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;Hunedoara-Deva PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA ! Steaua a ciștigat turneul 
de handbal de la Budapesta

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

La „europenele" de caiac-canoe (juniori)

Încă două medalii de aur 
Șl LOCUL I PE NAȚIUNI!

KARLSTAD, 30 (prin tele
fon). Pe lacul Orrholsmviken dim 
localitate, au continuat — dumi
nică — întrecerile din cadrul „eu- 
ropeuelos" de caiac-canoe rezerva
te juniorilor. După succesul reali
zat în prima zi a competiției de 
caiaciștii Raco Rujan și Eugen 
Botez, așteptam cu încredere evo
luția celorlalți spertivi români în 
ultimele patru finale ale campio
natelor.

Și, într-adevăr. juniorii noștri au 
fost la înălțime t Ei au confirmat 
pe deplin valoarea arătată încă 
din „serii", reușind să cîștirje încă 
două medalii de aur, una de ar
gint și una de bronz. Aceste rezul
tate au făcut ca România să ocu
pe primul loc în clasamentul pe 
națiuni al ediției inaugurale a cam
pionatelor europene de juniori. 
Este o victorie de prestigiu, care 
demonstrează rezervele de va
loare de care dispune caiacul și 
canoea din țara noastră.

In prima finală de duminică, 
Rac» Rujan face o cursă bună ît« 
proba de simplu 509 m, dar este 
întrecut de. suedezul Andersson. Ju- 
nioxul român se remarcă, însă, 
prin excelentele calități dovedite 
și in finala probei de dublu. El 
cucerește medalia de argint. Cla
sament : 1. Andersson (Suedia)
2:00,5; 2. R. Rujan (România). 
2182,8; 3, Matter (R. IX Germa
nă). Pragiamuf a continuat cu in-

KICOLAE SCHUUL

PETRE GRACKW.

MARIA LOVIN HARPENA EVDOCH1MOV

trecerea canodor de dublu 500 nu 
Echipajul nostru, format din fra
ții Năstase, conduce majoritatea 
cursei. Un adversar neprevăzut — 
vînt contra — îi obligă, însă, să 
cedeze poziția fruntașă în favoa
rea unor canoițti cu mai mare re
zistență la acest efort suplimen
tar. Clasament : 1_ Haraszti—Ke-
kesi (Ungaria) 2:19,9 ; 2. Blot— 
Rainon (Franța) 2:11,7 ; 3. P. Năs- 
tase—V. Năstase (România) 2:12,ft.

Din nou, apoi, medalie de aur ! 
Chiar din start, în proba de caiac 
dublu fete (500 m), echipajul nos
tru, alcătuit din MARIA LOVIN 
și HARPENA EVDOCHIMOV, se 
instalează în frunte. Adversarele 
fac eforturi deosebite de a le a- 
junge, <lar fără rezultat. Cîștigăm 
primul loc și mi nou titlu euro
pean. Clasament : 1. Marfa Lovin— 
Harpena Evdochimov (ROMANIA) 
2:68,1 ț 2. Loesch—Wedler (R.O.G-.) 
2:98,5 ; 3. Oliver—Mean (Anglia) 
2:09,1.

Ultima probă a campionatelor 
— caiac 4-500 ra — era aștep
tată cu interes deosebit nu numai 
pentru prezența în start a unor 
echipaje extrem de bine pregătite 
și de valori apropiate, cî și pen
tru că această finală avea să de
semneze primul loc în clasamentul 
pe națiuni. EUGEN BOTEZ, N. 
SCHMUL, P. GRACIOV și M. 
STOICA se dovedesc cei mai buni 
dintre toți finaliștii probei și cîș- 
tigă clar cea de a treia medalie 
de aur. Clasament: 1. ROMÂNIA 
1:35,6 ; 2. R. F. a Germaniei
1:36,4; 3. R. D. Germană 1:38J..

Bilanț general : 3 titluri de cam
pioni europeni, două medalii de ar- 
gint și una de bronz 1

Se cuvine, credem, ca o dată cu 
felicitările adresate juniorilor me- 
daliați Ia aceste campionate euro
pene, să amintim și strădaniile ce
lor care i-au descoperit și le-au 
îndrumat primii pași spee perfor
manțele realizate acum, antrenorii 
PANAIT SEVERIN (R. Rujan), L 
BÂRBATEI — ajutat de M. BO
TEZ (Eugen Botez], R. HUȚAN 
(Maria Lovin), N. NAVASART

(Continuare io pag. a 4 a)

MARJN STOICA

CONCURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE - 0 PLĂCUȚII 
UVERTURĂ A COMPETIȚIILOR REPUBLICANE DE ÎNOT

Ultimele două reuniuni ale con
cursului republican de înot rezer
vat școlilor sportive ne-au oferit 
o serie de surprize și performanțe 
protiSțStoare pentru actualul sta
diu de pregătire ai tinerilor spor
tivi. Spațiul nu ne permite să ne 
ocupăm pe larg de desfășurarea 
probelor, dintre care cele mai 
multe au fost extrem de dispu
tate. Totuși, trebuie subliniat a- 
porful consistent adus de lotul

Meciuri frumoase în „Cupa Bucureștiului“ la fotbal
DINAMO - RAPID 3-2 (0-2)

Foarte multă lume, aseară, pe 
stadionul .Republicii". O nouă.do
vadă a faptului că, indiferent dacă 
sînt „de campionat' sau nu, .cu
plajele bucureștene" rămîn pe pri
mul loc în inima iubitorilor de 
fotbal din Capitală. Și partidele 
din prima manșă a .Cupei Bucu- 
reștiului" au oferit celor peste 
40 000 de spectatori (cu și fără bi
let), multe faze de fotbal de cea 
mai bună calitate.

Primul meci, Rapid — Dinamo, 
s-a desfășurat într-o alură infer
nală. fiecare dintre echipe avînd. 
Ia activ, cite o repriză. Prima a 
fost a Rapidului, când a și înscris 
cele două goluri prin frații Dumi
tri u (raia. 10 — Duimtriu IX,, min. 
29 — Dumitriu III). în această 
parte, a jocului, rapidiștii an avut 
un plus de sprinteneală, lăsînd-u-și 
adversarii cu... o mutare în urmă.

După pauză, dinamoviștii — o- 
perîjud două modificări — au ară
tat ca o aLtă echipă, case a fost 
în stare să răstoarne- rezultatul și 
să ofere 40 de minute de fotbal 
de un rar dinamism (chiar și 
Pircălab). Trebuie să scriu aici 
că giuleștenii și-au apărat avan
tajul cu o dîrzenie de parcă ar 
fi fost vorba de „Cupa lumii". 
Eforttirile lor au fost însă zadar
nice, deoarece tucescu (în mare 
formă), în min. 65, Pircălab, în 
min. 76 și Naghi. în min. 75, au 
înscris cele 3 goluri cu care echi
pa lor s-a calificat în finala de 
marți seara. A fost un meci fru
mos, pentru care fotbaliștii care 
au fazat parte la el merită felici
tări.

A arbitrat slab I. Hrisaii — 
București.

In țncciui notarilor:
BUDAPESTA, 30 (prin telefon). 

Handbaliștii de la Steaua, parti
cipant! la turneul armatelor prie
tene au realizat cel de al 4-lea 
succes consecutiv. De data, acea
sta, adversarii lor au fost experi
mentați! handbalist! de la Dukla 
Fraga, a căror prezentare, cre
dem, este de prisos. La capătul 
unei partide de foarte bun nivel 
tehnic, și în aplauzele a peste 
6 000 de spectatori, campioana 
țării noastre a realizat o victorie 
de prestigiu cu scorul de 23—21
(10—12), în urma căreia a devenit 
virtuală cîștigătoare a turneului. 

Partida a debutat in nota de 
inițiativă a echipei pragheze: 7—2 
(mirt. 10). Dukla — cu Duda in 
mare vervă — domina, ceea ce 
îi făcea pe spectatorii prezent! Ia 
Kisstadion să nu mai creadă în- 
tr-o răsturnare a situației. In min. 
25 tabela de marcaj indica situa
ția de 12—6 pentru cehoslovaci I 
Din acest moment, însă, handba- 
liștii bucureșteni, au atacat cu o 
deosebită vigoare șl cuplul Gruia 
—Goran a redus pînă la pauză 
din handicap: 10—12.

Repriza secundă poate fi soco
tită repriza lui Gruia. Talentatul 
nostru sportiv a jucat exceptio
nal, cîștigînd din nou duelul său

Victorie și în a doua probă a „Cupei 
orașului Bucure ști“ la ciclism

N. Ciumeti — învingător în cursa de fond
brașov 30 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — A dou* probă a 
competiției cicliste internaționale, 
„Cupa orașului București”, cursa de 
fond desfășurată duminică dimineață 
In împrejurimile iszașevnlul, a prile-

inotătorilor reșițeni la nivelul va
loric al întregii competiții.

Treeind la evidențieri, să dăm 
întiietate noilor recordmani : Al. 
Preda (2:37.3) și Anca Andrei 
(2:46,4) la 200 m mixt, M. Hehohi 
(68,0) la 100 m spate și Fr. Rolik 
la 800 m liber. Ultimul a realizat 
Pe distanța celor 16 lungimi de 
bazin rezultatul de 10:07,8, a doua

(Continuara in pag. a 3-a)

Naghi (Dinamo București) încearcă sa treacă de Ciornoavă ?î Dinu 
(Fază din meciul Dinamo—Rapid)

Foto : V. Bageac

RAPID: Răducanu (Andrei) — 
Lupescu (Ștefan), Motroc, C. Dan, 
Greavu — Dinu, Dumitriu III 
(Pop) — Năsturescu, Dumitriu II, 
Neagu (Dumitriu III), Codreanu 
(Ciornoavă).

DINAMO: Niculescu — Popa. 
Nunweiller III, Boc, Dinu — 
Ghergheli, Nunweiller VI (O. Po
pescu) — Pircălab, Frătilă (Du- 
mitrache), Naghi, Lucescu.
STEAUA - PROGRESUL 9-0 (3-0)

Cît privește meciul al doilea, o 
surpriză neplăcută: Progresul. 
Fantezia conducerii sale tehnice— 
atît în ce privește pregătirea, cît 
și alcătuirea echipei — a făcut 
ca întreaga partidă să fie la dis
creția Stelei. Jucătorii clubului 
din calea Pievnei au jucat cînd 
au vrut și cam au vrut. Meciul

Steaua—Dnhla 23—21
direct cu Duda. Astfel, de la 
11—13, 12—14 și 13—15 (min. 45) 
Steaua a ajuns la 15—15 (min. 
47), 16—15 și 17—15 (în urma unei 
splendide combinații Iacob—Cris
tian). La acest scor, Mareș a ra
tat un „7 metri* și cu aceasta ul
tima șansă de a mai reface handi
capul echipei sale. Bucureștenil 
au condus, apoi, cu 19—16, 20—17, 
21—18 (min. 57) și 23—19 (mm. 
60), cîștigînd cu 23—21.

Cele 44 de goluri an fost rea
lizate de : Gruia 9, Iacob 4, Goran
3, Oțelea 3, Cristian 2, Popesen 1, 
Alboaica 1 de Ia Steaua și Duda 
8> Beneș 3, Satrapa 3, Havlîfc 2, 
Mareș 2, Kavan 2, Doricak 1 de 
la Dukla.

Aseară, Steaua a întrecut și pe 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia cu 
27—16 (11—6), ocupînd primul 
loc în clasament. Alte rezultate: 
Ț.S.K.A. Moscova—Honved 27—24 
(16—11)® Vorwărts—Ț.S.K.A. C. 
Zname 16—9 (8- 5); Ț.S.K.A. Mos
cova—Vorwărts 20—16 (13—8);
Dukla—Honved 24—20 (13—14).
Clasament iinal: 1. STEAUA 10 p, 
2. Dukla. 8 p, 3. Ț.S.K.A. Moscova 
6 p, 4. Vorwărts 4 p, 5. Honved 
2 p, 6. Ț.SJC.A. Cerveno Zname 
0 p.

CRISTIAN ȚOPESCU

jult o dispută palpitantik. Nu greșim 
eu nimic calificind această, competi
ție drept cea mal frumoasă din sezo
nul actual. Cei 38 de eoaeurențî, ru
tieri de valoare din Danemarca. Bul
garia, Italia, Polonia și România, au 
demonstrat pe un traseu greu, si pe 
o căldură toropitoare o aprverabHă 
putere de luptă.

In aceste condiții, performanta spor
tivilor români capătă un plus de va
loare. Et an obținut, grație unei ac
țiuni ofensive, bine susținute. Imul 
I — prin* maestrul sportului Micolae 
Ciumeti, precum și locurile III și IV.

Startul s-a dat la ora 0,3# de ia hm 
3 al șoselei spre Bran. Din cauza stă
rii proaste a. traseului și a căldurii 
excesive, arbitrii, de comun acord cu 
antrenorii, au redus itfneraruf de la 
trei la două ture, astfel că s-au par
curs in total Itt km. Nici nu înce
puse bine cursa șl înregistrăm o suită 
de pane de baieu. La Rîșnov, antre
norii desfășoară o activitate labori
oasă. El schimbă cauciucurile aler
gătorilor Ziegler, Berretta, Gh. Su- 
clu, Slavcev, Zancni șl. Sotronie. Dar, 
necazurile sint abia ia început. Pe

HRISTACHB NAUM

(Canăwuffire in pag. a 4-a)

a fost un duel inegal în care 
unul dintre combatanți era K.O. 
tehnic din primul minut. Au în
scris : Soo min. 2 (din 11 m), 4, 
40, 65, 70, 72, Voinea min. 67, 85 
și S. Avram min. 90.

A arbitrat cu greșeli N. Mihăi- 
lescu — București.

STEAUA: Suciu (Haidu) —
Sătmăreanu, Jenei, D. Nicolaie, 
Hălmăgeanu — Negrea (Vigu). D. 
Popescu (Negrea) — S, Avram, 
Constantin (Voinea), Soo (Pantea), 
Manea.

PROGRESUL: Matache (Mîn- 
dru) — V. Popescu. Măndoiu, Pe- 
teanu, Georgescu (Colceriu:) — AI. 
Constantinescu. Halațjian (Șoan- 
gher) — Banu. Matei, Miliai (Ma- 
teianu), Țarălungă.

VALENTIN PAUNESCU



Din cuvintul participanfilor Ia Conferința pt țară
Prof. univ. JEAN LIVESCU

adjunct al ministrului invățămintului

Făcînd un cuprinzător 
bilanț al realizărilor spor
tive obținute în sistemul 
școlar și universitar, vorbi
torul a spus:

Congresul al IX-lea aâ 
P.C.R. a deschis noi per
spective dezvoltării școlii 
noastre de toate gradele. 
Perfecționarea învățămln- 
tului are ca principal o- 
biectiv realizarea idealului 
uman socialist, caracterizat 
printr-o temeinică pregăti
te profesională a tineretu
lui, printr-o cultură- boga
tă și aprofundată, prin 
înaltă responsabilitate so
cială, tărie de caracter și 
bună condiție fizică.

In cadrul măsurilor de 
perfecționare a învățămîn- 
fului, care se află în stu
diu, o atenție sporită se 
va acorda dozării judicioa
se a eforturilor solicitate 
elevilor și studenților in 
fiunca școlară, în scopul 
stabilirii unui echilibru mai 
bun între activitatea inte
lectuală, timpul liber și o- 
dihnă. Educația fizică va 
trebui să fie prezentă, prin 
diferitele el forme, în regi- 
taul zilnic al elevilor și 
studenților.

Pe măsura dezvoltării 
bazei materiale va crește 
numărul orelor de educație 
fizică în orarul 6ăptămînal 
al școlilor și facultăților.

Vorbitorul 6-a ocupat pe 
larg de problema dezvol
tării activității sportive de 
performanță.

Vom lua măsuri de ex
tindere a rețelei școlilor 
sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică — 
a spus vorbitorul — în- 
ființînd astfel de unități 
in localitățile cu o popu
lație școlară mare, care 
dispun de bază materială 
și cadre de specialitate.

Vor fi consolidate clu
burile sportive universita
re. Conținutul procesului 
de instruire sportivă va fi

DUMITRU IVAN
președintele Consiliului regional pentru educație fizică

și sport

Sub conducerea și îndru
marea permanentă a Comi
tetului regional de partid, 
organele și organizațiile 
sportive din regiunea Dobro- 
gea au obținut, de la Con
ferința precedentă, unele 
rezultate bune în sportul de 
masă și de performanță. In 
anul 1962, regiunea noastră 
era reprezentată în campio
natele republicane de echi
pa de volei din categoria 
A și de o formație de fotbal 
In categoria B; în prezent, 
activează în campionatele 
țării 23 de echipe, unele 
avînd comportări meritorii 
— la fotbal, rugbi, volei 
fete, box, lupte etc. A cres
cut în acești ani numărul 
sportivilor dobrogeni selec
ționați în diferite loturi re
prezentative.

Este incontestabil, totuși, 
faptul că în regiunea Do- 
brogea sînt încă multe po
sibilități nefolosite, că tre
buie să muncim mai bine 
pentru a ridica la nivelul 
condițiilor și al cerințelor 
actuale contribuția noastră 
la dezvoltarea sportului de 
performanță. Intr-o serie de 
ramuri sportive cu caracter 
tradițional, legat de speci-

NICOLAE
președintele clubului

Arătînd că munca de de
pistare și de selecționare 
a elementelor tinere, de 
perspectivă, a stat perma
nent în centrul preocupă
rilor conducerii clubului 
Petrolul, vorbitorul a spus:

Organizînd periodic con
cursuri de selecție, am reu
șit să creăm grupe de copii 
și juniori aproape în toate 
secțiile clubului. In această 
direcție trebuie să arătăm 
că la baza selecționării no- 
ilor. tinerj au stat criteriile 

orientat spre obținerea u- 
nor performante de valoa
re internațională.

Intrucît Jocurile Olim
pice constituie cea mal im
portantă confruntare 6por- 
tivă mondială, ne propu- 
nem să pregătim pentru 
viitoarele loturi olimpice 
un număr tot mai mare de 
sportivi, elevi și studenți. 
Pentru aceasta 6e va rea- 
naliza actuala răspîndire a 
diferitelor ramuri de sport, 
în scopul sprijinirii sportu
rilor individuale, în special 
a celor care au o pondere 
mare în programul Jocuri
lor Olimpice.

Vom întări colaborarea 
cu organul central de spe
cialitate, pentru îndruma
rea tehnică și metodologi
că de educație fizică și 
sport. Exprimtndu-ml acor
dul cu toate observațiile 
critice privind învățămln- 
tul și susținînd în întregi
me propunerile de îmbună
tățire, aș vrea să subliniez 
justețea și importanta indi
cațiilor conducerii de partid 
și de stat privind organi
zarea nemijlocită a spor
tului de masă de către 
U.T.C. și U.A.S.R. Se reia 
astfel o valoroasă tradiție 
a organizațiilor noastre de 
tineret.

Vă asigurăm că profe
sorii de educație fizică, ce
lelalte cadre didactice, con
ducerile școlilor, ale in
stitutelor de înyățămînt 
superior, organele de în
drumare și control își vor 
intensifica eforturile pen
tru a perfecționa activita
tea de educație fizică și 
sport a elevilor și studen
ților, astfel îneit invăță- 
mîntul să devină — așa 
cum s-a arătat in Salutul 
adresat Conferinței de către 
conducerea de partid șl de 
stat — „veriga de bază a 
întregului sistem de edu
cație fizică" din patria 
noastră socialistă.

Dobrogea

ticul geografic, ea și de «- 
numite obiceiuri ale locuri
lor, rezultatele nu sînt încă 
pe măsura posibilităților. 
Mai mult, unele au regresat. 
Se Știe că din regiunea Do
brogea s-au ridicat cu ani 
în urmă sportivi de valoare 
la canotaj și Înot. Cu toate 
acestea, astăzi nu există in 
întreaga regiune nici mă
car o singură secție cu ac
tivitate in aceste sporturi.

In continuarea euvintului 
său, vorbitorul a reliefat 
unele aspecte ale organizării 
activității sportive pe lito
ral, arătind că și In această 
direcție mai sînt multe de 
făcut și că este necesar un 
sprijin mai eficient din par
tea federațiilor de speciali
tate.

Ca și ceilalți participanți 
la discuții, tov. Dumitru 
Ivan și-a exprimat — în 
încheiere — deplina ade
ziune la măsurile propuse 
în cadrul lucrărilor Confe
rinței, angajîndu-se în nu
mele activiștilor sportivi do
brogeni să aplice cu fermi
tate și răspundere prețioa
sele indicații cuprinse in 
Salutul C.C. al P.C.R, și 
Consiliului de Miniștri.

PANTILIE 
sportiv Petrolul Ploiești

de selecționare elaborate de 
Consiliul General al UCFS. 

Pentru a exemplifica mo
dul cum am realizat aceas
tă importantă sarcină, in
formăm că la concursul de 
selecție organizat la atle
tism In toamna anului 1966 
au luat parte 2 000 de tineri 
elevi, la gimnastică circa 
400 de copil, iar la fotbal 
participarea a depășit nu
mărul de 3 000.

Orientînd astfel munca 
antrenorilor secțiilor jje

performanță, am reușit ca 
din cei peste 600 de spor
tivi ai clubului, 70 la 
sută să-1 formeze copiii 
și juniorii, care în majo
ritatea lor au și obținut 
categorii de clasificare spor
tivă. In felul acesta asigu
răm continua împrospătare 
a Ioturilor de sportivi cu 
elemente tinere crescute de 
clubul nostru, atașate, le
gate de tradițiile secțiilor 
noastre și de culorile clu
bului „Petrolul".

Vorbitorul s-a referit și 
la o altă problemă căreia 
i s-a acordat o atenție deo
sebită : încadrarea secțiilor 
de performanță cu cadre 
cu o pregătire superioară. 
Astăzi, Petrolul are 14 an
trenori profesori de edu
cație fizică, iar din totalul 
de 30 de antrenori 12 au 
categoria I șl a Il-a. De 
asemenea, numai în anul 
1966, 10 antrenori ai clu
bului au promovat exame
nele pentru categoriile su
perioare.

CONSTANTIN HERESCU
secretar al Uniunii Generale a Sindicatelor din România

După cum bine s-a subli
niat în Conferință, atît în 
Raportul prezentat, cit și 
în dezbateri, mișcarea spor
tivă din țara noastră, bucu- 
rîndu-se de grija, atenția și 
sprijinul permanent al parti
dului și statului, a cunos
cut o continuă dezvoltare. 
A sporit numărul cetățeni
lor, în special al tinerilor, 
care îndrăgesc și practică 
în timpul lor liber diferite 
sporturi. Au devenit tradi
ționale unele competiții de 
masă cum sînt spartachia- 
dele, întrecerile pe ramuri 
de producție, campionatele 
asociațiilor sportive etc.

De asemenea, apreciem și 
faptul că s-a obținut un 
buchet de rezultate valo
roase, care situează Roma
nia în unele discipline spor
tive — ca, de pildă, caiac- 
canoe, volei, handbal, lupte, 
popice, scrimă, rugbi ș.a. 
— pe primele locuri din 
lume.

Rezultatele obținute pînă 
în prezent nu sînt, însă, la 
nivelul cerințelor și posibi
lităților existente.

Centralizarea excesivă a 
activității sportive, preocu
parea insuficientă pentru 
atragerea șl cuprinderea 
oamenilor muncii și a mem
brilor lor de familie în 
acțiunile sportive de masă, 
activitatea neatractivă des
fășurată în multe asocia
ții și dluburi — sînt numai 
cîteva din principalele nea
junsuri.

îngustarea activității spor
tive de masă a avut ur
mări negative și pe linia 
sportului de performanță. 
După cum s-a mai remarcat, 
la multe discipline sportive 
rezultatele sînt încă neco
respunzătoare.

în ceea ce ne privește — 
a spus în continuare, vorbi
torul — trebuie să recu
noaștem că la lipsurile 
existente a contribuit și 
faptul că organele și orga
nizațiile sindicale au slăbit 
preocuparea lor pentru bu
na organizare și desfășu
rare a acestei activități în 
întreprinderi și instituții. 
Multe sindicate s-au rezu
mat doar la acordarea unui 
sprijin financiar, nepreo- 
cupîndu-se de mobilizarea 
salariaților la competiții, la 
acțiuni de amenajare prin 
muncă voluntară a bazelor 
sportive.

Atributul nou al sindica
telor de a organiza și răs
punde de întreaga activi
tate sportivă din întreprin

Conf. univ. IOAN KUNST- 
GHERMĂNESCU

antrenor

In trecut, cînd preten- 
denții la medalii erau pu
țini și valoarea perfor
manțelor sportive incompa
rabil mai scăzută ca astăzi, 
,«Ș. puteau >bUua rezultate.

Sîntem conștienți, însă, 
de faptul că clubul nostru 
aduce încă o contribuție 
modestă la nivelul loturi
lor republicane și olimpice 
și, în această direcție, sîn
tem hotărîți să ne mobili
zăm toate forțele, să aju
tăm și să sprijinim mai 
concret pe antrenorii sec
țiilor noastre, pentru ca a- 
cestea să-și aducă în viitor 
o contribuție de seamă la 
afirmarea sportului româ
nesc pe plan internațional.

în Încheiere, vorbitorul a 
spus :

Asigurăm Conferința că 
în viitorii ani clubul spor
tiv Petrolul își va aduce 
o contribuție mai mare Ia 
dezvoltarea și ridicarea unor 
ramuri sportive cu vechi 
tradiții in orașul și regiu
nea Ploiești, la aplicarea 
cu toată răspunderea a in
dicațiilor cuprinse în Sa
lutul C.C. al P.C.R. și Con
siliului de Miniștri, pre
cum și ia îndeplinirea mă
surilor care vor fi stabilite 
de actuala Conferință pe 
țară a mișcării sportive.

deri și instituții constituie 
o sarcină de mare cinste, 
penlru îndeplinirea căreia 
organele și organizațiile 
sindicale vor depune toate 
eforturile.

Printre primele măsuri, 
sublinia tovarășul Herescu, 
pe care le va lua Consiliul 
Central al U.G.S.R. va fi 
crearea imediată a cadru
lui organizatoric corespun
zător, la nivelul fiecărui or
gan sindical, menit să asi
gure posibilitatea de a în
druma și ajuta practic aso
ciațiile și cluburile spor
tive din întreprinderi și 
instituții.

Unul din obiectivele 
principale, care vor sta în 
centrul atenției organelor 
sindicale, va fi acela de a 
îndruma și ajuta cluburile 
și asociațiile sportive în 
cuprinderea unor mase tot 
mai largi de oameni ai 
muncii — îndeosebi a ti
neretului din întreprinderi 
și instituții — în practica
rea organizată a exerci- 
țiilor fizice și sportului.

în ce privește sportul 
de performanță, în colabo
rare cu organele Consiliu
lui Național penlru Educa
ție Fizică și Sport, sindica
tele ver ajuta cluburile 
și asociațiile sportive din 
întreprinderi și instituții în 
selecționarea, pregătirea și 
educarea celor mai talen- 
tați sportivi, pentru reali
zarea unui progres conti
nuu și obținerea de perfor
manțe la nivelul rezultate
lor existente pe plan inter
național.

Ținînd seama de afluxul 
oamenilor muncii către 
sport, sindicatele vor fi în
drumate să se ocupe mai 
mult pentru a crea con
diții materiale tot mai bune, 
necesare practicării sportu
lui. In acest scop, vom 
sprijini acțiunea de con
struire și amenajare de 
baze sportive prin acorda
rea de subvenții, atît pe 
plan central, cit și prin bu
getele sindicatelor din în
treprinderi și instituții.

Nu vom neglija nici or
ganizarea unor acțiuni 
obștești pentru amenajarea 
de terenuri sportive simple. 
Consider că este necesar ca 
sindicatele să insiste ca în
tre obligațiile conducerilor 
întreprinderilor, consemnate 
în contractul colectiv, să 
fie incluse și prevederi me
nite să asigure o continuă 
dezvoltare a activității de 
cultură fizică și sport.

emerit

deosebite intr-un timp mai 
redus, fără eforturi și sa
crificii prea mari.

Astăzi, însă, lucrul aces
ta nu mai e posibil. Ele
mentul esențial pentru ob

ținerea recordurilor și cu
cerirea victoriilor de mare 
răsunet îl constituie pregă
tirea sportivă desfășurată 
pe baze științifice.

De o deosebită impor
tanță este problema pregă
tirii și soluționării tuturor 
aspectelor complexe legate 
de procesul de antrenament, 
de factorii acestuia, de 
munca educativă și de se
lecția sportivilor.

în unele ramuri de sport 
s-au obținut succese de 
mare valoare. La caiac- 
canoe, handbal, scrimă, vo
lei, tir, rugbi, unele probe 
atletice și altele, prin apli
carea largă a celor mai 
noi metode și mijloace de 
antrenament s-a reușit să 
se valorifice potențialul 
biologic al tineretului nos
tru și să ne situăm în frun
tea ierarhiei mondiale.

Care este explicația fap
tului că în unele ramuri 
sportive am întrecut pe cei 
care au fost, ani de zile, 
înaintea noastră ? Răspun
sul ar fi acesta : am făcut 
progrese în metodica an
trenamentului sportiv, am 
găsit rezolvări originale în 
diferite aspecte ale proce
sului de pregătire, ne-am 
stabilit concepția de pregă
tire și de joc, reușind chiar 
să punem bazele unor școli 
românești pe ramuri de 
sport, care atrag astăzi a- 
tenția specialiștilor străini.

VIOREL MORARU
maestru emerit al sportului, antrenor de rugbi

Rugbiul se numără prin
tre sporturile de echipă cu 
o veche tradiție în țara 
noastră, dar pînă în 
1944 era practicat de un 
număr de 5—6 echipe. După 
această dată rugbiul româ
nesc a pornit și el pe ca
lea marilor performanțe.

Pe fondul uman deosebit 
de valoros al tineretului 
nostru, rugbiul a reușit să 
ridice elemente care au 
pus din plin în valoare ca
litățile specifice poporului 
român. Dîrzenia, curajul, in
teligenta și spiritul colec
tiv și-au găsit expresia 
ideală în patriotismul cu 
care rugbiștii noștri au 
apărat întotdeauna presti
giul sportului românesc.

O simplă privire asupra 
rezultatelor obținute în în
tâlnirile internaționale din 
ultimii 10 ani ne arată 
că din 42 meciuri sus
ținute, echipa națională a 
cîștigat 33, a terminat la 
egalitate 4 și a pierdut nu
mai 5. Aceasta înseamnă un 
procentaj de 80 la sută 
victorii și 12 la sută în- 
frîngeri. Un fapt deosebit 
de important pentru noi 
este acela că printre în
vinșii și egalii noștri se 
numără valoroșii rugbiști 
francezi, pe care i-am în
trecut de două ori și în 
fața cărora am terminat la 
egalitate tot de două ori, 
cedînd de trei ori Ia li
mită.

La nivelul echipelor de

CRISTINA
maestră

înotul, principalul mijloc 
de educație fizică și al doi
lea sport olimpic după atle
tism, a fost foarte puțin 
amintit și atunci doar la 
capitolul lipsuri. Aceasta se 
datorește rămînerii în urmă 
la unele probe de înot in 
comparație cu performanțele 
realizate pe arena interna
țională. Nu se poate spune, 
totuși, că nu au fost tăcuți 
pași importanți pentru scoa
terea din anonimat a acestui 
frumos și util sport. S-a lăr
git baza materială, prin con
struim de noi bazine la 
Galați, la Cluj etc. și prin 
reamenajarea celor exis
tente.

După ce a vorbit despre 
unele succese obținute de 
către înotătorii români în 
competițiile internaționale, 
Cristina Balaban a arătat 
că Federația română de na- 
tație s-a străduit să asigure 
sportivilor un bogat pro
gram oompetițional, care să 
le dea posibilitatea afirmă
rii. Totuși, se întâmplă une- 
ari ca, datorită unor negli-

Experiența personală de 
antrenor m-a dus la convin
gerea că principalele re
zerve din care putem ob
ține performanțe de valoa
re mondială — spre care 
trebuie să tindem cu toții 
— se găsesc în moderni
zarea procesului de antre
nament, fo selectionarea 
atentă a sportivilor, în care 
factorul psihologic să aibă 
o pondere mai mare de- 
cît în trecut, într-o mare 
cantitate de muncă, dusă 
cu pasiune și perseverentă.

Sportul nostru a de
monstrat că posedă mari 
rezerve de elemente care, 
dacă sînt descoperite la 
timp și .sînt bine îndruma
te, nu sînt cu nimic mai 
prejos decît adversarii lor. 
Munca aceasta frumoasă, 
dar grea, de instruire și 
educare a sportivilor, cere 
din partea antrenorilor pri
cepere, pasiune, dăruire, 
entuziasm, o necontenită 
căutare și, în plus, încre
derea că în urma muncii 
pline de abnegație, dar des
fășurată cu competentă, re
zultatele nu vor întîrzia 
prea mult să se arate.

Iată de ce fac un apel 
călduros la colegii mei, pro
fesori din toate școlile și 
antrenori din cluburi și aso
ciații, de a ne angaja să 
muncim fără preget pentru 
creșterea prestigului spor
tiv al patriei.

club, de asemenea, rugbiș
tii noștri au reprezentat cu 
cinste sportul românesc: 
191 meciuri jucate, 153 vic
torii, 14 meciuri egale și 24 
înfrîngeri.

în calitate de fost jucător 
și actual antrenor, maestrul 
emerit al sportului Viorel 
Moraru a prezentat, apoi, 
cîteva aspecte din viața e- 
chipei de rugbi a Uzinei 
Grivița Roșie, multiplă 
campioană a tării, cunoscu
tă prin performantele ei în 
întrega lume rugbistică. E- 
chipa este alcătuită aproa
pe în totalitate din Ingi
neri, tehnicieni și muncitori 
ai uzinei. Ei își împart via
ta între activitatea de pro
ducție și cea sportivă. Mulți 
dintre ei au munci de răs
pundere. Cadre de condu
cere ale uzinei — ca direc
tor, șefi de secție, maiștri — 
sînt foști sau actuali ruq- 
biști. Forța morală a aces
tei echipe, care a dus-o a- 
desea la victorie, constă 
tocmai în această legătură 
firească cu colectivul de 
muncă pe care-1 reprezintă 
pe terenul de sport.

în încheiere, vorbitorul a 
criticat calendarul compe- 
titional sărac al echipei re
prezentative, care susține 
doar 4—5 meciuri interna
ționale pe an, din care c 
bună parte cu adversari de 
valoare modestă, fapt ce 
influențează nefavorabil ni
velul jocului formației noas
tre.

BALABAN
a sportului

jențe de organizare, sporti
vii noștri să nu obțină re
zultatele scontate.

O lacună importantă este 
și inexistența unor criterii 
precise de selecție a sporti
vilor în loturile reprezenta
tive. Aceasta a dus la al
cătuirea unor echipe neco
respunzătoare, care nu au 
dat deplină satisfacție in în
tâlnirile internaționale.

Sînt convinsă că, printr-o 
muncă și dăruire totală din 
partea sportivilor și antreno
rilor. noi. înotătorii, vom 
putea obține rezultate valo
roase, care să contribuie la 
progresul 'înotului și să ex
prime recunoștința noastră 
pentru cinstea de a fi re
prezentanții tricolorului ro
mânesc.

în ceea ce mă privește, 
sîn.t hotărîtă să fac totul 
pentru a înota 100 metri 
spate în 1 minut și 8 secun
de, ceea ce îmi va da posi
bilitatea să particip cu suc
ces la Jocurile Olimpice din 
Mexic,



Agendă competițională
ACTIVITATEA INTERNA

ATLETISM. — 5—6 august, 
la Cluj: Finalele campiona
telor republicane pentru ju
niorii mari;

CĂLĂRIE. — 3—7 august, 
la Craiova; Etapa a Il-a a 
campionatului republican de 
obstacole;

CANOTAJ. — 4—5 august, 
la Snagov: Finalele campio
natelor republicane pentru 
juniori;

ÎNOT. — 3—6 august, la 
București: Finalele campiona
telor republicane pentru ju
niori ; la Galati: Cursa de 
mare fond ;

FOLO. — 2—6 august, la 
București: Turneul final al

campionatului republican pen
tru juniori.

ACTIVITATEA INTERNA
ȚIONALA

BOX. — 1—6 august, la 
Constanța: Turneu interna
țional ; 1—6 august, în Ita
lia : Turneul echipei de ti
neret ;

YAHTING. — 2—6 august, 
la Atena: Balcaniada de 
yahting, clasa Finn ; 1—5 au
gust, la Sczeczin: Concurs 
internațional de yahting ;

CICLISM. — 2—6 august, 
în R.D.G.: Participare la un 
concurs cu probe olimpice ;

MOTOCICLISM. — 6 au
gust, la București : Motocro- 
sul balcanic.

Notații la sfîrșitul cursului 
de arbitri de la București

Campionatul republican al juniorilor mici
CLUJ, 30 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Numeroși atleți din 
mai multe orașe ale țării au fost 
prezenți pe stadionul orășenesc 
la startul campionatelor republi
cane ale juniorilor mici (15—16 • 
ani). întrecerile s-au caracterizat 
prin dispute de toată frumusețea, 
încheiate printr-o serie de rezul
tate bune.

Eroina primei zile a concursu
rilor a fost fără îndoială tînăra 
atletă bucureșteană Alina Popes
cu (Lie. 35). La o oră după sosi
rea in Cluj, ea a realizat cel mai 
bun timp din seriile cursei de 
60 m — 7,7 s> la 0,1 s de recordul 
republican. Performanța aceasta 
a repetat-o încă de două ori in 
semifinale și în finală : 1. A. Po
pescu 7,7, I. Ciucă (Lie. 4 Timiș.)
7.8, M. Prelorian (Viitorul Buc.)
7.9. Mai apoi, Alina Popescu a 
participat și la săritura în lun
gime, impunindu-se din nou cu 
un rezultat promițător: 1. A. Po
pescu 5,64, R. Caleașca (Prog. Buc.) 
5,58, CI. Duda (Viit. Buc.) 5,46, C. 
Popa (Dinamo Buc.) 5,40 m. Sini

• Pronosport
• P^onoexpres

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES DIN 6 AUGUST 

1967

Concursurile excepționale Prono- 
expres din acest an s-au soldat 
cu un remarcabil succes, în acest 
sens plodind cele 54 de autoturis
me atribuite în afara celor peste 
37.000 de premii în bani.

Duminică 6 august aveți posi
bilitatea să participați la un nou 
concurs excepțional PRONOEX
PRES, la care se atribuie în număr 
nelimitat autoturisme : „Rwiault 

16“, „Skoda 1000 M.B.“, „Fiat *’50", 
„Trabant 601“ pentru categoriile
1 — a IV-a și 10 autoturisme (prin 
tragere la sorți) : 2 „Renault 16“,
2 „Fiat 1300“, 2 „Skoda 1000 M.B.“, 
2 „Fiat 850“ și 2 „Trabant 601“ 
pentru caitegoriile a V-a și a Vl-a.

Toate autoturismele vor primi și 
huse de protecție.

Se efectuează 10 extrageri 
cite 9 numere din 49 : în total 
extrag 90 numere.

Cu 30 lei puteți participa 
toate cele 10 extrageri.

Simbătă, 5 august, ultima zi 
vinzare a biletelor.

de remarcat performanțele înregis
trate de fruntașele acestei probe.

La greutate, specialiștii acordau 
prima șansă recordmanei republi
cane, Viorica Brad. Ea a fost în
trecută, însă, de timișoreanca Ma
ria Illy (Lie. 4). care a aruncat 
12,22 m, în timp ce V. Brad (Pro
gresul) a obținut 12,08 ir;. Tot cu 
un rezultat surpriză s-a încheiat 
și proba de aruncarea suliței. 
Georgeta Bule (Șc. Sp. Beiuș) a 
aruncat cu numai o săptămînă în 
urmă peste 40 m, pentru ca acum 
să nu realizeze decît 36,22 m, cu 
care nu s-a putut clasa decît pe 
locul 4. Primele trei clasate au în
registrat : I. Mayer (Șc. Sp. Ora
dea) 37,48, Ad. Manaru (Aiud) 
36,86, FI. Crăciunescu (Viitorul 
Buc.) 36,60 m.

Dintre băieți, o frumoasă im
presie a lăsat brașoveanul 1 
ghe Suha (Se. Sp. Brașov), i 
tentic talent, învingător în i 
probe de aruncări ale zilei. < 
TATE: Gh. Suha 12,96, A.
man (Rapid Buc.) 12,93, P. Coif 
(Lie. 4 Timiș.) 12,88 ; DISC : Suha 
46,44, L. Vajna (Tractorul Tg. Se
cuiesc) 42,07 m. O mare surpriză 
a furnizat cursa de 1 000 m. Clu
jeanul Tiberiu Szekely a condus 
— puternic susținut de public — 
peste 800 m, dar a fost întrecut 
net pe ultima sută de metri : 
1. Gh. Bonchiș (St. roșu Brașov) 
2:35,9, T. Szekely <CSM Cluj) 
2:39,6.

La săritura în înălțime, învingă
torul C. Dosza (Șc. Sp. Odorhei) 
a lăsat să se întrevadă frumoase 
posibilități. El a 
cheta înălțată la 
cund a revenit 
Preda (Petrolul),

Cursa de ștafetă 4x100 m 
încheiat cu victoria formației Șco
lii sportive nr. 2 din București 
în 45,6 (a doua a fost Șc. Sp. nr. 
1 Buc. cu 45,7 s), dar numai după 
ce a fost descalificată echipa Șc. 
Sp. din Tg. Mureș (45,0 s !).

întrecerile continuă în cursul 
zilei de luni.

ADRIAN IONESCU

De curind, la București, a avut 
loc un nou curs de arbitri de fot
bal organizat de F.R.F. prin Co
legiul central. Desigur, nu este 
vorba despre un lucru inedit, 
fiindcă asemenea cursuri au mai 
avut Ioc. Nouă este însă orien
tarea federației care, străduin- 
du-se să atragă în rîndurile „ca
valerilor fluierului" oameni care 
au dovedit de-a lungul anilor dra
goste și pasiune pentru sportul 
cu balonul rotund, a invitat la 
cursul de curînd încheiat 24 de 
foști jucători de fotbal. Unii mai 
cunoscuți, alții mai puțin. Toți 
însă familiarizați cu terenul, cu 
atmosfera jocurilor.

începutul a fost făcut cu un an 
în urmă. Printre cursanții de atunci 
s-au aflat N. Tătaru, C. Dinulescu, 
Al. Caricaș s.a. După cîtva timp, 
unii dintre aceștia au început să 
confirme 
rea unor 
orășenesc 
acest an 
tarii (ținîndu-se seama, bineînțeles, 
de dorința fiecăruia, de propune
rile colegiilor regionale, de apre
cierile unor oameni competenți 
care i-au văzut la lucru în me
ciurile arbitrate pînă acum) : M. 
Izghireanu, S. Cazan șl Gh. Negru 
(Arad), I. Ciolan (Iași), I. Panait

așteptările în conduce- 
jocurî din campionatul 
sau din categoria C. In 
au fost chemați urmă-

(Petroșeni), C. Sasz (Tg. Mureș), 
I. Munteanu (Sibiu), C. Ghiță și 
Tr. Moarcăș (Brașov), V. Iacob, 
L. Bothazi, L. Vidovitz și St. Zare 
(Oradea), Coloman Braun-Bogdan 
(Oravița, fiul cunoscutului antre
nor C. Braun), N. Suciu, M. Po
pescu, ~ -
Onicel. M. Haimovici, 
viei, I. Ruzici, V. Ivanovici și C. 
Ovezea (București).

Cu excepția lui Cazan, Sîrbu, 
Leaheviei și Ruzici, ceilalți au 
mai urmat cursuri de arbitri (N. 
Suciu în 1962 — are categoria I, 
C. Braun în 1959), fapt ce a ușu
rat foarte mult activitatea din ca
drul acestui ciclu de 10 zile, care 
poate fi denumit mai mult un curs 
de perfecționare, de îmbogățire a 
cunoștințelor.

La școala sportivă „Viitorul", de 
la Centrul „23 August", cursanții 
s-au bucurat de condiții optime 
de pregătire, au avut la dispozi
ție un bogat material didactic și 
documentar și, după cum ne 
declarau mulți dintre cei prezenți 
la curs, programul nu a fost de 
loc plictisitor. Toată lumea s-a 
străduit să-și însușească cit mai 
bine lecțiile predate. Examenul de 
sfirșit a confirmat că din punct 
de vedere teoretic cursul și-a a- 
tins scopul. îmbinarea teoriei cu

D. Tischler, I. Sîrbu, Tr. 
I. Leahe-

LA ZI • LA ZI • LA ZI «LA ZI
„CUPA DE VARĂ” MECIURI AMICALE

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
ETAPA DIN 30 IULIE 1967 

“așa ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

I. Mureșul Deva—Met. Huned.
II. C.F.R. Tim.—C.F.R. Arad

III.
IV.

V.

Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 
Steaua r. Salonta—Olimpia 
Oradea
Min. Bihor—Crișul Oradea

VI. Met. Aiud—Industria sîrmel
Medicina Cluj—Clujeana 
Unirea Dej—Chim. Tîrnăvenl 
Arieșul—Soda O. Mureș

VIL 
VIII.

IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Gheor- 
un au- 
ambele 
GREU- 
. Hoff-

trecut peste șta- 
1,85 m. Locul 
ploieșteanului
cu 1,81 m.

se
nt.

s-a

Duminică s-au des
fășurat 13 meciuri de 
fotbal în cadrul «Cu
pei de vară".

Iată rezultatele în
registrate, care ne-au 
fost transmise de că
tre corespondenții 
noștri: C.F.R. Arad— 
C.F.R. Timișoara
2— 1; Vagonul Arad 
—C.S.M. Reșița 4—1; 
Steaua roșie Salonta 
— Olimpia Oradea 
4—1; Crișul Oradea— 
Minerul Bihor 3—1; 
Industria sîrmei C. 
Turzii—Metalul Aiud
3— 0; Clujeana Cluj 
—Medicina Cluj 4—2; 
Unirea Dej—Chimica 
Tîrnăveni 1—1; Arie- 
sul Turda—Soda Oc
na Mureș 1—1; A.S.A. 
Sibiu—Metalul Copșa 
Mică 4—2; Chimia 
Făgăraș — Tractorul 
Brașov 2—1; Metrom 
Brașov—Faianța Si
ghișoara 3—1; A. S. 
Cugir—Minerul Lu- 
peni 4—0; Metalul 
Hunedoara — Mure
șul Deva 6—0.

INTERNAȚIONALE

FARUL -
F. C. SITTARDIA

3-0 (2-0)

CONSTANȚA, 30 
(prin telefon). — 
Duminică după - a- 
miază, pe stadionul 
„1 Mai" din locali
tate s-a desfășurat 
întîlnirea dintre e- 
chipele Farul și F.C. 
Sittardina (Olanda). 
Au învins gazdele 
cu 3—0 (2—0).

Au 
lache 
(min. 
(min.

inscris : Mano- 
(min. 9), lancu 

31) și Sasu
60).

E. PETRE—coresp.

Germană. Meciul s-a 
terminat la egalitate 
(0-0).
(. CONSTANTINOAIA

coresp

BARAJ PENTRU
CATEGORIA C

ȘTIINTA BACĂU
S.U.T. GALAȚI 

1-1 (0-0)

practica s-a făci> însă într-o mar 
mică măsură. Deși au fost doar 
24 de cursanți, aceștia n-au avut 
posibilitatea să conducă decît cîte- 
va jocuri-școală ale echipelor de 
copii și juniori de la Școala spor
tivă Viitorul. Și, în plus, meciuri 
amicale, care nu pun arbitrilor 
chiar atîtea probleme ca meciu
rile oficiale, mai ales cele cu... 
miză. Iată de ce nu se poate face 
o apreciere obiectivă și general 
valabilă asupra viitorilor arbitri.

De altfel, în 10 zile de curs ni
meni nu poate afirma că a devenit 
un bun arbitru. E un drum lung 
pînă acolo. Absolvenților noului 
curs — cei fără categorie de cla
sificare sau cei aflați în perioada 
de stagiatură — li se va atribui 
categoria a III-a. Dar nici cu a- 
ceasta problema viitoarei lor pre
gătiri nu a fost rezolvată.

F.R.F. și Colegiul central de ar
bitri au datoria să-i urmărească 
și să vadă cum se ocupă colegiile 
regionale de promovarea lor, de 
programarea la jocurile din cam
pionatele republicane de juniori, 
raionale sau regionale și, cu co
legi cu mai multă experiență, ca 
arbitri de linie la categoria C. 
Acest lucru trebuie făcut cu multă 
chibzuințe în cadrul colegiilor re
gionale. Elementele tinere trebuie 
să fie promovate cu curaj și aju
tate cu dragoste și căldură de ar
bitrii mai în vîrstă. Spunem a- 
ceasta fiindcă nu o dată, în dru
mul spre afirmare, mulți arbitri 
începători au întîmpinat rezistența 
altora care își vedeau „locul" pe
riclitat.

In incheiere, iată și părerea ar
bitrului OCTAVIAN COMȘA (Cra
iova), responsabilul cursului recent 
încheiat: „Printre primele concluzii 
care s-au tras a fost și aceea că ele
mentele prezente la curs sînt în 
majoritatea lor de perspectivă, cu 
multe posibilități de progres ra
pid. Experiența care lipsește aces
tor arbitri poate fi dobîndită prin- 
tr-un mare număr de jocuri ce 
urmează să li se încredințeze. Nu
mai astfel se va putea ca într-un 
termen de minimum trei ani unii 
dintre ei să ajungă să conducă 
jocuri chiar de categoria A. Se 
pune problema unei munci stărui
toare, unei pregătiri teoretice și 
practice la un înalt nivel. La curs 
s-a muncit cu tragere de inimă 
de către intregul efectiv de elevi, 
uneori lucrîndu-se 7—8 ore pe zi. 
Acești arbitri trebuie să fie folo
siți mereu în brigăzi cu alții con- 
sacrați, care să-i ajute la conso
lidarea cunoștințelor căpătate, să-i 
facă să aibă încredere în posibi
litățile lor, prestanță — atribute 
fără de care nu se poate concepe 
up arbitru în lotul republican. 
Trebuie să înțelegem că și în rîn- 
dul arbitrilor este necesar să pă
trundă un. suflu nou, o atmos
feră de muncă intensă și de relații 
principiale".

CONSTANTIN ALEXE

BACAU 30 (prin te
lefon). — După 
joc frumos 
s-a terminat 
litate: 1—1 
învingători 
ma partidă 
gălățenii s-au califi
cat in categoria

I. 1ANCU 
coresp.principal

VICTORIA BOBOC - 
MINERUL MOTRU 

1-0 (0-0)
PITEȘTI 30 (prin 

teleion). — AI treilea 
meci a fost ciștigat 
de echipa Victoria 
Boboc cu 1—0 (0—0), 
care s-a calificat în 
categoria C.

ION CHILIBAR 
coresp.

un 
meciul 

la ega- 
(0—0). 

în pri- 
cu 2—1,

c.

PLOIEȘTI, 30 (prin 
telefon), 
blic 
nut 
ciul 
pei 
avut prilejul 
verifice forțele 
fața formației Motor 
Zwickau din K. D.

Un pu- 
numeros a ți- 

să asiste la me- 
amical al echi- 

Petrolul, care a 
să-și 

în

Mircea Hohoiu 
(dreapta) — doi 
melor reuniuni

Alex. Preda(stingă) si
dintre recordmanii ulti- 

Foto : V. Bageac

ne-au reținut atenția menționăm : 
Al. Preda 4:59,8 la 400 m liber, 
Z. Giurasa 2:29,0 la 200 ir; mixt 
(cu o mai bună dozare a efortului 
el putea stabili un nou record al 
țării) și 1:04,7 la 100 m spate, E. 
Hempel 1:20,1 la 100 m bras, Ma
riana Birsan 1:27,5 la 100 m bras 
ș.a. In sfirșit, de subliniat buna 
organizare a concursului (Școala 
sportivă nr. 2 din București) în 
frumoasa piscină oboreană, pe care 
am vrea s-o vedem cit mai des 
ca teatru de desfășurare a între
cerilor tinerilor înotători.

Gaz metan—C.S.M. Sibiu anulat
1
1
2

M.A.S.A. Sibiu—Metalul C. 
Chimia Făgăraș—Tractorul 
Faianța Sighiș.—Metrom Bv.

Fond de premii 201 140 lei, din care 
report cat. I 22 900 lei; cat. a Il-a 
27 480 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de Stat Loto-Proruasport.

CONCURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE»

UVERTURĂ A COMPETIȚIILOR
(Vrmare din pag.

0 PLĂCUTĂ
REPUBLICANE

2. S. Crăciun (Buc.) 44,4 ; 50 m bras 
(f) : 1. G. CONSTANTIN (Buc.) 48,9, 
2. I. Hesaun (Buc.) 45,0, 3. A. Szabo 
(Arad) 45,1 ; 100 m spate (b) : 1. M. 
HOHOIU (Reșița) 1:11,1 ; 100 m spate 
(f) : 1. R. HOCHER (Reșița) 1:22,0,
2. M. Rău (Buc.) 1:23,4 r.p., 3. C. 
Cehanzuc 1:23,8 r.p. ; 200 m mixt
(juniori) : 1. Z. GIURASA (Reșița)
2:29,0, 2. VI. Belea (Buc.) 2:32,0, 3. 
Al. Deak (Timiș.) 2:35,8 r.p. ; 200 m 
mixt (Junioare) : 1, A. ANDREI (Re
șița) 2:48,7 — nou rec. republican, 
2. M. Horvnt (Reșița) 2:49,7 r.p., 3. 
D. Mezinca (Reșița) 2:50,4 ; 800 m
liber (b): 1. F. ROLIK (Timiș.) 10:07,8 
— nou rec. repuoliean, 2. V. Belea 
(Buc.) 10:19,6 r.p., 3. G. Bolim (Ti
miș.) 10:23.4 r.p. ; 100 m bras (b) : 
1. E. HEMPEL (Buc.) 1:20.1 r.p.. 2. 
A. Stanciu (Buc.) 1:24,1 ; 100 m bras 
(f) : 1. M. BIRSAN (Galați) 1:27.5 ; 
100 m spate (b) : 1. Z. GIURASA 
(Reșița) 1:04.7, 2. I. Mărgean (Reșița) 
1:10,1 ; 100 m spate (f) : 1. A. AN
DREI (Reșița) 1:12,0, 2. C. Kokai
(Cluj) 1:18,1 r.p., 3. D. Mezinca (Re
șița) 1:18.1 r.p. ; 50 m liber (b) :
1. R. FREUND (Oradea) 34.4, 2. R. 
Arabagiu (Oradea) 34,4, 3—4. D. Wet- 
temeck (Reșița) șl S. Andreescu 
(Buc.) 35.0 ; 50 m liber (f) : 1. T. 
NANDREA (Arad) 35.0. 2. A. Pop
(Buc.) 35,3, 3. I. Slecian (Reșița) 35.3: 
4x100 m mixt (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 
5:10,7 (M. Hohoiu 1:08,0 la 100 m
spate — nou rec. republican), 2. 
șc. sp. 2 Buc. 5:27,6 ; 4x100 m mixt 
(I) : 1. ȘC. SP. 2 BUC. 5:37,0, 2.
Șc. sp. Reșița 5:39,0 : 4X100 m liber 
(b) : 1. ȘC. SP. REȘIȚA 4:15,9, 2.
Șc. sp. Timișoara 4:19,0, 3. Șc. sp.
2 Buc. 4:21,2 ; 4x100 m liber (f) :
1. ȘC. SP. 2 BUC. 4:44.9, (E. Schuller 
1:07,8 in primul schimb — rec. ega
lat), 2. Șc. sp. Reșița 4:57,3.

REZULTATE TEHNICE. 100 m li- 
bea- (b) : 1. I. MARGEAN (Reșița)
61.9, 2. R. Andrei (Reșița) 62,5; 100 
m liber (I) : J. E. SCHULLER (Buc.)
67.9, 2. A. Andrei (Reșița) 68,7 ; 400
m liber (b) : 1. AL. PREDA (Buc.) 
4:59,8 r.p.. 2. E. Aimer (Reși(a) 5:09.8; 
SO m spate (b) : 1. D. WETTER-
NECK (Reșița) 37,9, 2. V. Ceia (Re
șița) 39,5, 3. R. Freund (Oradea) 39,5; 
50 m spate rt) : I ~ ”
(Reșița) 40,1, 2. T. 
41,1, 3 R. Pătrulcă
A. Pop (Buc.) 41,2 
(b) : 1. AL. DEAR
Al. Băin (Reșița) 68,0, 3. I. Miclăuș 
(Sibiu) 68,7 r.p. ; 100 m. delfin (f) : 
1. D. MEZINCA (Reșița) 1:20,6, 2. A. 
Isbășoiu (Buc.) 1:21.2 ; 200 m mixt 
(b) : 1. AL. PREDA (Buc.) 2:37,3 — 
nou rec. republican, 2. M. Hohoiu 
(Reșița) 2:38,4 ; 200 m mixt (f) : 1. 
R. HOCHER (Reșița) 3:01,5, 2. M.
Stanciu (Reșița) 3:06,8 ; 50 m bras 
(b) : I. AL. PETRESCU (Buc.) 44,0,

1. E. OPRESCU 
Naridrea (Arad) 
(Reșița) 41,2, 4.

i ; 100 m delfin 
(Timiș.) 67,8, 2.

are o frumoasă construc-P. Lovas
ție fizică și tehnica sa de înot 

a anu- . promite rezultate mult superioare.
Dintre celelalte performanțe care

I)

performanță românească
lui. Elevul antrenorului timișorean



Sîmbătă, in al doilea meci dintre echipele de tineret

Italia—România 16-4, la box
țPRLN TELEX, DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU ÎN ITALIA)

De la trimisul nostru special la Moscova, 
VALERIU CHIOSE:

DIN JURNALUL SPARTACHIADEI
sala „Spuma d’oro" din Va
s-a desfășurat sîmbătă seara

în
resa
întilnirea revanșă dintre reprezen
tativele de box (tineret) ale Româ
niei și Italiei. De data aceasta; 
boxerii italieni au obținut victoria 
cu 16—4.

In această gală, trei partide au 
scos în evidență diferența tehnică 
dintre adversari. Acestea sînt : 
Bertini-Mihalcea. Cuțov-Casella și 
Silberman-Bergamasco. La mijlocie

LA HANDBAL FEMRÎÎN:

Mureșul Tg. Mureș - Start Nove 
Zantky (Cehoslovacia) 10-6 (7-4)

In deschidere la. partida interna
țională de fotbal dintre A.S.A. Tg. 
Mureș și Neu-Brandenburg (BJj.G.), 
handbalistele de la „Mureșul" au ob
ținut, în urma unul joc de toată 
frumusețea, o remarcabilă victorie 
tn fața echipei Start din Nove 
Zantky.

mică, Bertini, dovedind o mai mare 
experiență și avînd o mai mare 
forță în lovituri, a cîștigat prin 
k.o. în prima repriză tn fața Iui 
Mihalcea. La categoria semiușoară, 
Cuțov și-a dominat categoric adver
sarul. De asemenea, Silberman 
(cat ușoară) a fost net superior în 
fața lui Bergamasco, pe care l-a 
învins prin k-o. in repriza a III-a.

Celelalte întîlniri au fost ceva 
mai echilihrate. Italianul Grasso 
(cat. muscă) a cîștigat in fața lui 
Nicolau, iar „cocoșul" Avis a pri
mit decizia, după ce a trecut prin 
clipe grele Ia începutul 
cu Pometeu.

Scorul final al acestei 
nu oglindește valoarea

partidei

întîlniri
___  . ... reală 

a boxerilor români, care ar fi me-

A. SABO — coresp.
★

Handbalistele oaspete au jucat ieri 
la Odorhei cn Voința din localitate. 
Victoria a revenit sportivelor române 
cu 8—7 (5—5).

ritat, fără îndoială, un rezultat 
mai strins.

Rezultate tehnice : muscă : Gras
so (I) b.p. Nicolau (R) ; cocoș : 
Avis (I) b.p. Pometeu (R); pană : 
Montagner (I) b.p. Dobrescu (R) ; 
semiușoară: Cuțov (R) b. k.o. III 
Casella (I) ; ușoară : Sjlberman CR) 
b-k-o. III Bergamasco (I); sera>- 
mijloeic : Di Iorio (I) b.k.o. I Co- 
eirlea (R) ; mijlocie mică : Bertini 
(I) bJc.o. I Mihalcea (R) ; mijlocie : 
Almanzo (I) b.p. Ivan 
grea: Barone (I) b.p. 
grea: Mastrantonio (I) 
tescu (R). Au arbitrat
Brambilla (Italia), Ciucă și Dimu- 
lescu (România).

(R) ; semi- 
Iancu (R) ; 
b.p. Sănă- 
Guacci si

CESARE TRENTINI

încă două medalii de aur
(Urmare din pag. 1)

(H. Evdochimov), V. RUJA (M. 
Stoica), O. MERCURIAN (P. a, . . . -   (N

ju-
Graciov) și O. RADOSÂV 
Schmul), ca mențiunea că toți 
niorii și-an continuat pregătirea 
pentru .europene" în cadrul lotu-

N. Ciumeti—învingător în cursa de fond
(Urmare din pag. 1)

serpcntincle spre Pîriul Bece 
unde s-a aruncat cu puțin timp 
urmă o mare cantitate de pietriș 
alte caocincuri se... dezumflă. " 
nea si Botev, a noi Malagutti, Bjerg, 
Rlndașu si Knudsen sînt obligați să 
coboare de pe triciclete pentru a >■ 
se Înlocui baleorile. Acum, totnl se 
rezumă la grija de * nu sparge, și 
urcușul este atit de greu... Trecind 
de Pîriul Rece, cicliștii se angajează 
intr-o amețitoare coborîre spre Pre
deal. Panele se țin însă lanț. Baz- 
aerro, Kirilov și Rîndașu (din non !) 
Pierd contactul eu plutonul din a- 
ceastă cauză si vor reveni eu prețul 
unor mari eforturi. Trecind prin 
Predeal și, apoi, pe serpentinele Ti
mișului spre Brașov, multi dintre 
cei rămași au prilejul să forțeze și 
să revină tn plutonul care-șl per
mitea un moment de răgaz. Astfel, 
la inteperea celui de al doilea <m, 
în grupul fruntaș se află 29 de ru
tieri. Făcînd un scurt bilanț, ajun
gem la concluzia că în prima jumă
tate a cursei au fost sparte nu mai 
puțin de 47 de cauciucuri • Antreno
rul E- Golgoți ne spunea că nu este 
numai vina traseului, ci șî a cicliș
tilor, care au umflat cauciucurile ca 
pentru o cursă pe asfalt. O confir
mare este șl faptul că pe a dona 
parte, atunci clnd au primit roti de 
la mașină cu baieurHe bine umflate, 
ei nu au mai înregistrat decit 11 
pane.

Tn turul II, ritmul de alergare se 
mărește șl revenirea In pluton după 
o pană este mai dificilă. Ca o con
secință, numărul rutierilor din pri
mul grup scade treptat. După Pîriul 
Bece, spre Predeal atacă Burlacu și 
Stoica, urmați de Kotev si Menghi. 
El se detașează, dar plutonul vine 
vijelios din urmă. La intrarea în 
Predeal sini prinși. Momentul favo-

în
Cer-

rabii nu este, insa, ratai pentru 
alergătorii români. Ne atestă acest 
hieru Ciumeti, Gera și Egyed care, 
împreună cu Menghi, profită de 
acalmia din pluton pentru a între
prinde o tentativă. Este, de fapt, 
faza decisivă. Contncrmd activ, ci
cliștii noștri creează micului grup 
un avans de 2:35 la intrarea în Bra
șov, suficient pentru a înlătura emo
țiile suporterilor lor. Răminea de 
văzut cum va putea fi anihilata do
rința italianului Francesco Menghi 
de a cuceri primul ioc. Cînd începe 
urcușul spre Poiana Brașov, W. 
Egyed termină... benzina si acum 
forțele noastre scad. Ambițiosul N. 
Ciumeti este, însă, atent la fiecare 
mișcare a ciclistului italian si» îm
preună cu Gera. nu-i permite nici 
o inițiativă. In final, el sprintează 
cu forțe nebănuffe după un atît de 
dificil „tur de forță** și-i spulberă 
lui Menghi speranțele de a urca pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului. 
La capătul acestei întreceri epuizan
te, N. Ciumeti primește binemeritat 
felicitările tuturor, o dată cu cele 
ale noastre.

Clasament final • 1,
CIUMETI (ROMÂNIA) 3 h. 58:45 (me
die orară 36,1 km); ?, 
Menghi (Rafia) — același timp ;

Ini republican, snb îndrumarea co
lectivului de tehnicieni condus de 
antrenorul emerit Radu Huțan.

★
In convorbirea pe care am avu

t-o aseară, autrcoorul federal Cor
nel Bîrsănescu ne-a transmis, în 
numele juniorilor și junioarelor e- 
chipei noastre participante la cam
pionatele eurupene de la Karlstad* 
tlorâața acestora de a se consemna 
faptul că ei închină succesele reali
tate Conferinței pe țară a mișcării 
sportive și se angajează să mun
cească în continuare pentru îmbu
nătățirea continuă a performanțe-

Se pare că, în continuare, 
Spartachiada Popoarelor din 
U.RS.S. nu prea le suride cam
pionilor mondiali, sortiți să nu 
poată urca mai sus de locul 3. 
Așa s-a petrecut sîmbătă seara 
și în proba masculină de flo
retă. Un maraton cu aproape 
100 de trăgători Finaliștii de la 
C.M. de la Montreal (învinșii 
echipei României) au răzbătut 
cu dificultate in finală. Au reu
șit aceasta doar Puteatin, Șa- 
rov ți Sveșnfkov, în timp ce 
Romanov și Midler au căzut 
în „luptele" grele de pe drum. 
Acest trio a și dominat turneul 
încheiat cu victoria lui Sveșni- 
kov. Campionul mondial Putea
tin — pe locul 111 Dacă și în 
finala feminină Rastvorova se 
va clasa a treia, fenomenul va 
deveni... tradiție.

Finala masculină pe echipe a 
opus formațiile R.S.F.S.R. și U- 
crainei. Prima pornea favorită 
indiscutabilă. beneficiind de 
floretele mintiile de Sveșnikov, 
Midler, Șarov și Sîsîkin. La 
ucrainieni, în schimb, un singur 
nume : Puteatin. De data aceasta 
campionul mondial s-a răzbunat, 
înscriind patru victorii. Celelalte 
cinci
cunoscuță săi coechipieri 

astfel Ucraina 
furnizând. încă 
tachiadei.

le-orc cules mai puțin

a cîștigat cu 9—7, 
o surpriză a Spar-

★
Pe velodromul „Tînăru! pfo- 

nier“ s-a consacrat in aceste 
zile un nume iu ciclismul so-

2.

NICOLAE

Franeesco
_ . _____ ~ . 3.

Francisc Gera (România) 3 h. 58:47; 
4. Wiltnoș Egyed (România) 
59:43; 5. a. Iversen (Danemarca) 
00:58; 6. Marian Forma (Italia) 
01:04; 7. m. Malagutti (Italia)
01:09; 8. E. Bjerg (Danemarca) 
(11:37; 9. A. Kirilov (Bulgaria);
Vasile Burlacu (Steaua) — același 
timp. Au terminat cursa 28 de con
curență

vietic de pistă. Este vorba des
pre sprinterul Anatoli Agopov, 
in vîrstă de 19 ani, care — de
butant la o competiție de această 
amploare — a cîștigat cu dezin
voltură cursa de 1 hm eu start 
de pe loc și a sosit a ll-lea 
(la fotografie) in cursa de 200 m. 
după fostul campion mondial 
Pakadze. tn cursa de fond 
(176,3 km) reprezentantul R.SS. 
Moldovenești, V. Petrov, a în
vins la sprint întreaga echipă a 
UJt.S.S. din ~ 
care se aflau 
ca Said.hu.1in,

„Cursa Păcii", in 
vedete ale pedalei 
Kulibin. Cerkasov...

Acum, duminică seară, cînd 
transmit aceste rînduri, pe Sta 
dionul Central din Lujniki are 
loc festivitatea de deschidere a 
întrecerilor de atletism. Azi di
mineață in tribuna aceluiași sta
dion l-am zării pe recordmanul 
mondial Valeri Brumei. Am 
aflat, cu regret în suflet, că 
și-a fracturat pentru a treia 
oară piciorul! Brumei a spus 
adio atletismului... Păcat ! Spor 
tul mondial a pierdut un mare 
campion

★
MOSCOVA 30 ( Agerpres). — 

Atletul sovietic Valeri Brumei, 
recordmanul mondial la săritura 
în înălțime (2,28 ml, a renunțat 
la activitatea competrțională și 
se va consacra în viitor pregă
tirii tinerilor săritori in înăl
țime sovietici. După cum se știe. 
Brumei a suferit un grav acci
dent in toamna anului 1965. Cu 
toate îngrijirile date, el nu și-n. 
mai putut regăsi întreaga ca
pacitate fizică.

întrebat dacă vede un atlet 
capabil să doboare recordul 
său. Brumei a spus că aceasta 
este posibil, dar atletul respec
tiv va trebui să aibă înălțimea 
de cel puțin 1^5 m. Nici forța, 
nici cea mat bună tehnică nu 
vor putea suplini această cali
tate indispensabilă unui săritor 
de mare performanță, a în
cheiat recordmanul mondial.

Foto : TASS

în întrecerile Spartachiadei Po
poarelor din U.R.S.S. a figurat și 
o cursă ciciL&tă, desfășurată de-a 
lungul mai multor etape în sudul 
Uniunii Sovietice.

Iată o imagine surprinsă în etapa 
a IV-a a acestei competiții dispu
tate pe ruta Simferopol — Ialta — 
Simferopol.

ULTIMELE ȘTIRI
Turneul reprezentativei 

masculine de volei (tineret) 
In Cehoslovacia

Echipa masculină reprezentati
vă de volei (tineret) va sus
ține noi întîlniri internaționale. 
Este vorba de turneul pe care 
aceasta îl va întreprinde între 
2 și 8 august în Cehoslova
cia. Tinerii noștri voleibaliști vor 
juca două meciuri cu echipa spe
ranțelor Cehoslovaciei, la 3 au
gust și la 7 august în orașele 
Kezmarofc și Svit, iar în zilele 
de 4, 5 și 6 august vor lua parte 
la un turneu (împreună, proba
bil, cu echipe de elub ceho
slovace), în orașul Vysne. Repre
zentativa țării noastre va fi al
cătuită din următorul lot de 14 
care-și desfășoară azi și mîine, 
la București, ultimele antrena
mente în vederea jocurilor din 
Cehoslovacia i Martin Rauch, Ion 
Cristian, Alexandru Ardeleanu
(București), Mihai Tănăsescu,
Mircea Nijvan, Nicolae Armion, 
Dan Rouă, Stelian Moeulescu
(Timișoara), Cornel Oros, La-
dislau Neuman, Doru Ungureanu 
(Oradea), Vasile Bobeică, Dan 
Curteanu (Ploiești), Laurentiu 
Dumănoiu (Rm. Vîlcea).

Plecarea în Cehoslovacia a 
echipei noastre masculine de 
tineret — în seara zilei de 
miercuri 2 august

DOUA NOI RECORDURI 
MONDIALE DE NATATIE LA 
JOCURILE PANAMERICANE

MONTREAL 30 (AgerpresL 
— în cadrul întrecerilor de 
natație ale Jocurilor Pana
mericane, care se desfășoară 
la Winnipeg, au fost stabili
te două noi recorduri mon
diale.

Campâonul olimpic de la 
Tokio, Don Seholander 
(S.U.A.), a realizat un nou 
record mondial în proba <le 
200 m liber eu performanța 
de 1^6,0. Vechiul record 
mondial îi aparținea cu 
1:56,2. Cel de-al doilea re
cord mondial a fost stabilii
de tînăra înotătoare ameri- întîlniri de atletism dintre 
cană Deborah Meyer, care a echipele masculine și femi- 
fost cronometrată in proba
de 890 m liber cu 9:22,3. (Ve
chiul record mondial era de 
9:53,8).

Au început și întrecerile 
de atletism. Lee Evans 
(S.U.A.) a câștigat proba de 
400 m cu 45,9, iar Van Nel
son (S.UuL) s-a clasai pe 
primul toc în cursa de 10 900 
m cu timpul de 29:17,1 (nou 
record al Jocurilor Faname- 
ricane). Proba de aruncarea 
greutății a. revenit cunoscu
tului atlet american Randy 
Matson, cu performanța de 
19.81 m. (Nou record al Jocu
rilor Panamericane). In se
mifinalele probei de 10î> m 

masculin, Harry Jerome (Ca
nada) a fost cronometrat cn 
lfc2.

La tenis, proba de dublu 
bărbați a fost ciștigată de 
cuplul brazilian Mandarine— 
Rock, oare în finală a dispus 
cu 11—9, 6—2, 6—4 de pere
chea mexicană Loyo—Lara.

în turneul de hochei pe 
iarbă, Argentina și Jamaica 
au terminat la egalitate : 
0—0, iar în cel de polo pe 
apă, Brazilia a învins Cana
da cu scorni de 19—1.

UNGARIA — ANGLIA, 
LA ATLETISM

După prima zi a dublei 

nine ale Ungariei și Angliei, 
care se desfășoară la Buda
pesta, scorul este favorabil 
sportivilor englezi eu 55—51 
la masculin și 47—26 la fe
minin.

Iată cîteva dintre cele mai 
valoroase rezultate înregis
trate în prima zi t masculin: 
400 m : Cambell (Anglia) 
46,6 ; 1 500 m : Westton (An
glia) 3:44,2 ; 10 000 m : Mec- 
ser (Ungaria) 29:40,6 ; 110 m 
garduri: Pasuoe (Anglia) 14,1; 
suliță : Nemeth (Ungaria) 
82,50 m ; triplusalt : Kalocsai 
(Ungaria) 16,32 m. ; greutate:
Vărju (Ungaria) 19.54 m. ; 

feminin : 400 m : Board (An
glin) 54,1; 80 m. garduri: 
Jones (Anglia) 10,9.

STUDENȚII SOVIETICI - 
CAMPION! MONDIALI 

LA ȘAH

La Harrachow s-au des
fășurat partidele din ultima 
rundă a turneului final al 
campionatului mondial uni
versitar de șab pe echipe. 
Iată rezultatele înregistrate; 
România — Anglia IV2—1% 
(1); R.D. Germană — Dane
marca 2—1 (1)1 U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—0 (1); Suedia — 
Cehoslovacia 2—2.

Pină Ia continuarea parti
delor întrerupte din ultima 
rundă, clasamentul este ur
mătorul : L U.R.S.S. 23‘,'j 
puncte (1) ; 2. Anglia 21
puncte (1); 3. S.U.A. 29
puneie (2) ; 4. R.B. Germană 
19*/j puncte (1); 5. Cehoslo
vacia 19’4 puneie ; 6. Româ
nia 18’4 puncte (1) ; 7. Iugo
slavia 15’4 puncte (2) ; 8. 
Bulgaria U‘4 puncte <D î 9. 
Danemarca 13 puncte (1) 10. 
Suedia 10 puncte. Echipa 
U.R.S.S. este virtuală cam
pioană mondială.

Grupa ,-B“ a campionatu
lui (locurile 11—19) a fost 
ciștigată de echipa Ungariei, 
care •* totalizat 24 puncte. 
(Agerpres).

LA BASCHET FEMININ: 
ROMÂNIA - CEHOSLO

VACIA 53-49

• In turneul internațional 
de baschet feminin de U 
Porto Sau Giorgio, reprezen
tativa României, a intîlnit e- 
chipa Cehoslovaciei. Bas
chetbalistele românce au 
obținut victoria eu scorul de 
53-49 (25—23). Cele mai 
bune jucătoare din echipa 
României au fost Cornelia 
Gheorghe (19), Hanelore Spi
ridon (9) și Octavia Bițu (9).

® Turneul internațional 
de baschet masculin de la 
Porto San Giorgio a fost cîș
tigat de echipa cehoslovacă 
Siavia Praga. în finală, bas- 
cbetbaliștii cehoslovaci au 
învins cu scorul de 77—75 
(35—49) formația poloneză 
AZS Varșovia.

• tn semifinalele turneu
lui internațional de tenis de 
Ia Haverford, Clark Graeb- 
ner (S.U.A.) I-a învins cu 
9—7, 11—9, 6—1 pe compa
triotul său Marty Riessen.

Finala probei de dublu 
bărbați a revenit perecliei 
australiene Bowrey—David
son, învingătoare cu 7—5, 
6—4, 6—-1 tn fața cuplului 
american Seewagwn — Bo- 
wett.

• L» întrecerile Univer
siadei, programate la Tokio 
între 26 august și 4 septem
brie. Polonia va fi reprezen
tată de un Iot de 20 de spor
tivi.

Delegația sportivilor polo
nezi are in fruntea sa pe cu
noscutele atlete Irena Kic- 
szenstein și Eva Klobukows- 
ka, precum și pe campioana 
ediției precedente la sărituri 
de la trambulină. Boguslava 
Letkevicz.

ȘTIRI DIN FOTBAL

într-un meci contând pen
tru „Cupa Rappan", disputat 
la Ziirich, echipa cehoslova
că Bohemians Praga a în
vins cu scorul de 5—I (1—0) 
formația elvețiană Young 
Fellows Ziirich. în cadrul a- 
celeiași competiții, A.G.F. 
Copenhaga a terminat la 
egalitate (1—1) cu formația 
cehoslovacă Kosice.

• în campionatul U.B S.S.: 
Ț.S.K.A. — Dinamo Kiev 
1—1.

VOLEIBALIȘTII DE LA 
TRACTORUL BRASOV 
ÎNVINȘI LA TIRANA

TIRANA, 30 (Agerpres). — 
Echipa masculină de volei 
Tractorul Brașov și-a început 
turneul in Albania, inlilmn'l 
echipa campioana a țării 
gazdă, Dinamo Tirana. Vo
leibaliștii albanezi au cîștigat 
partida cu 3—0 (5, 13, 19).

Redacția șl administrația: str. Vasile Conta nr. IR, telefon 91.108$, Interurban ?2 șt 236. Telex: sportcoat bua 180. Tiparul: t P. „informația* str. Brezoianu 23—25. 40365
PREȚUL ABONAMENTULUI - t tund: Rț$o lei; 3 foni: ro.$» lei; 0 tuni; 39 let? I an: W leL -


