3:36,3—1966), Jiirgen May (3:36,4—1965), Kipchoge 
Keino (3:36,8—1966), Peter Snell (3:37,6—1964), Josef Odlozil 
(3:37,6—1966) și încă mulți alții.

ROMEO VIL AR A

Ecouri după strălucitul succes al floretiștilor români
(Urmare din pag. 1)

N. PILICI
ROMA. — Tată cîțîva dintre cîștî- 

gătorii titlurilor de campioni de atle
tism ai Italiei: masculin: 100 m — 
Ciannattasio 10,6; 110 mg — Ottoz 
13.9 : 400 m — Bello 48,4 ; 800 m 
-— Bianchi 1:48,7; 3 000 m obst — 
Pizzi 8:57.4; greutate — Meconi 
17 17 m: înălțime — Brovandi 
2.OR m: 5 000 m — Ambu 14:18,4; 
feminin: 100 m — Covoni 12,3; 
80 mg — Vettorazzo TI,6: 800 m 
— Pigni 2:10,2; disc — Pravadelli 
43,49 m.

TIAVANA. — Reprezentativa femi
nină de voiri a Cehoslovaciei a ju
cat cu -selccționala Cubei, terminlnd 
învingătoare cu 3—0 (8, 3, 6).

PRAGA. — Concursul internațional 
de pentatlon 
Bratislava a 
tivul sovietic 
lizat 5143
U.R.S.S. 14 666 p, Austria 14 097 p, 
Italia 13 677 p.

Roland Boitei. „Am avut prile
jul să-i arbitrez cu regularitate, 
în ultimii ani, pe floretiștii ro
mâni. Progresul lor este evident. 
Ceea ce m-a surprins plăcut de 
data aceasta a fost omogenitatea 
echipei. După meciul cu*  Franța, 
pe care trăgătorii români l-au 
cîțtigat surprinzător de ușor, eu 
am anticipat că elevii prietenu
lui meu, Vasile Chelaru, nu se 
vor opri aici". Iar celălalt ar
bitru al finalei, Quido Malacarne 
a ținut să precizeze: „Nu trebuie 
să surprindă pe nimeni această 
frumoasă victorie. Floretiștii ro
mâni nu mai sînt de multă vre
me niște sportivi anonimi. Mi-a- 
mintesc de evoluția lor de la 
Paris, de acum doi ani. Condu-

ceau in meciul cu Ungaria cu 
7—3 ți după aspectul general al 
partidei nu mai exista nici un 
dubiu că vor termina învingători. 
Un succes i-ar fi adus în semi
finale ți, poate, și mai sus. Flo- 
retițtii României au pierdut, sur
prinzător, atunci. Am rămas însă 
cu convingerea că este vorba de 
o echipă mare. Și, iată, numai 
după doi ani, deplina confir
mare".

Victoria, cum este și firesc, 
a produs un mare entuziasm în 
rîndul delegației țării noastre, a 
fetelor mai ales, a floretistelor. 
Acum, după această strălucită 
performanță, creditul acordat 
sportivilor României este și mai 
mare.

Specialiștii și ziariștrii se în
treabă dacă Olga Szabo — sub

imboldul rezultatului obținut de 
floretiști — nu va reedita ma
rele succes de la Buenos Aires, 
din 1962, unde a cucerit prima 
medalie românească de aur la 
o competiție mondială rezervată 
scrimerilor seniori. De aseme
nea, dacă Ileana Drîmbă și Ma
rina Stanca, care au avut un se
zon internațional foarte bogat 
în roade, nu se vor realiza de
finitiv printr-un succes de mare 
răsunet la Montreal, pe aceleași 
planșe care au fost atît de no
rocoase băieților. în fine, există 
și păreri care se referă la Eca- 
terina Iencic. Astfel, nu se trece 
cu vederea faptul că Iencic, care 
a terminat pe locul 3, anul tre
cut, la C.M. de la Moscova, poa
te fi capabilă să concureze și 
anul acesta la o medalie...

IN ECHIPA IUGOSLAVIEI
PENTRU BALCANIADA

DE LA BUCUREȘTI
9

modern desfășurat la 
fost cîștigat de spor- 
Svatenko, care a tota- 
puncte. Pe echipe t

Floyd Patterson va boxa MÎINE, LA CONSTANȚA

BELGRAD 11 (prin telefon de 
la redacția ziarului „Politika"). — 
Căpitanul reprezentativei de tenis 
a Iugoslaviei, R. Nikolici, a co
municat lotul jucătorilor care vor 
face deplasarea la București, în 
vederea întrecerilor Balcaniadei, 
de săptămînă viitoare. în frun
tea listei se află Nikola Pilici — 
campion ai Iugoslaviei, recent 
semifinalist al turneelor de la 
Roland Garros și Wimbledon — 
secondat de Bora Iovanovici, fost 
campion al țării. Al treilea jucă
tor al echipei este Nikola Spear.

MONTREAL — O combinată de 
lupte clasice alcătuită din membrii 
echipelor Angliei și Franței a întîl- 
nit selecționata Canadei. Combinata 
• obținut victoria cu scorul de 4—3.

FRAGA. — Federația cehoslovaca 
de ciclism a confirmat participarea 
la „Tour de 1*  Avenir*.  Echipa care 
va face deplasarea în Franța este 
alcătuită din Vavra, Hrazdira, Bu- 
tyra. Picii], Haca, Kindi, Svoboda 
ți Konecky.

pentru „succesiunea"
Iu! Clay

Fostul campion mondial de box la 
categoria grea, Floyd Patterson, a 
acceptat să se numere printre par
ticipant la competiția care urmează 
să desemneze pe succesorul lui Cas
sius Clay. Patterson ii va întilni Ia 
28 septembrie, Ia Los Angeles, pe 
Jerry Quarry. Cei doi au mai boxat 
Împreună luna trecută, meciul In- 
ebei.tdu-se după 10 reprize, cu un 
rezultat de egalitate. Iată celelalte 
Intiiniri ale acestui turneu: Milden- 
berger—Bonavena, Terrell—Spencer, 
Ellis—Martin si Chuvaio—Frazier. 
Campionul olimpic de la Tokio. Joe 
Frazier, H va întilni pe George Chu- 
valo Ia 19 iulie, la New York.

La New York a sosit și campionul 
european Karl Mildenberger, în ve
derea meciului său cu argentineanul 
O. Bonavena.

Meciul de volei România-Franța (m)
După meciurile susținute dumi

nică și luni la Bacău cu Viitorul, 
voleibaliștii francezi își continuă 
turneul în tara noastră jucînd 
două partide, mîine și sîmbătă, 
la Constanta. în meciul de joi 
ei vor întîlni reprezentativa de 
seniori a României, căreia acum 
o săptămînă l-au cedat cu 2—3

Ia București, iar sîmbătă vor primi 
replica proaspetei promovate în 
categoria A Farul Constanța.

Echipa masculină de volei a 
Franței își va încheia turneul 
din România marți 18 iulie, ju
cînd Ia Sinaia sau la Ploiești, cu 
formația de categoria A, Pe
trolul.

„Turul Franței" a ieșit din Alpi
Rutierul francez Roger Pingeon 

își păstrează tricoul galben și 
după ultima etapă din munții

„Dinamoviada de tir
(Urmare din pag. 1)

a depășit recordul republican de ju
niori cu 5 puncte: 559 p, în com
parație cu 554 p.

în general, se poate spune că — 
țmîndu-se seama și de 
trăgătorilor sovietici, și 
a „Dinamoviadei de tir**  
terizat prin performanțe 
internațională. Ne bucură __r__ __
la aceste succese ale tirului au fost 
părtași in principal sportivii clubu
lui Dinamo București (antrenori Ene 
Drăgan și Viorel Manciu). Din cele 
12 probe ale concursului, ei au 
reușit să cucerească victoria în 8, 
aproape toate cu rezultate remarcabile. 
Ceea ce — să recunoaștem — este 
un fapt pozitiv. Satisfacția noastră 
este cu altt mai mare cu cît, dacă 
la probele de pistoale am mai avut 
prilejul să consemnăm rezultate 
bune, la probele de pușcă nu ni se 
prea oferiseră asemenea ocazii. Iată 
însă că și trăgătorii de la probele 
de armă au început să dea semne

rezultatele 
ui tima zi 

s-a carac- 
de valoare 
faptul că

S3 aș- 
evolu-

de înviorare. Ceea ce ne face 
teptăm cu încredere viitoarele 
ții ale dinamoviștilor ca și ale ce
lorlalți pușcași din diferite cluburi.

Nu putem pune punct acestor cro
nici ale celei de a IX-a ediții a 
„Dinamoviadei de tir**  fără a subli
nia excelenta organizare — sub toa
te aspectele — care a fost asigurată 
întrecerilor de clubul Dinamo Bucu
rești. Cele patru zile de concurs de 
pe poligonul Tunari au constituit 
o bună propagandă pentru acest in
teresant și dificil sport olimpic, care 
este tirul.

Rezultate tehnice mai importantet 
pistol calibru mare (30 f. precizie+30 
f. viteză): 1. E. Razkazov (Dinamo 
Moscova) 591 p„ 2. L. Giușcă (Dina
mo București) 587 p.( 3. J. Helus 
(Ruda Hvezda Praga) 584 p„ 4. A. 
Volicenco (Dinamo Moscova) 582 p.. 
5. I. Tripsa (Dinamo București) 582 
p„ 6. L. Kelemen (Dozsa Budapesta) 
581 p.; echipe ; " — ’■
2329 p., 2. Dinamo București 2328 p., 
3. Ruda Hvezda
Dozsa Budapesta 2283 p., 5. Spartak 
Sofia 2258 p., 6. Gwardia Varșovia 
2247 p., 7. Dynamo Berlin 2240 p.;

2.
1. Dinamo Moscova

Praga 2317 p., 4.

Patru recorduri mondiale

americani
NEW YORK. — în ultima zl 
concursului internațional de

armA standard 3X20 focuri-seniori :
1. M. Ferecata (Dinamo București)
572 p.. 2. R. Pojer (Ruda Hvezda Pra
ga) 571 p., 3. Șt. Caban (Dinamo 
București) 564 p., 4. V. Koniahin (Di
namo Moscova) 564 p., 5. Gh. Si- 
corschl (Dinamo București) 563 p., 6. 
P. Makai ~ ' - - —
echipe : 1.
2. Mnamo 
Budapesta 
șovia 2206 
2202 p., 6.

Alpi, desfășurată ieri între Brian- 
ț-on și Digne (198 km). A cîștigat 
Samyn (Franța) în 6 h 05:04, ur
mat de Foucher (Fr.) în 6 h 05:07. 
în clasamentul general, Pingeon 
este urmat la 4:02 de Letort, 
4:57 — Jpnenez, 5:48 — Balma- 
mion, 4:15 — Gimondi, 7:02 — 
Aimar, 8:20 — Simpson, 8:29 — 
Janssen.

(Dozsa Budapesta) 562 p.t 
Dinamo București 2255 p., 
Moscova 2232 p.( 3. Dozsa 
2217 p., 4. Gwardia Var- 

p., 5. Ruda Hvezda Praga 
. . Dynamo Berlin 2184 p.( 7. 

Spartak Sofia 2174 p.; armă standard 
3X20 focuri-Juniori : 1. A. Albi (Ruda 
Hvezda Praga) 560 p., 2. Veronica 
Stroie (Dinamo București) 559 p., 3. 
L. Farkaș (Dozsa Budapesta) 554 p.f 
4. A. Ognev (Dinamo Moscova) 552 
p., 5. A. Istomin (Dinamo Moscova) 
551 p., 6. A. Daukșa (Dinamo Mos
cova) 551 p.; echipe : 1. Dinamo Mos
cova 1654 p., 2. Dinamo București 
1651 p., 3. Dozsa Budapesta 1638 p.,
4. Ruda Hvezda Praga 1614 p., 5. 
Gwardia Varșovia 1612 p., 6. Dynamo 
Berlin 1601 p., 7. Spartak Sofia 1388 
p. Clasament general (pe echipe) al 
celei de a IX-a ediții a „Dinamovia
dei de tir": 1. Dinamo Moscova 19 
p., 2. Dinamo București 33 p., 3.
Dozsa Budapesta 45 p., 4. Gwardia 
Varșovia 45 p., 5. Ruda Hvezda Praga 
51 p., 6. Dynamo Berlin 70 p., 7.
Spartak Sofia 73 p.

DINAMO KIEV ELIMINATĂ DIN 
JUPA U.R.S.S." LA FOTBAL I

MOSCOVA. — Iată cîteva rezul
tate din optimile de finală ale „Cu
pei U.R.S.S.**  Ia fotbal: Dinamo
Kiev —- Ț.S.K.A. Moscova 0—3 ; 
Sahtior Donețk — Dinamo Moscova 
2—3; Pahtakor Tașkent — Dinamo 
Minsk I—0; Neftianik Baku — Di
namo Tbilisi 2—1 ; Cernomoreț O- 
dessa — Rubin 3—1. Tn sferturile 
de finală vor juca : T S K.A. — Lo
komotiv ; Pabtakor — Neftianik; 
Cernomoreț — Sokol; Torpedo — 
Dinamo Moscova.

a
natație de la Santa Clara (Cali
fornia) au fost doborîte patru 
recorduri mondiale. Sportivul a- 
merican 
un nou 
de 100 
56,3 (v. 
Cu un 
încheiat 
femei, 
fost cronometrată cu 2:40,5. Ul
timele două recorduri mondiale 
au fost realizate de tînăra înotă
toare americană, Debbie Mayei 
(în vîrstă de 14 ani). Ea a cîș
tigat probele de 800 m liber cu 
9:35,8 (v. r. — Sharon Finneran 
9:36,9) și 1 500 m liber cu 18:11,ll 
(v. r. — Patty Caretto 18:12,9). 
Alte rezultate : masculin: 100 m 
liber — Robert McGregor (Scoția) 
53,8 ; 200 m bras — Ken Merten 
(S.U.A.) 
fluture 
1:06,6 t 
Watson
spate — Cathy Ferguson (S.U.A.) 
2:31,4.

Mark Spitz a realizat 
record mondial în proba 
m fluture cu timpul de 
r. — Luis Nicolao 57,0). 
nou record mondial s-a 
și proba de 200 m bras 

în care Cathy Ball a

2:33,4 ; feminin : 100 m 
— Ada Kok (Olanda) 
100 m liber — Pokey 
(S.U.A.) 1:01,1 ; 200 m

TAIERIȘTII ROMÂNI PARTICIPA 
IA CONCURSUL INTERNATIONAL 

K IA ROSTOK
• Rezultate din „Cupa Rappan“ : 

Werder Bremen — Grasshoppers Zu
rich 2—1 (2—0) ; Kosice — A-
arhus 3—1 (1—0) ; Union Teplice 
— B. K. Copenhaga 2—1 (0—0),

Săptămînă aceasta se desfășoară 
la Rostock, în R. D. Germană, o 
competiție internațională de talere. 
Participă și trei trăgători români t 
Enache, Dumitrescu și Florescu.
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