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Storul

jucat
B.S.V

masculină de handbal;1 
turneu de mai multe I

meci revanșă cu

1967

Reeditarea derbiurilor

buna 
refuz, 
derbi

în organizarea consiliului orășenesc UCFS București, 
la 29 iulie, în cuplaj pe „Republicii", reeditarea der- 
biurilor bucureștene: Steaua — Progresul și Dinamo 
București — Rapid. La 1 august, al doilea cuplaj : 
învinșii între ei, învingătorii între ei.

bucureștene la fotbal

PRIN TABERELE ȘCOLARILOR)

Handbaliștii de la Steaua București 
au obținut o suită 

de victorii in Elveția

Anul XXIII

Nr. 5330
★

Joi

In splendidul decor na
tural a! Văii Timișului 

tabăra de pionieri și școlari 
apare ca o mică, pată albă în 
imensitatea de un verde înso
rit a pădurii de brazi. Dar, o 
dată cu ora începerii activi
tății sportive, mica pată albă 
își ia revanșa prin vioiciune, 
prin larma sănătoasă cu care 
participă, entuziaști, micii 
sportivi la întrecerile zilnice 
de pe terenurile taberei. Și-au 
dat întîlnire trei prieteni 
buni : copiii, exercițiul fizic 
și natura binefăcătoare...

Timișul de sus, șoseaua 
națională care merge spre Bra
șov. Pe partea dreaptă, în
conjurată de brazi înalți, se 
află o splendidă tabără șco
lară. Pavilioanele, stil „ca
bane1*, oferă condiții minu
nate de recreere celor 170 de 
școlari ce-și petrec aici va
canța în fiecare serie de cite 
15 zile.

Ne adresăm elevei de ser
viciu.

—-Am dori să vorbim cu 
cineva din conducerea taberei.

■— Nu sînt aici decît „nea* 
Rădul eseu tovarășa
niandantă.

— Dar tovarășa directoare, 
tovarășii profesori?

— Sînt plecați cu copiii în 
excursie. Dar așteptați puțin 
să-1 aduc pe „nea“ Rădu- 
lescu.

Fetița dispare sprintenă și, 
după puțin timp, reapare în
soțită de un om înalt, bine 
făcut, cu părul cărunt.

Se recomandă: Rădulescii, 
administratorul taberei. îi ex
plicăm scopul sosirii noastre 
și, amabil, se oferă să ne fie 
ghid. In timpul vizitei ne dă 
explicații foarte interesante și 
documentate despre viața pe
trecută aici de miile de șco
lari si pionieri care i-au tre-

In vacanfâ

■
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ZURICH 12 (Agerpres) — Echipa 
Steaua București a întreprins un 
jocuri în Elveția. Handbaliștii români și-au început tur,1' 
neul la Berna în compania echipei B.S.V. Berna pe care 
au învins-o cu scorul de 23—18. în cel de-al doilea 
joc, desfășurat la Kloten, Steaua București a dispus cu 
9—6 de formația Grasshoppers.

în continuare, sportivii români au participat Ia turneul 
do la Klichberg unde s-au clasat po primul loc, obținînd 

două victorii i 21—-4 cu Rotweiss Loerrach 
și 12—11 cu Grasshoppers.

în ultimul joc, Steaua București a 
din nou la Berna în
Berna. Și de data aceasta victoria a.4 re
venit handbaliștilor bucureșteni 
de 27—20.

Dinamo si Steaua
aminat pînă 
disputa pentru titlul 

la polo

cut prin mină în cei 7 arti, 
de cînd muncește la Timișul 
de sus.

Am început cu interioarele: | 
dormitoarele curate, așternu- | 
turtle albe, imaculate; pe fie
care pat cite două pleduri 1 
(„știți, noaptea este mai ră- I 
coare*). Intrăm apoi în club. 
Spațios, cu mese de șah și de | 
tenis, cu televizor, radio, pi- I 
cup și magnetofon, cu stație 
de radio-amplificare. Aici au | 
loc în fiecare seară diferite I 
concursuri: „Recunoașteți in- - 
terpretul ?u, „Cel mai bun cin- ’■ 
tăreț", „Cel mai bun dansa- I 
tor1* etc. Urmează sala de 
mese și bucătăria, unde acti
vitatea este în toi: se pre
gătește o masă de prins 
bogată, deoarece tor veni, 
sigur, înfometați din excursia 
la cascada Tamina.

Am ieșit în curte.
-— Dar sport unde fac co- ■ 

nfff ? g
PAUL IOVAN

(Conți nuare în pag a 2-a)

I
; mai ■ 
; t/p- I 
ursia *

1

mulți ani nu am mai văzut tri- 
de la „Tineretului* plină pînă Ia 
ca ieri după-amiază, la partida 
a campionatului republican de 

polo. Și cam tot de atîta vreme' nu am 
mai asistat la o luptă atît de înverșu
nată (calitatea întrecerii a fost lăsată 
pe planul secund) între Dinamo și 
Steaua, care pînă la urmă nu ne-a putut 
da un învingător...

Chiar din primele minute ale întîlnirii 
am putut observa în bazin două stiluri 
total diferite. Pe de o parte, dinamo- 

• vi știi — siguri de ei (înainte de meci 
nici unul dintre jucătorii formației cam
pioane nu concepea că ar putea scăpa 
victoria) — acționau lent și foarte cal
culat. Poloiștii de Ia Steaua, luîndu-și 
măsuri duble de precauție pentru defensivă, tatonau 
destul de timid apărarea adversă. A fost o primă re
priză calmă, în care s-au tras doar patru șuturi (!) la 
cele două porți.

In al doilea „sfert*, cele două combatante încep să 
dezlănțuie. Se încearcă tot mai multe pătrunderi și, 

o fază în fața porții lui Cheța, Grințescu primește 
„4 metri' v 
miri. 5,59). Nu trec

LOTUL SECUND
VA JUCA ÎN

se
|a
un 
in

Ciszer, atent, reține o minge 
ina.Ua șutată de Culineac. Fază 
din meciul Steaua — Dinamo 
(4—4) desfășurat ieri in Capi
tală.

în fața porții
i“ (cam ușor acordat) și deschide scorul (l—0 

nici 40 de secunde și, pe rînd.

ADRIAN VASILIU

Foto: V. Bageac

SĂRITORII
(Continuare în pag. a 2-a)

DE POLO AL TARII
U. R. S. S.

Selecționata secundă 
un turneu în Uniunea 
evolua la Lvov și, probabil, în R.S.S. Azerbaidjană. Din 
lotul care se deplasează fac parte, printre alții, 
P, Chefa, Culineac, Mihăilescu, Popa, Bă jenam ș.a.

a României fa polo va efectua 
Sovietică, jucătorii noștri vor

PERIOADA DE TRANSFERĂRI
LA HANDBAL

LA 
START

După cum ne anunță fede
rația, anul acesta perioada de 
transferări a fost stabilită între 
15 iulie și 1 august. Vor fi 
luate în discuție numai ce
rerile complete, depuse în acest 
termen.

Desigur, multi dintre iubitorii 
sportului i-au recunoscut pe tinerii 
din fotografia noastră. Să facem to
tuși prezentările : Iudith Dibar. Radu 
Numveiller și Mariana Ciogolea. Pe 
unii insă prezenta fotbalistului Nun- 
weiller VI alături de aceste două ju
cătoare de tenis ar putea să-i sur
prindă. Oare să fi trădai Radu Nun- 
weiller fotbalul, să-l fi părăsit in fa
voarea sportului alb ? De multe ori, 
mai ales In aceste zile de vacantă, 
el poate fi văzut pe terenurile de te
nis din Parcul sportiv Dinamo mt- 
nuind cu multă dezinvoltură racheta. 
Tenisul este pentru Nuntveiller VI o 
a doua pasiune. Dar prima va ră- 
mîne fotbalul. In acest sport s-a a- 
firmat ca un real talent și cu si
guranță că niciodată nu-l va trăda.

Ediția jubiliară a „Regatei Snagov"
Numeroși campioni 

în echipa
mondiali și europeni 

României
Ieri dimineața, antrenorul emerit 

RADU HUȚAN, coordonatorul lo
turilor reprezentative ale țării noastre, 
ne-a comunicat numele sportivilor ro
mâni care vor concura sîmbătă și du
minică. Reținem, în primul rînd, pre
zența tuturor fruntașilor. Dar, iată 
componența principalelor echipaje care 
ne vor reprezenta la ediția jubiliară 
a „Regatei Snagov*.

In probele de fond (10 000 m) 
sînt înscriși: Pocora. Cozlov (K 1) : 
Conțolenco—Coșnită, Cuciuc — Reva, 
Varabiov — I. Terente (K. 2) ; Ar

timov — D. Ivanov — N. Terente— 
Galenic, Varabiov — Cuciuc — Ilie- 
vici — I. Terente (K 4); Macarenco, 
Igor Lipalit (G 1); Maxim — Simio- 
nov, Trofimov — Ditcov (G 2).

Cursele de caiac (500 m) ne vor 
prilejui, de asemenea, reîntîlnirea 
cu multi campioni. In proba de sim
plu vor concura Vernescu, Turca ș și 
Poena ru. iar la dublu Vernescu — 
Sciotnic și Artimov—Calenic. Și acum 
participarea sportivilor noștri în pro
bele olimpice de 1 000 m, la caiac. 
K lî Pocora, Covaliov, Iacob; K 2: 
Vernescu—Sciotnic, Nicoară—11. Iva-J

nov, Milicin—Irimia, Coșniță—Con
țolenco; K 4 : II. Ivanov — D. Iva
nov — N. Terente — Nieoară, Co
valiov — Iacob — Milicin — Irimia.

In probele feminine vor lua startul: 
Valentina Sergliei, Viorica Dumitru, 
Axenia Moreanu (K 1); Dumitru— 
Sergliei, Sideri—Sipoș, Ilriharov — 
Artimov (K 2); Dumitru — Serghei 
— Moreanu — Sideri; Niculescu — 
Hriharov — Nastea — Artimov 
<K4>' . . ,

Participare bogată și deosebit de 
valoroasă și la întrecerile de canoe 
1000 m: M. Ionescu, I. Lipalit, l. 
Macarenco, A. Igorov, Sidorov, Ma
nea (G 1) ; Calabiciov — Covaliov, 
Maxim — Simionov, Suhov — Ser
ghei, Trofimov — Ditcov (G 2). Ur
mează să fie definitivată componența 
celor două echipe care ne vor re
prezenta în proba de ștafetă.

Amatorii de sărituri de Ia tram
bulină in apă vor avea MBejul 
să urmărească (sîmbătă și dumi
nică, la ștrandul Tineretului! evo- 
lutia celor mai buni practicanți 
ai acestei ramuri a natației din 
țara noastră, în compania unor 
concurenti din R. D. Germană, 
Ungaria, Cehoslovacia și Bulga
ria. Evenimentul se va petrece în 
cadrul Campionatelor internațio
nale ale României (pentru se
niori) și al întîlnirii amicale 
București—Sofia (pentru juniori).

în vederea unei comportări cit 
mai bune, săritorii români au 
făcut pregătiri intense. Țara noa
stră va fi reprezentată de urmă
torii sportivi : la seniori : Pante- 
limon Decuseară, Gh. Baican, N. 
Speriosu. Melania Treistaru (Pro
gresul), Ion Ganea (Steaua), Con
stantin Nedelcu (Clubul sportiv 
școlar) ; la juniori (echipa for
mată din 3 băieți și 3 fete): Con-" 
stantin Nedelcu, Ruslan Grama* 
Dacia Schileru, Mariana Voinea 
(Clubul sportiv școlar), Constan
tin II leș, Măriuca isăceseu (Pro
gresul).

Probele acestei interesante 
întreceri se vor desfășura după 
următorul program : sîmbătă, d»1 
la ora 9.30 (București—-Sofia) șl 
de la ora 11 (Campionatele inter
naționale): ' “ - *
trambulină 
sărituri la 
la ora 16 
ultimele 3 
femei: ......—~ --
(București—Sofia) și de 1a ora ll 
(Campionatele internaționale): pri
mele “ “ “ " *
femei 
la ora 
timele 
bați.

primele 7 sărituri Sa 
bărbați și primele 4 

platformă femei ; de 
(ambele competiții): 
sărituri la bărbați și 

duminică, de la ora 9.30

7 sărituri la trambulină 
și platformă bărbați ; de 
16 (ambele competiții): ul- 
3 sărituri la femei și bir*

-------------------------------------- ---
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Campioanele școlilor 
profesionale

Au fost desemnate echipele 
campioane republicane ale școli
lor profesionale la volei, băieți 
și fele. Turneele, care au avut loc 
pe terenurile din incinta stadio
nului Tineretului, s-au ridicat în 
general la o destul de bună va
loare. mai ales în cazul forma
țiilor masculine.

Confiruaînd o frumoasă tradiție 
și victoriile obținute în anii 1963 
și 1965. voleibaliștii de la Grupul 
școlar profesional al Uzinelor „23 
August" din București au termi
nat neînvinși turneul linal: 3—0 
cu echipele Școlii profesionale 
de construcții București, Școlii 
de pe lingă Combinatul siderur
gic Hunedoara și Școlii profesio
nale miniere Baia Mare. învingă
torii, antrenați de inimosul profe
sor Jean Săvulescu, au folosit ur- 
mătorul lot : Stelian Pencnilescu, 
Victor Cătălin, Nicolae Băltăreții, 
Gabriel Sasu. Constantin Vasiliu, 
Teodor Jemnea, Dumitru Mihai, 
Viorel Andrei, Ion Baican și Cla- 
udiu Popescu.

Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Combinatului si
derurgic Hunedoara (antrenor, 
prot. N. Pănoiu), Școlii profesio
nale miuieie Baia Mare (prot. 
Gh. Gaidoș) și Școlii profesionale 
de construcții București (prof. Ma
ria Andruță).

La tete, tulul a revenit echi
pei Școlii profesionale agricole 
din Sibiu (prof. Martin Lang), 
cate, in turneul final, a obținut 
următoarele rezultate : 3-2 cu Șc. 
profesională a Fabricii de confec
ții și tricotaje București, 3-0 eu 
Școala profesională a Fabricii de 
ulei „Muntenia* București și 3-1 
cu Școala piofesională comercială 
din Tg. Mureș. Campioanele au 
folosit următorul lot: Emilia Mun
tean, Rodica Domion, Maria Dtă- 
gan. Virginea Mindrea, Irina Wag
ner. Melania Brumaru, Suzana 
Cherchel, Elena Dragoman. Elena 
Făgădău și Maria Ignat.

Au urmat in clasamentul pe e- 
cliipe Școala profesională F.c.t. 
București (prot Ștef. Popescu), 
Școala piof. comercială Tg. Mu
reș (prof. Fr. Ghiarmati) și Școala 
prof, a Fabricii de ulei „Munte
nia" București (prot I. Cătină), 
(t. st.).

ACTIVITATEA LA ZI
Cu toate că ne aflăm în plină 

vacanță— eompetițională, totuși 
unele echipe de handbal își con
tinuă antrenamentele, iar altele 
participă sau se pregătesc să ia 
parte la diferite întreceri interna
ționale. Astfel, formația masculină 
Rafinăria Teleajen a plecat în R.P. 
Ungară pentru a lua parte în a- 
ceste zile la tradiționalul turneu 
internațional de Ia Gyor, alături 
de echipe fruntașe ungare și din 
alte țări.

ECHIPA SECUNDA EA „CUPA 
MARII BALTICE”

Organizată anual la Gdansk, pe 
malul Mării Baltice, această com
petiție reunește la startul ei for
mații puternice, furnizînd la fie
care ediție partide extrem de dis-

Hochei pe gheată în toiul verii!
Este, desigur, eu totul neobișnuit 

ca în coloanele ziarului nostru să-și 
găsească loe in toiul verii cronici 
de... bochei pe gheață 1 Și totuși 
în anul acesta cititorii tor găsi ast
fel de materiale, deoarece în primele 
zile ale lunii august selecționata dc 
hochei pe gheață a orașului Bucu
rești va lua parte la un turneu dc 
pregătire, tradiționala „Cupă Thum 
uad Taxis",

Această întrecere, oigani/ată anual 
în mijlocul verii de clubul EV Fus
sen din R.F. a Germanici, se dispută 
în mai multe localități din această 
țară și reunește la startul ei forma
ții puternice de club din K.F.G. 
și de peste hotare. Anul acesta la 
„Gupa Thorn und Taxis" și-au con
firmat participarea echipele fc’. C. Bad 
Tălz, combinata Sonthofen — Oberst
dorf, EV Fussen — toate din

ATLETISM

Au fost desemnați cei mai buni
Două sute de elevi ai școlilor 

profesionale din țară s-au între
cut zilele trecute, la Cluj, în fi
nalele campionatelor republicane 
de atletism. Absentă timp de 
mulți ani din calendarul Minis
terului învățămîntului, această 
competiție a lost reluată anul 
acesta si a trezit un viu interes 
în rîndul participanților.

Cu toate că pista stadionului 
din parcul „Victor Babeș" nu s-a 
prezentat în cele mai bune con
diții (atragem atenția asupra a- 
cestui lucru, deoarece aici se vor 
desfășura peste două săptămîni 
finalele campionatelor republicane 
de juniori) unii dintre sportivi 
au „scos" cîteva rezultate care 
trebuie consemnate: 100 și 200 m 
(11,3 și 22,4 sec — Nicolae Pița), 
300 m (38,8 sec — Gh. Bonchiș), 
800 m (2:00,5 — P. Lupan), su
liță (51,52 m — C. Buteanu), cio- 
car- (42,11 m — E- Gălbincea). 
lungime fete (5,04 m — Margare
ta Mihard), 3000 m (9:05,6 — Al. 
Grosu), lungime băieți (6,13 m 
— N. Sichim) și greutate băieți 
(6 kg — 16,20 m, D. Radulescu). 
De remarcat că unii dintre con- 
cnrenți (N. Pița, P. Lupan, Al. 
Grosu, N. Nicolae, I. Cherciu, D. 
Radulescu) fac parte din loturile 
reprezentative de juniori și de 
tineret.

Concursul a fost dominat net 
de atleții care au reprezentat 
școlile din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Aceștia au cîștigat 80 la sută din 
titlurile puse în joc, lapt care re
flectă entuziasmul și competența 
cu care au muncit profesorii de 
educație fizică Georgeta Doliș, 
Aurel Ișoveanu și Gheorghe Ena- 
che.

întrecerile au evidențiat însă și 
unele aspecte negative. Datorită 
faptului că ministerele respective 
n-au trimis din timp lista parti- 
cipanților pe probe, organizatorii 
au tost nevoiți să facă înscrierile 
în ziua concursului. Pe de altă 
parte, primind haremurile cu în
târziere (din partea Ministerului 
învățămintului), ministerele tutela
re ale școlilor profesionale le-au 
înaintat, la rindul lor, cu întîr- 
zieie școlilor respective. Baremu- 

putate. Anul acesta și-au anunțat 
participarea selecționatele Uniunii 
Sovietice, Ungariei, precum și re
prezentativele Poloniei (seniori și 
de tineret). Acestor patru formații 
li se va adăuga echipa secundă 
a țării noastre.

In vederea participării la acest 
turneu antrenorii Mihai Pintea și 
Eascăr Pană au selecționat o serie 
de handbaliști tineri, ce s-au pre
gătit cîteva zile în comun la Bra
șov. Iată Pe cei selecționați, din 
rindurile cărora antrenorii vor a- 
lege lotul ce va efectua deplasarea 
la Gdansk : Negovan, Orban (por
tari), Parasehiv, Speck, Bădău, 
Rolh, Panțiru, Papp, Samungi, 
Guneș, Stoica, Dineu, Ilorobăț, Bu- 
țan, Eremia.

Jocurile din cadrul „Cupei Mării 
Baltice" au loc între 18 și 21 iulie.

R.F.G., Zf. C. Cortina Rex din 
Cortina d’Ampezzo — Italia, V.K.L. 
lirno — ■ Cehoslovacia și selecțio
nata orușului București.

Zilele trecute, organizatorii au 
anunțat federația noastră de spe
cialitate că a fost definitivat pro
gramul jocurilor, llocheiștiî români 
vor evolua în ziua de 5 august la 
Fussen cu Z.K.L. Bmo, în 6 au
gust tot la Fussen eu EV Filssen, 
în 8 august la Oberstdorf cu 
combinata Sonthofen — Oberstdorf, 
în 10 august la Bad Tolz eu E.C. 
Bad Tălz.

După cum se poate vedea, selec
ționata română va avea ea adversari 
echipe puternice, de certă valoare 
așa îneît este de așteptat ea aeest 
turneu să folosească jucătorilor noș
tri, care vor putea realiza o pre
gătire pe gheață excelentă, mai 
timpurie ea oricind. 

rile au fost stabilite, practic, la 
ședința tehnică. Consecință: o 
bună parte dintre concurenți nu 
și-au realizat haremurile la fina
lele de la Cluj. Sperăm că 
viitoarea ediție a acestei întreceri 
va fi privită cu mai mult inte
res de către forurile de resort. 
Nu trebuie uitat că multi dintre 
atleții noștri consacrați, membri 
ai loturilor reprezentative, sînt 
foști elevi ai școlilor profesio
nale...

R. CÂLĂRĂȘANU

Campioni : FETE. Junioare mici: 
60 mg : Alexandrina Burcea 
(M.I.U. Buc.); lungime : Alexan
drina Burcea (M.I.U. Buc.); greu
tate (3 kg): Mibaela Loghin 
(M.I.A. Roman); 60 m plat:
Alexandrina Burcea (M.I.U. Buc.); 
500 iu plat : Victoria Pelianu 
(M.I.A. Roman); înălțime: Cor
nelia Puiu (M.I.A. Roman); Ju
nioare mari: 100 m: Lucreția 
Cristea (M.I.U. Buc.); 800 m:
Olga lonița (Petrolul Ploiești) i 
disc: Ioana Popa (M.I.U. Foc
șani) ; înălțime : Margareta Mi
hard (Dîmbovița Buc.); lungime : 
Margareta Mihard (Dîmbovița 
Buc.); greutate : Lucreția Mărgi
nean (M.I.U. Mediaș); ștaieta 
4x100 m: M.I.U. (Ioana Mihaj, 
Lucreția Cristea, Margareta Mi
hard, Alexandrina Burcea); 200 m 
plat: Lucreția Cristea (M.I.U.
Buc.); suliță : Ioana Popa (M.I.U.

In cadrul recentei Dinamoviade de tir disputată la Tunari, juniorul 
Viorel Savin (Dinamo) a stabilit un nou record la armă standard

60 focuri culcat, cu 591 puncte

PRIN TABERELE ȘCOLARILOR
(Urmare din pag. I)

— Poftiți !
Și „nea* Rădulescu ne arată în 

mijlocul taberei un teren de fotbal 
(cu gazon mai bun decît pe „Repu
blicii**...), unul de handbul, un altul 
de volei, uu loc special cu linte pen
tru... tirul cu arcul, diferite aparate 
de gimnastică. Incepind de la ora 18 
toate sînt foarte solicitate, iot profeso
rii (indiferent de specialitate) nu mai 
prididesc cu arbitrajele.

— Eu, ne spune „ghidul** nostru, 
sînt arbitrul cel mai căutat la me
ciurile de fotbal. Nu simpatizez 
nici eu Timișoara, nici cu Bucureștii 
și copiii mă consideră imparțial...

După ce am vizitat și ne-am fă
cut însemnările necesare, ne pregă
tim de plecare.

— Vă rog mai stați puțin, am 
două... surprize pentru dv., ne spu
ne „nea* Rădulescu.

La marginea pădurii de brazi, lin
gă două cabane, administratorul ne 
arată un minunat bazin natural cu 
apa limpede ca cristalul care, prin- 
tr-o instalație simplă dar ingenioasă, 
se primenește în permanentă.

— Acum cîțiva ani, într-o lună 
călduroasă, vedeam copiii cum se 
„topeau" chiar la umbră. Ce mi-am 
zis ? Tot curge riul pe lingă tabără, 
hai să săpăm un canal de „aduc- 
țiune" și unul de scurgere și, iată, 
în două săptămîni a apărut un bazin 
lung de 15 metri și lat de 10, a- 
dinc de „un stat de oui". Bucuria 
copiilor și a mea, care stau ore in-

Focșani). BĂIEȚI. Juniori mici: 
300 m : Gh. Bonchiș (MICM Bra
șov) ; ciocan (5 kg): V. Frusina 
(MICM Buc.); greutate (5 kg) t 
V. Croitoru (M.I.A. Buc.); înăl
țime : I. Cordoș (C. Turzii); 80 m 
plat: E. Dronca (MICM Arad) ; 
disc (1 kg): P. Olaru (MICM 
Buc.); 1000 m: I. Popa (SPOB) ; 
lungime: N. Sichim (Cîmpina); 
suliță (600 gr) : E. Dronca (MICM 
Arad); Juniori mari: 100 m: N. 
Pița (MICM Brașov); 800 m:
P. Lupan (MICM Buc.); triplu- 
salt: E. Lucian (MICM Buc.); su
liță (800 gr) : C. Buteanu (Baia 
Mare); ciocan (6 kg): FI. Găl- 
Bincea (MICM Rîșnov); ștafeta 
4 x 400 m: MICM Buc. (V. Du
mitrescu, V. Parasehiv, I. Duga. 
N. Nicolae); 110 mg: G. Bara 
(M.I.U. Brașov); disc (1,5 kg): 
A. Fetcu (MICM Buc.); 1500 tn : 
AL Grosu (MICM Craiova); lun
gime ; L. Eftimie (MICM Buc.) ; 
4x109 m: M.I.U. (S. Monică, I.
Riter, I. Ignaț, G. Bara); 3000 m 
plat : A. Grosu (MICM Craiova) ; 
200 na : N. Pița (MICM Brașov); 
înălțime : I. Cherciu (MICM Buc.); 
prăjină : V. Martin (MICM Buc.) ; 
greutate (6 kg): D. Rădulescu 
(MICM Buc).

în clasamentul general, pe pri
mele trei locuri figurează, în or
dine, școlile din cadrul Ministe
relor Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Industriei Ușoare și Petro
lului.

Foto : A. Neagu

tregi și-i privesc cum zburdă în apă 
ea... păstrăvii.

Uu ne-a rămas decît si-l felicităm 
pe inimosul administrator pentru fru
moasa și utila lui inițiativă.

— Acum ultima... noutate.
Ne îndreptăm spre o mică cabană. 

Cind ne apropiem, auzim gungurit de 
porumbei.

__ ș

— Nu știu cum, iatr-e zi, s-au 
pripășit o pereche de porumbei că
lători. Le-am făeut euib, i-am hră
nit și în scurt timp a apărut o În
treagă colonie. Dar partea interesantă 
abia acum începe. Zilnic copiii ple
cau in excursii. 0 dată mi-au zis : 
„Nea Rădulescu", dă-ne voie să 
luăm cu noi cîțiva porumbei ți, din 
ioc în ioc. îi «lansăm». Astfel, dum
neata, care rămîi «acasă», știi în 
orice moment unde ne aflăm!“ Și 
așa, la fiecare plecare, cîțiva porum
bei i-au însoțit pe excursioniști și, 
din diferite puncte, cu inele și bile
țele prinse de picior, porumbeii mei 
se întorceau, iar eu eram la curent 
eu locul unde se aflau grupurile mele 
de drumeți!

Am rămas plăcut impresionați de 
cele văzute iu tabăra școlară de la 
Timișul de sus. Am căpătat, de alt
fel, convingerea că timpul petrecut 
aici de elevi și școlari va deveni o 
amintire frumoasă.

Mulfumindu-i -iov. Rădulescu pen
tru amabilitatea cu care și-a îndepli
nit misiunea de „ghid**, am plecat 
mai departe în căutarea altor tabere. 
La un sfert de oră de mers cu ma
șina de la Sf. Glieorghe, pe mulul 
Oltului, se întinde salul Olteni, Aici

Noi recorduri ale reșițenilor.
înotătorii bănățeni au participat 

în ultima vreme la o serie de con
cursuri desfășurate în bazinul de 
50 m din Lugoj. Cu acest prilej au 
fost înregistrate și o serie de noi 
recorduri republicane :

Daniela Coroiu 10:53,6 la 800 m 
liber — nou record de senioare și 
junioare ; Anca Andrei 2:38,1 la 
200 m spate și 2:49,5 la 200 m mixt 
— noi recorduri de junioare ; M. 
Hohoiu 1:09,0 la 100 m spate și 
2:32,4 la 200 m spate — noi re- 
corduri de copii; ștafeta de 
4X200 m liber (fete) a Șc. Spor-, 
tive Reșița 11:48,1 — nou record? 
ștafeta de 4X200 m liber (junioare) 
a Șc. Sp. Reșița 10:36,6 — noi re- 
corduri de junioare și senioare.

(Urmare din pag. 1) 
cele două echipe au de executat cîte 
o lovitură de pedeapsă : Szabo trage 
destul de slab (Ciszer putea apăra) 
și marchează, iar Crinfescu îl imită 
la poarta de vizavi: 2—1 .pentru
Dinamo, scot cu care se încheie a 
doua repriză (cu perioade .de domi
nare egale, dar cu un plus de insis
tență la atacul dinainovist).

A treia repriză a adus în apă cele 
două echipe bine „încălzite". Poate 
chiar prea mult, deoarece ți de o 
parte și de alta jucătorii au comis 
o sumedenie de neregulariUUi (Szabo, 
accidentat, a fost de altfel obligat 
să părăsească definitiv jocul), obli- 
gînd arbitrul să dicteze nu uiai puțin 
de ] 3 punct» de penalitate ’ Steaua 
sesizează ușurința eu care dinamo- 
viștii privesc partida și forțează. 
Culineac. în centru, trece deseori do 
Xahan (este surprinzător cum antre
norul dinainovist nu a sesizat aeest 
lucru) și-l obligă pe acesta din urată 
să comită midie obstrucții sancțio
nate prompt. Firoiu, Griufeseu ți 
din nou Firoiu marchează din „’ 
metri", pentru ca apoi aniindoi să 
rateze pe rind cîte o asemenea lovi
tură 1

Ultimul rund a fost și cel mai 
pasionant. 'Steaua a luat mingea de 
la centru dar, .spre surprinderea tu
turor, diuaiHoiiștii ati lout cei care 
au înscris ; Hlajec l-a păcălit pe 
Firoiu și, cu o Imită splendidă, l-a 
obligat pe Cheta să scoală mingea 
din poartă. Campionii însă au greșit 
in continuare, crezînd eă partida este 
încheiată. In urma unei sancțiuni de 
joc pasiv, Steaua a pornit pe contra
atac și Țuranu, cu o aruncare înaltă 
la fel de frumoasă, a readus egali
tatea pe tabela de mareaj : 4—4
(scor perfect echitabil după desfă
șurarea jocului).

G. Konig (Ungaria) a eondus 
foarte bine următoarele formații: 
STEAUA: Gliețu—FIROIU, Szabo,
CULINEAC, Rari, ȚÂRANU, Neac- 
șu, Popescu ; DINAMO : Ciszer (Fră- 
țilă) — KRONER, Zahan, Crințescu, 
BLAjEC, Mărcnlescu, Zamfircscu, 
Novac, Popa, Mihăilescu.

se află o altă tabără rezervată pio
nierilor și școlarilor. Seria prezentă 
iu momentul vizitei ara din regiunea 
Dobrogea: elevi din Constanta, Tul
cea, Babadag ele. Obișuuiti cu pei
sajul marin și cu întinderile de nisip 
și de stuf, copiii Deltei și ai mării 
erau incîntali de verdeața cîmpiilor 
și de nemărginitele păduri ale mun
ților Bodoc si Buraolt ce iucoujoară 
din toate /lărtile tabăra respectivi. 
Din discuțiile purtate eu ei a reieșit 
ci sînt mulțumiți, câ s« distrează și 
fac sport, ci se recreează și se odih
nesc activ.

1‘rofesorul de educație fizică 
Tonta Petre ne-a arătat terenurile de 
fotbal, de handbal și de volei, echi
pamentul și mingile care nu prea tuș ■ 
răgaz.

Im ora 17,30 s-a dat deșteptarea 
după somnul de după-amiază, iar 
la ora 18 terenurile de sport erau 
luate cu asalt. In centrul ateufiei — 
întrecerile pe detașamente la volei, kș j 
handbal și la fotbal. In sala clubu
lui mesele de șah și de tenis erați/\ 
foarte solicitate.

Un singur neajuns. Bazinul db 
înot, atu de necesar în timpul canin-, 
culei, are apa cu un aspect cam.ld\ 
neplăcut. De vină «ste „pulul** dini 
care se pompează din 4 în 4 zile, nil 
s-a spus. Noi nu vrem să aruitcaix 
vina pe ^întînă**. Sperăm că diree-/ 
torul taberei, tovarășul Axente 
ghici, împreună cu comandantul Ionii 
Șulcu și profesorul de educație fizică 
vor rezolva și problema „bazinului** 
spre bucuria deplină u celor 140 ddf - 
copii din tabăra de la Olteni. '



ȘCOALA- principala pepinieră a fotbalului nostru!
— După „finalele* 1 2 3 4 școlilor profesionale —

REZULTATELE DIN TURNEUL 
FINAL

„N. Cretzulescu" — Căi ferate 
2—1 (1—1), „23 August" — Tg. 
Mureș 1—0 (0—0), ,,N. Cretzu
lescu" — Tg. Mureș 1—0 
(1—0), .23 August* — Căi fe
rate 6—0 (1—0), Tg. Mureș — 
Căi ferate 1—3 (0—2), „23 Au
gust" — ,N. Cretzulescu" 4—0 
(1—0).

CLASAMENTUL FINAL

1. Șc. profesională
„23 August" Buc.

3 3 0 0 11—0 6
2. Șc. prof. ,N. Cretzu

lescu" Buc. 3 2 0 1 3—5 4
3. Șc. prof. Căi ferate

Buc. 3 1 0 2 4—9 2
4. Șc. prof. Metalo-tehnica

Tg. Mureș 3 0 0 3 1—5 0

Echipa campioană : P. RADU 
(elev anul II, strungari), C. 
VELICU (IV, matrițeri), AL. 
STANCTU (II, strungari), M. 
OLTEANU (II, strungari), L. 
VICIU (IV, matrițeri), AL. RĂ- 
DULESCU (IV, matrițeri), D. 
ENCULESCU (III, frezori), E. 
GHERASE (II, strungari), M. 
RÂDOI (IV, matrițeri), M. DE
CU (IV, matrițeri), M. OMER 
(II, rectificatori), C. RADU
LESCU (I, lăcătuși), GH. LUPU 
(II, opticieni), N. ANDREI (IV, 
matrițeri I — antrenor prof. 
C. STĂNCULESCU.

Elevii selecționați pentru ta
băra Federației de fotbal:

• Elevii de la „23 August" București - campioni
• Valoarea jocurilor - promițătoare
® Multe elemente de perspectivă
© Regulamentul de desfășurare trebuie îmbunătățit

După șase zile de întreceri, în 
care s-au disputat nu mai puțin 
de 30 de meciuri, luni a luat 
sfirșit campionatul republican de 
fotbal al școlilor profesionale. Am 
asistat la un adevărat maraton, 
în care turneul final pentru locu
rile 1—IV ne-a edificat în mare 
măsură asupra posibilităților de 
afirmare în viilor ale unora dintre 
tinerii jucători. Turneul de la 
București (meciurile s-au desfă
șurat pe terenurile din Parcul 
sportiv „23 August”) ne-a arătat 
că, școala rămîne izvorul princi
pal de cadre pentru fotbalul 
nostru.

în cazul școlilor profesionale 
constatările sînt îmbucurătoare. 
Turneul de la București ne-a ară
tat că la nivel de „speranțe", de 
juniori, -avem multe posibilități, 
din păcate neexploatate. în com
parație cu campionatul republican 
al elevilor, desfășurat săptămîna 
trecută la Sinaia, trebuie să spu
nem că în școlile profesionale se 
află mai multe elemente talen
tate de perspectivă. Fată de com
petiția liceelor, campionatul șco
lilor profesionale a fost superior 
cel puțin cu două... clase. 1b 
vreme ce în licee fotbalul este 
aproape inexistent, în școlile pro
fesionale, pe această linie, se 
mai face ceva. Fără îndoială că 
există și o explicație în acest 
sens : școlile profesionale funcțio
nează pe lîngâ mari uzine, ale 
căror asociații sportive dispun de 
terenuri de fotbal. Iar acestea 
sînt elemente esențiale în forma
rea unei echipe, în pregătirea ei. 
Apoi, în școala profesională, unde 
elevii locuiesc la cămine, profe
sorii și antrenorii au mai mult 
timp la dispoziție pentru a lucra 
cu echipele. Faptul s-a reflectat 
în nivelul de pregătire al celor 
16 echipe participante la finala 
de la București.

DE LA ÎNTRECERILE PE ȘCOALA...

Campionatul republican al șco
lilor profesionale s-a bucurat de 
o largă participare. Aceasta de
monstrează, o dată în plus, că 
fotbalul este îndrăgit de elevii 
noștri. Ediția din acest an a 
început cu faza pe școală (inter- 
clase, interani etc.), a continuat 
cu întrecerile pe zone și cu fina

--------------------  ★ ★ -------------------
REZULTATE, CLASAMENT, ECHIPA CAMPIOANA Șl JUCĂTORII 

PROPUȘI PENTRU TABARA FEDERAȚIEI

lele pe ministere. (La finala din 
cadrul Ministerului Construcțiilor 
de Mașini au participat 10 for
mații și nivelul întrecerilor a 
fost destul de bun). Sutele de 
echipe au fost trecute printr-o 
sită deasă, din care au reușit să 
„scape” cele 16 formații prezente 
la turneul final. Aici, încă de la 
primele meciuri, ne-am dat seama 
că multe echipe sînt bine pre
gătite, că în rîndurile lor acti
vează jucători cu reale perspec
tive (cei reținuți de federație pen
tru tabere). Pe parcursul meciu
rilor am văzut execuții tehnice 
de toată frumusețea, faze de joc 
deosebit de spectaculoase. Echipa 
școlii profesionale „23 August" 
București, de exemplu, ne-a ofe
rit cîteva faze de joc care riva
lizează cu cele realizate de echi
pele de categoria A. Golul lui 
Decu, de pildă (reluare din void, 
de la 20 de metri, la „păianjen"), 
a entuziasmat spectatorii. S-au 
mai remarcat formațiile școlilor 
profesionale „23 August", „N. 
Cretzulescu", Căi ferate din Capi
tală, ale școlilor din Tg. Mureș, 
Tejpajen, Ploiești, Ciumbrud-Aiud 
și <hiar celor din Pitești și Baia 
Mare. în rîndurile lor, lucru 
care ne bucură, au evo
luat jucători cu reale calități, 
despre care într-un viitor apro
piat vom auzi cu siguranță lu
cruri bune. Totul depinde, însă, 
de modul cum antrenorii vor ști 
să-i pregătească, fiindcă am avut 
multe cazuri cînd jucători care 
la vîrsta junioratului promiteau 
mult, n-au mai confirmat după ce 
au pășit în rîndul seniorilor. încă 
un element pozitiv. într-o serie 
de formații („23 August", Cium- 
brud, Teleajen, Tg. Mureș) am 
văzut jucători cu un gabarit ex
cepțional, așa cum se cere în fot
balul modern, cu o tehnică indi
viduală remarcabilă.

ȘASE JOCURI ÎN ȘASE ZILE

După 24 de meciuri desfășurate 
în cadrul seriilor, în turneul 
final pentru locurile 1—IV s-au 
mai disputat încă șase. în total, 
deci, 30 de întîlniri. Echipele șco
lilor profesionale ,23 August", 
„N. Cretzulescu", Căi ferate 
București și Metalo-tehnica Tg. 
Mureș au susținut în cadrul a-

M. Olteanu (născut în 1950),
L. Viciu (1949), Al. Stanciu 
(1950), AL Rădulescu (1949),
M. Decu (1949) de la Școala 
profesională „23 August", P- 
Marin (1950) de la „N. Cie- 
tzulescu", Șt. Stretcu și A. Ci- 
sar (ambii 1949) de la Șc. prof. 
Tg. Mureș, V. Demeter (1949) 
de la Șc. prof. Ciumbrud, 
I. Constantinescu (1949), Șt. 
Georgescu (1949), Al. Maria 
(1950) de la Șc. prof. Telea
jen, N. Florea (1949) de la 
Șc. prof. Auto Ploiești, O. Toma 
(1949) și D. Caramals (1949) 
de la Șc. prof. Hunedoara, D. 
Ariei» (1950) și A. Miclea 
(1949) de la Șc. prof, de con
strucții Pitești, Gh. Ziller (195©) 
de la Baia Mare, bucureșteanul 
L Tudor ache (1950), M. D»- 
țulescu (1950) și Șt. Marin 
(1950) de la Căi ferate Buc., 
M. Stănescu (1950) de la Pi
tești

Se cuvine să menționăm și 
numele profesorilor și antreno
rilor care s-au ocupat de pre
gătirea celor 16 finaliste: 
D. Duna (Ciumbrud), T. Bo- 
roș (Tg. Mureș), C. Boiangiu 
(Hunedoara), L Popa (Șc. prof. 
M. Bravu Buc.), Șt. Filip 
(Auto Ploiești), Raluca Popa 
(UCECOM Buc.), C. Stăncu- 
lescu („23 August" Buc.), I. 
Bădiță (Tg. Jiu), D. Constanti- 
nescu (Cimpina), Gh. loja (Te
leajen), V. Sperieonoapte (Si
biu), I. Cosma („N. Cretzules
cu"), N. Bellsna (Căi ferate), 
C. Radu (Galvani Tei Buc.), 
Gh. Moldoveanu (Baia Mare).

Echipa școlii profesionale „23 August", campioană școlară
Foto: V. Bageec

cestui turneu șase meciuri. După 
o serie grea, unde a avut un 
adversar redutabil în echipa 
Școlii profesionale auto Ploiești, 
echipa Școlii profesionale „23 Au
gust" București s-a detașat în 
cîștigătoare autoritară. Actuala 
campioană este o formație cu ju
cători de mare perspectivă, cu 
elemente în care se pun mari 
speranțe, care ar pune poate în 
încurcătură echipe de categoria B. 
De pe acum, de altfel, Viciu este 
component al echipei naționale 
de juniori. Decu, Olteanu, Omar 
și Al. Rădulescu joacă la echipa 
de juniori Metalul București sau 
la Viitorul, unii dintre ei wind 
chiar perspective de a promova 
în echipe de seniori.

Spre sfîrșitul turneului final 
jocurile au scăzut în valoare ; lu
cru normal: participantele susți
nuseră șase jocuri în șase zile 
consecutive. Prea mult, mai ales 
dacă ținem seama și de faptul 
că jucătorii se aflau la capătul 
unui an de învătămiDt și al 
unui sezon competițional (multi 
dintre ei activează în echipe de 
juniori din campionatul republi
can, în echipe de seniori din 
campionatele regionale sau din 
categoriile B și C). In ultimele 
întîlniri, jucătorii erau la capă
tul resurselor fizice. In plus, da
torită unei prevederi a regula
mentului, loturile formațiilor au 
fost alcătuite doar din 14 jucă
tori. Pentru un asemenea mara
ton (desfășurat în plină vară, 
uneori la orele 10, cînd mercurul 
termometrului urca spre 30 de 
grade), considerăm că antrenorii 
trebuie să aibă la dispoziție un 
număr mai mare de jucători.

E BUN SISTEMUL 
DE DESFĂȘURARE?

în general, se poate da un 
răspuns afirmativ. Etapele pe cla
se, pe școală și pe oraș s-au 
desfășurat în condiții bune. Tur
neul final, cu 16 echipe partici
pante, considerăm însă că nu re
prezintă cea mai bună soluție. 
Competiția se desfășoară în plină 
vară și, dat fiind numărul mare 
de meciuri, cere jucătorilor efor
turi peste posibilitățile lor. Ar fi 
bine ca cele 16 echipe calificate 
după finalele pe ministere să dis
pute o fază preliminară, adică 
optimi, ca în „Cupa României". în 
această etapă echipele ar putea 
susține meciuri tur-retur în ora
șele unde funcționează cele două 
școli reprezentante (s-ar face ast
fel și o bună propagandă pentru 
fotbal). Apei, cele opt formații 
rămase în competiție ar juca in
tr-un turneu final cu două serii, 
cîștigătoarele acestora urmînd 
să-și dispute finala, după o zi

5 ZILE PiNĂ LA ÎNCHIDEREA V ÎN/. ARII BILETELOR PENTRU TRAGEREA AUTOTURIS
MELOR LOTO DIN 18 IULIE 1967

După cum s-a mai anunțat, marți 
18 iulie 1967 va avea loc o nouă 
tragere a autoturismelor Loto. Ea 
oferă participanților — ea și cea 
precedentă din 6 iunie — mari 
posibilități de eîștig. In primul 
rînd se vor acorda autoturisme 
în număr NELIMITAT : „Renault 
16", „Renault 10 major", „Fiat 
850", „Trabant 601“ pentru varian
tele cu 3 numere cîștigătoare din 
primele 3 extrase.

La tragerea autoturismelor Loto 
dîn 18 iulie 1967 se vor efectua 
20 de extrageri de cite 4 numere, 
deci în total 80 de numere ex
trase.

Menționăm că se vor atribui 

de pauză. în acest fel echipele 
ar susține maximum patru jocuri, 
solicitările fizice ar fi mai mici, 
iar randamentul jucătorilor mult 
mai bun. Totul ar fi în folosul 
calității meciurilor.

Jocurile la care ne referim au 
fost urmărite de multi antrenori, 
profesori și reprezentanți ai Fe
derației de fotbal. O parte din
tre jucătorii cei mai talentați au 
fost reținuți pentru taberele orga
nizate de F.R.F. șl mulți dintre 
ei vor intra (dacă vor confirma) 
în lotul de perspectivă pentru 
Turneul U.E.F.A. S-a dovedit că 
acest campionat poate constitui 
nu numai un mijloc de a cuceri 
un tithi, ci și o sursă importantă 
de recrutare a viitorilor fot
baliști.

ÎN LOC DE CONCLUZII

• în etapa actuală, școlile pro
fesionale rămin principala sursă 
de elemente cu perspective. An
trenorii au datoria să poposească 
mai des în aceste școli, în care 
învață zeci de mii de elevi.

• Deși nu se poale spune că 
fotbalul din școlile profesionale 
se desfășoară la nivelul cerințelor, 
el se situează cu mult peste va
loarea celui practicat în licee. 
Acest lucrH trebuie să dea de 
gîndit farurilor în drept. Plecînd 
de ia această constatare, Minis
terul Învățăminlnliii și Consiliul 
General al UCFS ar trebui să ia 
măsuri pentru ca acest sport să 
se bucure de toată atenția și în 
cadrul școlilor generale și al 
liceelor.

• Cluburile și asociațiile spor
tive cu echipe de fotbal partici
pante la campionatele republica
ne trebuie să ia în patronare 
una-două școli profesionale, să le 
pună elevilor acestora la dispo
ziție terenurile de fotbal și echi
pamentul necesar și, cu siguranță, 
vor avea de unde să promoveze 
jucătort

• Sistemul de desfășurare a 
turneului final (inclusiv progra
marea pe ore) trebuie revizuit.

• Loturile echipelor trebuie 
lărgite la 16—18 jucători, pentru 
a da posibilitate antrenorilor să 
împrospăteze formațiile, mai ales 
spre sfîrșitul competiției, cind a- 
par semne de oboseală.

• în final, o mențiune pentru 
Ministerul Învățămîntului, care s-a 
ocupat de organizarea acestei 
competiții. De data aceasta feli
citări se cuvin și Federației de 
fotbal, ai cărei activiști au urmă
rit zi de zi Întrecerile. Și nu 
degeaba. Au avut ce alege I

CONSTANTIN ALEXE 

premii în bană de valoare varia
bilă pentru 3 numere cîștigătoare 
din 4 extrase și premii fixe în bani 
pentru numai două numere cîști
gătoare din 4 extrase.

Luni 17 iulie 1967 este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor iar 
marți 18 iulie va avea loc trage
rea la Constanța în Sala Clubului
S.N.M.C. cu începere de la ora 18.

Vă reamintim că la această tra
gere puteți participa cu biletele 
seria K de 40 lei, seria F de 20 lei, 
seria G de 10 lei și seria A de 
2 lei.

Cu biletele de 40 Iei puteți par
ticipa la toate cele 20 extrageri =■ 
80 numere.

Am aliat, 
vă informăm

DINAMO BUCUREȘTI 
VA EVOLUA LA ISTANBUL

Impresia lăsată de Nunweiller 
III și Pircălab cu prilejul meciu
lui de adio al lui Turgay, a de
terminat conducerea clubului Fe
nerbahce să invite echipa DINA
MO BUCUREȘTI pentru două 
jocuri la Istanbul. Invitația a fost 
acceptată și, la 4 august, formația 
bucureșteană va susține primul 
joc, cu Fenerbahce, urmind ca 
două zile mai tirziu să întîlnească 
pe Galatasaray. La înapoiere, cu 
același avion cu care Dinamo va 
reveni în țară, va sosi și Fener
bahce care, la 10 august, pe sta
dionul Republicii din Capitală, în 
nocturnă, va disputa revanșa cu 
Dinamo București, iar la 13 august 
va evolua la Arad, cu U.T.A., în 
fcCupa Balcanică".

In vederea începerii noului cam
pionat, ca și a acestor partide in
ternaționale, Dinamo București a 
și început pregătirile sub condu
cerea aceluiași cuplu de antrenori, 
Tr. Ioneseu și A. Niculescu. In 
echipa dinarr.ovistă vor juca anul 
acesta și Boc, fost la Petrolul Plo
iești, mijlocașul Sălceanu, care In 
clipa de față se află cu C.F.R. 
Pașcani intr-un turneu în U.R-S.S.i 
atacantul Naghi (de la Dinamo 
Pitești), care se înapoiază astfel 
la echipa de la care a plecat cu 
4 ani în urmă, și Lueeseu, revenit 
la formația din șos. Ștefan cel 
Mare în conformitate cu înțele
gerea ce a existat între cluburile 
Dinamo București și Politehnica 
București.

DOUA ECHIPE ROMÂNEȘTI 
IN „CUPA ORAȘELOR TLRGURI"

Pentru viitoare ediție a „Cupei 
orașelor tirguri", F.R. Fotbal a 
înscris două echipe românești : 
DINAMO PITEȘTI și PETROLUL 
PLOIEȘTI.

SE APROPIE NOUA EDIȚIE 
A „CUPEI BALCANICE"

Cu toate că ediția pe 1966—1967 
a „Cupei Balcanice" încă nu s-a 
încheiait, au început pregătirile 
pentru noua ediție care va începe 
în această toamnă. Fotbalul nostru 
va fi reprezentat prin echipăle 
UNIVERSITATEA CRAIOVA și 
FARUL CONSTANȚA.

PRIMA CERERE DE 
TRANSFERARE

Ieri a fost înregistrată la F.R. 
Fotbal prima cerere de transfe
rare : jucătorul Gavrilă Raksi a 
cerut să treacă de la Steaua Bucu
rești la A.S.A. Tg. Mureș.

NE VIZITEAZĂ RACING CLUB 
BEIRUT

Ca răspuns la turneul întreprins 
astă-iarnă de Dinamo Pitești in 
Liban, formația Racing Club Bei
rut va susține cîteva jocuri între 
10—15 august în România.

S-A „DISPUTAT" ȘI ULTIMUL 
JOC DIN CATEGORIA C”

De la Comisia de conr.peti 
F.R.F. : Minerul Baia Sprie a pier
dut cu 3—0 meciul cu Medicina 
Cluj pentru că a întîrziat de la 
acest joc din cadrul seriei Nord.

UN MECI DE BARAI
In jocul de baraj pentru categoria 

C, Chimia Tr. Măgurele a între
cut pe Metalul Pitești CU 2—1.

PBONOEXPBES NR. 28 IMN 12 IULIE
1947

Extragerea 1 : 4 7 42 22 18 34 — 48 
40. Fond de premii : 453 625 lei. Ex
tragerea a Il-a : 8 15 30 23 26 35 — 4» 
10. Fond de premii : 304 045 lei din 
care report categoria X : 8 815 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 19 iulie 1967, la Mangalia.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

LA TRAGEREA LOTO DIN 7 IULIE 
1967

Categoria a H-a : 7 variante a 
15 412 lei șl 4 a 3 853 lei; a III-a: 
109 a 1 078 lei și 174 a 269 lei; a IV-as 
428 a 351 lei Și 626 a 87 lei; a V-a: 
677 a 266 lei și 990 a 66 lei. Report la 
categoria I : 82 200 lei.

Plata premiilor pentru tragerea 
Loto din 7 iulie 1967, va începe în 
Capitală, sîmbătă 15 iulie 1967, iar în 
țară aproximativ miercuri 19 iulie 
a.e.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport,



Meciul de box
dintre selecționatele

de tineret ale României
și Italiei, la prima ediție

Echipele reprezentative de 
juniori și de tineret ale țării 
noastre vor susține peste cîteva 
zile partide amicale, cu for
mații de peste hotare. Primii 
care vor urca treptele ringului 
vor fi juniorii. După cum’ se știe 
ei vor întîlni la 15 iulie» la 
Galați, selecționata similară a 
Ungariei. La 18 iulie, cele două 
formații vor susține revanșa la 
Constanța.

Ultimele confruntări dintre 
juniorii români și unguri au 
avut loc anul trecut la Buda
pesta (8—3 pentru Ungaria) și 
la Gyongyos (16—6 pentru Ro
mânia).

Intre timp, selecționata de ti
neret continuă pregătirile în 
vederea meciurilor cu naționala 
Italiei (25 iulie). Antrenorul 
Furesz ne-a comunicat că în 
afară de boxerii Nicolau, Po- 
metcu, Gorea, Cuțov, Cocîrlea, 
Ivan, Iancu și ~Alexe, va chema 
în pregătire și pe sportivii Ne- 
delcea, Silberman, Ene, Mihal- 
cea și Sănătescu, care s-au în
tors recent din Ungaria și Ita
lia. Confruntarea dintre echi
pele de tineret ale României și 
Italiei (care va avea loc la Flo
rența) este la prima ediție.

Tot în calendarul competițio- 
nal al acestei luni figurează 
și meciurile dintre
Muscelul Cîmpulung și Motor 
Gorlitz (R.D. Germană). Oas
peții vor evolua la Cîmpulung 
Muscel și la Pitești, în zilele 
de 16 și, respectiv, 18 iulie.

echipele

• Zilele acestea va avea loc 
la Sofia un turneu internațional 
dotat cu „Cupa Stranjata". 
Federația de specialitate din 
Bulgaria a invitat și doi pu- 
giliști români.

CALEIDOSCOP
LA MADRID se vorbeș

te tot mai mult despre un 
meci de fotbal jubiliar or
ganizat în onoarea lui Ri
cardo Zamora. Jocul ar 
urma să aibă loc în sen- 
tembrie, pe stadionul Ber- 
nabeu din capitala Spa- 

o selecționată 
și o reprezenta

tivă spaniolă.
RENUMITUL schior 

francez Jean Claude Killy 
a suferit recent o operație 
de polipi. Medicii spun că 
această operație este în fa
voarea realizării unor per
formanțe superioare. De 
multe ori, în concursuri, 
din cauza polipilor, Killy 
avea senzații de sufocare.

SZ? ȘTIE că limita de 
vîrsta a arbitrilor de fot
bal din Europa este de 50 
de ani. Iată însă că 
în America de Sud nu «e 
ține cont de această „gra
niță". De pildă, meciul 

dintre National Montevideo 
și Cruzeiro („Cupa campio
nilor Americii de Sud") a 
fost condus de M. Marino 
(Uruguay), care a împlinit 
vîrsta de 60 de ani. Arbi
trajul său a fost calificat 
ca excelent.

BOXERUL Walter Mc 
Cowan, fost campion al 
lumii la categoria muscă, 
figurează pe lista celor care 
vor fi decorați cu prilejul 
festivităților ce vor avea 
loc ta aniversarea reginei 
Angliei. Este pentru prima 
dată că un boxer scoțian 
primește o astfel de dis
tincție.

niei, între
F.I.F.A.

Cu acest prilej se organizează două mari

turnee internaționale
anual Fede- 
de Handbal 
internațional 
de a contri- 
interpretării

După cum.' se știe, 
rația Internațională 
organizează un curs 
de arbitri, cu scopul 
bui la uniformizarea 
regulilor de joc și, mai ales, in 
dorința ca arbitrii mai tineri să 
poată învăța din experiența celor 
cu o mai îndelungată activitate. în 
anul acesta va avea loc cea de a 
15-a ediție a acestui curs și Co
misia tehnică a F.I.H., care răs
punde direct de organizarea și 
buna desfășurare a cursului, a 
luat hotărîrea ca lucrările să aibă 
Ioc în România, la Poiana Brașov.

în felul acesta frumoasa noastră 
stațiune montană va fi gazda ce
lor mai buni „cavaleri ai fluie
rului" din 21 de țări. Cursul se 
va ține între 7 și 12 august. Pen
tru a asigura o și mai bună des
fășurare a lucrărilor și pentru a 
da posibilitatea participanților de

a efectua și o activitate practică, 
federația noastră de specialitate 
organizează două mari turnee in
ternaționale. Jocurile acestor tur
nee vor avea loc în orașul Brașov, 
pe terenul Tractorul,' iar în caz 
de timp nefavorabil în sala Ar
matei. Printre echipele ce și-au 
anunțat participarea la aceste tur
nee vom nota la fete pe S. K. 
LEIPZIG, cîșligăioarea „C.C.E." in 
1966 și finalistă a „C.C.E." în 1967, 
iar la băieți formațiile HELLAS 
STOCKHOLM — antrenată de cu- 
noscuții internaționali suedezi Ro
land Matsson și Bengl Sevelius —, 
DYNAMO BERLIN, PHONIX 
ESSEN (R.F.G.), precum și SELEC
ȚIONATA TUNISIEI. Alături de 
aceste echipe de peste hotare, la 
startul acestor turnee se vor pre
zenta
line de tineret și juniori și femi
nine de senioare și de tineret.

și echipele noastre mascu- declară Pele

cotonogarilor*’
Arbitrii - complicii

ultimul schimb de ștafeta in 
proba feminină de 4 x 100 m 
a concursului internațional de 
atletism „Memorialul Kusocinski", 
desfășurat recent la Varșovia, tn 
prim plan, poloneza Eva Klobu- 
kowska primește ștafeta de la 
coechipiera sa Bednarek, înain
tea cehoslovacei Kuemanova și 
a cubanezelor Cobian și Quesada 

Foto: CAF — Varșovia

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ DE LA MONTREAL

Floretistele României au debutat promițător
Marți dimineața, o sală arhiplină a 

aplaudat intrarea în competiție a flo- 
retistelor participante la turneul indi
vidual din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă. Printre acestea au 
fost și reprezentantele țării noastre. 
Olga Szabo, Ileana Drimbă, Ana Ene, 
Ecaterina lencic și Marina Stanca.

în primul tur din preliminarii, cca 
mai bună comportare a avut-o Ileana 
Drimbă, care a terminat pe locul I 
într-o serie (L) în care au mai evo
luat Lidia Sakovics (Ungaria), fostă 
campioană mondială la Roma, in 1955, 
poloneza Cristina Urbanska, revelația 
din acest sezon a sportivelor de pers
pectivă și Anne Banlev, prima flore- 
tistă a Angliei. Locul I în seria res
pectivă (I) l-a ocupat și Olga Szabo 
într-o companie valoroasă : 
Palm (Suedia), campioana 
de tineret de anul trecut, de Ia Viena, 
franțuzoaica Edith Jocelyn și trăgă- 
toarea IViesselrnann (R.F.G.). Marina 
Stanca, confirmînd și ea forma bună 
în care se află, a terminat pe primul 
loc în seria II, înaintea floretistelor 
Brigitte Gapais (Franța), campioană 
mondială de tineret în 1964 la Buda
pesta, Diana King (S.U.A.) și Chalel 
(Canada).

Celelalte două reprezentante

Keslriii 
mondiala

ocupat 
în seria

locurile 3 :
E. în urma

țării noastre au 
Ecaterina lencic, 
sportivelor Theuerkauf (R.F.G.) 
Depetris (Franța), iar Ana Ene în 
seria J, după Rejto-Ujlaki (Unga
ria), fosta campioană olimpică la To
kio și Lorenzoni, una dintre cele mai 
tinere florctiste ale Italiei.

Toate reprezentantele țării noastre 
an trecut în turul următor al com
petiției.

Aici, floretistele României se com
portă la fel de bine. în seria A, E- 
ca teri na lencic se dovedește a fi cea 
mai bună, încheind turneul în frun
te, înaintea lui Palm, Katty (An
glia) și Samușenko (U.R.S.S.), cam
pioana mondială de anul trecut, de 
la Moscova. în seria B, Ana Ene 
sc detașează și ea în învingătoare, în 
majoritatea asalturilor susținute, ter- 
minînd pe locul 1. Ea a fost urmată 
de Jocelyn și Masciotta (Italia). O 
comportare constant bună a avut și 
Ileana Drimbă, clasată din nou pe 
primul loc în seria E, într-o com
panie redutabilă, cu Camber (Italia), 
Gapais, Kondratieva (U.R.S.S.) și 
Oggero (Italia). în seria F, Ol ga 
Szabo a ocupat locul 3, după Lo- 
renzoni și Rastvorova și înaintea lui 
Mitchell (S.U.A.). Tot pe locul 3 a

încheiat acest tur și Marina Stanca, 
după Sakovics și Ragno și înaintea 
floretistei Mees (R.F.G.).

a ti 
roaica Gulacș și polonezele 
și II. Ballon.

în 
retistele țării noastre se mențin — 
cu frumoase șanse — în competiție. 
Ele urmează să participe la tururile 
de eliminare directă, etapele inter
mediare turneului final în care vor 
fi prezente numai 6 trăgătoare.

De remarcat că numărul cel mai 
mare de concurente pentru tururile 
de eliminare directă îl dau, în ordi
ne, Italia (Ragno, Masciotta, Loren- 
zoni, Oggero, Colombetti, Camber), 
ROMÂNIA (Drîmbă, Ene. lencic. 
Szabo, Stanca), Uniunea Sovietică 
(Rastvorova, Kondratieva, Zabelina, 
Samușenko, Gorohova), Ungaria 

(Rejto-U jlaki, Sakovics, Bobis) și 
Franța (Depetris, Gapais, Jocelyn, 
Herbster ).

Se apreciază faptul că România 
are nu mai puțin de trei reprezen
tante care au încheiat seriile pre
liminarii pe locuri fruntașe. Acest a- 
mănunt va atîrna foarte greu în sta
bilirea seriilor pentru eliminări di
recte. Mai exact: floretistele noas
tre vor evolua în primul tur de eli
minare cu sportive care au trecut cu 
multă dificultate prin turneele pre
liminare și, deci, teoretic mult mai 
slabe.

(a sc 
ceea

acor- 
din 

bra- 
ade- 
așa- 
citi : 

ce a

„rămas", printre altele, ungu- 
Fukala

urma •'acestor clasamente flo-

o declara- 
vreme : nu 

campio- 
meciuri 
îrr.’i voi 
la toato

cam-

Cu prilejul unui interviu 
dat postului de televiziune 
Sao Paulo, celebrul jucător 
zilian Pele a pronunțat un 
vărat rechizitoriu împotriva 
zisului fotbal „realist" 
dur). Iată, in esență, 
spus Pele :

— Vreau să confirm 
ție făcută acum cîtăva
voi participa la viitorul 
nat mondial de fotbal. în 
amicale, însă, desigur că 
da concursul, răspunzînd
chemările echipei naționale a Bra
ziliei. Faptele mi-au dovedit că 
nu pot termina „întreg" un 
pionat mondial de fotbal. In 1962,
după ce mă remarcasem Ia cam
pionatul mondial din Suedia, toți 
au fost cu ochii pe mine. Urma
rea, o știți : am' fost lovit și silit 
să părăsesc competiția. La Londra, 
anul trecut, la fel, am fost vic
tima unei agresiuni. Iar viitorul 
campionat mondial mi-ar rezerva 
aceeași soartă.

Legat de cazul său personal, dar 
și de evoluția fotbalului în gene
ral, Pele a mai spus :

— Arbitrii au devenit complicii 
cotonogarilor, întrucît ei nu vor 
sau nu pot să reprime brutalită
țile. Din această cauză, actual
mente fotbalul este în plin regres. 
De obicei iese 
Iul defensiv și 
antrenorii cit și 
niști consideră
ECONOMICE sînt servite de jocul 
defensiv. Iar deviza lor nu este 
să cîștige un meci, ci să nu-1 
piardă.

învingător fotba- 
destructiv. Atît 

jucătorii profesio- 
că interesele lor

RON CLARKE VICTORIOS PE 5 000 m LA OSLO
OSLO 12 (Agerpres) — Cunoscutul atlet australian Ron Clarke a 

cîștigat cursa de 5 000 m a concursului international de la Oslo, cu 
timpul de 13:39,8. Pe locul doi s-a clasat etiopianul Mamo Wolde 
cu 13:42,2. In alte probe: masculin: 100 m — Kcne (Coasta de 
Fildeș) 10,6; 110 mg — Weum (Norvegia) 14,2,- 800 m —- Dufresne 
(Franța) 1:51,2; greutate — Varju (Ungaria) 18,97 m; suliță — 
Kulcsar (Ungaria) 84,12 m ; feminin : 800 m — Judy Pollock (Austra
lia) 2:04,7; înălțime — Annelise Waerness (Norvegia) 1,65 m.

W. Bungert și I. Tiriac, primi capi de serie in turneul de la Diisseldorf

PRIMA femeie cîștigâtoare a unei curse automobilistice în Anglia este tînăra Jenny 
Nadin, o londoneză în vîrsta de 24 de ani, care a terminat pe primul loc 
centă întrecere la Sylverstone. lat-o pozînd fericită foto-reporterilor, în 

cîtorva dintre învinșii ei...

turneul final al campiona
tului mondial. De data a- 
ceasta, însă, poliția 
a reușit să o găsească, îm
preună cu cel care o fu
rase, în mai puțin de 24 
de ore.

ANTRENORUL austra
lian de notație Sam Her
ford recomandă elevilor 
săi un regim alimentar ve
getarian. Unul dintre îno
tătorii pe care i-a pregătit 
a fost campionul olimpic 
John Deiitt. Herford afir
mă că Devitt a realizat ma
rile sale succese datorită 
faptului că din 
sa a lipsit cu 
carnea.

HERIBERTO

HENRI BOSQUIER. di
rectorul sportiv al clubului 
Olympique Nimes și-a asi
gurat masa de prinz pe a- 
proape trei ani de zile, in 
urma unui pariu făcut cu 
vicepreședintele clubului, 
Paul Calabro. Bosquier a 
susținui că la meciul de 
fotbal dintre Bastia și Ni
mes vor asista mai mult 
de 10 000 spectatori, iar 
Calabro s-a oferit să dea 
pentru fiecare spectator tn 
plus o masă. La meci au 
asistat 10 939 spectatori I

FURTUD cupelor a de
venit o „operație" la modă. 
Recent, „Cupa Braziliei" a 
urinat itinerariul „Cupei 
Jnles Rimei" dinainte de

alimentația 
desăiiîrșire

HERRE-

într-o re- 
mijlc.cul

noii cam-RA, antrenorul 
pioane a Italiei la fotbal, 
Juventus Torino, nu a fost 
sărbătorit numai în Italia 
pentru succesul repurtat. 
Recent, el a sosit în ora
șul său natal Assuncion, 
(Paraguay), unde î s-a 
făcut o primiro triumfală. 
Luînd loc într-o mașină 
deschisă „H.H. 2a a fost 
aclamat pe străzile capitalei 
paraguay ene.

VARA aceasta este de
osebit de bogată în căsă
torii de fotbaliști. Iată 
numai cîțiva „așiu ai ba
lonului rotund căsătoriți In 
ultimele luni*. Suarez, Glo
ria, Urtiga, Mazzola II, 
De Felipe. Colo etc.

DUSSELDORF, 12 (prin telefon). 
Organizatorii turneului internațional 
de tenis de la Dusseldorf (R.F. a 
Germaniei), care și-a început marți 
după amiază desfășurarea, au sta
bilit următoarea ordine a capilor de 
serie pe tabloul probei de simplu 
masculin • i. Bungert (R.F.G.), 2.
Tiriac (România), 3. Buding (R.F.G.), 
4. Elschenbroich (R.F.G.), 5. Kalo-
gheropou’os (Grecia), 6. Barclay 
(Franța), 7. Năstase (România), 8. 
Ploetz (R.F.G.). Iată și primele re
zultate obținute de tenismanii ro
mâni : 
9—7, 6—3 ;
7-5, 6-2.

De remarcat că la Travemiirade. în 
turneul de simplu cîștigat de Ilie 
Nâstase, acesta a dispus în semi
finale de Ion Tiriac cu 2—6, “ 
7—5....................................................
riac 
(R.F.G.)—Năstase 
Schultze (R.F.G.) 9—7, 3—€, 6- 
simplu ‘ 
Schultze în fata Helgei Niessen cu 
“ “ 6—3. ------ - - - -

Pe

______  _____ ___ __ 6—3, 
în finala de dublu mixt : Ti_ 

(România), Helga Niessen 
(România), Helga 

______ ____________ 3—2. La 
feminin, a cîștigat Helga

Năstase—Russel (Jamaica)
Tiriac—Kovacs (R.F.G.)

7—5, 6—3. Tenismanii români figu
rează po lista învingătorilor celei 
de a 33-a ediții a turneului de la 
Travemiinde, la trei din cele cine* 
probe (simplu bărbați, dublu băr
bați și dublu mixt).

ROGER PINGEON CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ ÎN TURUL FRANȚEI i
Etapa a 12-a din Turul ciclist al Franței, desfășurată ieri între 

Digne și Marsilia (207,5 km) a fost cîștigată de francezul Raymond^ 
Riotte. El a parcurs distanța în 6 h 16:08. In clasamentul~ generați 
individual continuă să conducă Roger Pingeon (Franța).

IN PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC DE FOTBAL
La Konakri s-a desfășurat me

ciul retur dintre selecționatele 
Guineei și Gabonului, contînd pen
tru preliminariile turneului olim
pic de fotbal. Gazdele 
victoria cu scorul de 
rece în primul joc, 
capitala Gabonului

au obținut 
6—1. Deoa- 
disputat în 
(Libreville);

cele două echipe terminaseră la 
egalitate, reprezentativa Guineei 
s-a calificat pentru turul următor 
al competiției.
• în campionatul de fotbal al 

U.R.S.S.: Lokomotiv Moscova — 
S.K.A. Rostov pe Don 1—0 (0—0).
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