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Astă-seară, finala „Cupei Bucureștiului"
Dinamo — Steaua

Ti nărui maestru al sportului 
Petre Paxino, component de 
bază al reprezentativei noastre 
în „Motocrosul Balcanic11.

Foto : Șt. Ciotloș

0 IMPORTANTĂ COMPETIȚIE

INTERNAȚIONALĂ

„Motocrosul
Balcanic44

Iubitorii sportului cu motor 
vor avea ocazia, duminică 
dimineață, să urmărească la 
,.lucru“ pe specialiștii aler
gărilor motocicliste pe teren 
variat, din Bulgaria, Iugosla
via. Turcia și România, care 
vor lua startul la tradiționala 
competiție internațională „Mo
tocrosul Balcanic".

Astă-seară, pe stadionul 
„Republicii”, în pauzele me
ciurilor de fotbal din cadrul 
„Cupei Bucureștiului". vor e- 
volua eîți'/a dintre cei care 
vor fi chemați duminică să 
dea replica puternicei repre
zentative bulgare (cîștigătoa- 
rea ultimei ediții a competi
ției) precum și celorlalte echi
pe oaspete. Pînă în 
s-a primit la federația 
cialitate comunicarea 
bulgar prin care ni
cunoscute numele a șase din
tre componenții reprezenta
tivei lor. Aceștia sînt : Gheor- 
ghi Serafimov, Ștefan Gheor- 
ghiev, Hristo Peev, Vasil 
Stambolov, Emil Alexiev și 
Mihail Nikolov.

prezent, 
de spe- 
forului 
se fac

Tată că previziunile noastre 
privind interesul stîrnit de 
.,Cupa Bucureștiului" s-au îm
plinit întocmai. Ba, sub rapor
tul atașamentului publicului 
față de cauza fotbalului, ele 
au fost depășite de o manieră 
care a necăjit pe organizatori 
și chiar pe unii dintre specta
torii „liniștiți" din tribune. 
Din nou, o parte din public 
a călcat regulile eticii spor
tive, pătrunzînd în incinta sta
dionului, influențând astfel 
buna desfășurare a întrecerii 
și provocînd pagube instala
țiilor de pe stadion. Condam
nabil...

Am început „avancronica44 
noastră în legătură cu partidele 
de astă-seară cu acest reproș 
deoarece nu vrem ca cele pe
trecute duminică seara, din a- 
cest punct1 de vedere, să se 
repete.

Trecînd la jocurile ce vor 
avea loc, repctîndu-ne,. notăm 
aici că ele n-au nevoie'de re
comandași speciale. Finala 
„Cupei Bucureștiului44 progra
mează eternul derbi STEAUA— 
DINAMO. Amîndouă echipele 
au demonstra^ duminică -seară, 
că n-au pierdut timpul degea
ba, în pregătiri și că, mai ales 
Dinamo, 
avea un 
pionatul 
august, 
dată de 
s-a părut mai bine
Rămîne ca astă-seară, afirmația 
noastră să-și capete verifica
rea în fața Stelei, echipă ce 
pare și ea bine pusă la punct, 
cel puțin pentru etapa actuală.

în noua înfățișare vor 
cuvînt greu în cam- 
ce va începe la 20 

în funcție de replica 
adversar, Dinamo ni 

ajustată44.

C. Nedelcu, I. Ilieș
și Dacia Schileru■ campioni

republicani la sărituri

de 
fi-

SIBIU (prin telefon). Desfășurate timp 
două zile la bazinul C.S.M. din localitate, 
nalele campionatelor republicane de sărituri 
de la trambulină și platformă pentru juniori 
și junioare au fost dominate de reprezen
tanții Clubului sportiv școlar București (an- 
trenoare Minodora Florian), care au cucerit 
trei titluri de campioni și majoritatea locuri
lor fruntașe. Trebuie să precizăm că princi
palii adversari ai bucureștenilor, săritorii de 
la Școala sportivă Sibiu, s-au prezentat nepre
gătiți, deoarece timp de două săptămîni ștran
dul din localitate nu a

Rezultate
avut apa (!?).
RAMBULINA — ju- 

C. Nedelcu (CI. sp. șc. Bucu- 
2. I. Ilieș (Progresul București) 
Grama (CI. sp. șc.) 290,85 p ;

1. M. Bodea (Șc. sp. Sibiu)
Croce (Șc. sp. Sibiu) 244,25 p, 

Treistaru (Progresul Buc.) 243,75 p;
........................  " ‘ (CI. sp. 

sp. șc.)
sp. șc.)
Schileru 
Isăcescu

tehnice: TRAMBULIN. 
niori mici: 1.
rești) 360,90 p, 
293,35 p, 3. R.
juniori mari: 
330,45 p, 2. R.
3. J. “ ‘ ' 
junioare mici: 1. Mariana Voinea 
șc.) 295,45 p, 2. Irinel Popescu (CI.
282.30 p, 3. Doina Savulescu (CI. 
238,05 p; junioare mari: 1. Dacia 
(CI. sp. șc.) 337,82 p, 2. Măriuca 
(Progresul Buc.) 309,25 p? PLATFORMĂ — 
juniori mici: 1. I. Ilieș 679,60 p, 2. G. Ne- 
delcu 655,75 p, 6. A. Miilstăffen (Șc. sp. Si
biu) 232,15 p; juniori mari: 1. M. Bodea
252.30 p, 2. J. Trei star u 226,25 p; junioare 
mici: 1. Mariana Voinea 177,40 p, 2. Irinel 
Popescu 160,55 p, 3. Anca Hagiescu (CI. sp. 
șc.) 135,60 p, 4. Beatrice Rocs (Șc. sp. Ora
dea) 122.05 pi junioare mari: 1. Dacia Schi
leru 189,15 p, 2. Măriuca Isăcescu 180,35 p.

Concursul s-a desfășurat pe două categorii, 
dar\ titlurile au fost acordate juniorilor care 
au obfinut cel mai bun punctaj, indiferent 
de categoria la care au participat. Deci, titlu
rile au revenit lui Constantin Nedelcu la 
trambulină, Ion Ilieș la platformă și Daciei 
Schileru la trambulină și platformă.

ILIE IONESCU — coresp. principal

Comportarea remarcabilă 
a lui Ion Jiriac și llie 

Năstase Iu Italia

Maladie reușește să stopeze, în ultima clipă, șarja lui D. 
Popescu (fază din partida Steaua — Progresul, disputată 
duminică seara). Foto: V. Bageac j
Deci, o partidă demnă de © 

finală.
Jocul Rapid — Progresul 

pune față în față două forma
ții dornice de reabilitare, 
tă însă între ele o mare 
rență. Dacă Rapid, în 
înfrîngerii, a arătat că 
fi socotită — moral măcar — 
egală cu învingătoarea sa, Pro
gresul a făcut o figură tristă, 
fiind incapabilă să răspundă 
cît de cît problemelor puse 
de adversari. Perioade întregi, 
în teren, duelul s-a restrîns la 
atacanții Stelei (uneori și mij-

Exis- 
dife- 

ciuda 
poate

locașii) și cei doi portari Ma
tache și Mîndru.

Dar, cum se întâmplă adesea 
la fotbal, nici o căite nu-i 
dinainte jucată. Mai ales, cînd 
se întîlnesc două echipe bucu- 
reștene j

■W Biletele pentru jocurile 
de astă-seară se pun în vîn- 
zare la casele din oraș. Nu se 
vor vinde bilete la casele sta
dionului. De 
anunțați că 
Dinamo va 
întregime pe

asemenea, sîntem 
partida Steaua— 

fi transmisă în 
micul ecran.

ROMA 31 (Agerpres). — 
Jucătorii români Ion Țiriac șl 
Ilia Năstase s-au comportat 
remarcabil în cadrul concursu
lui internațional de tenis de Iu 
Senigallia (Italia). Ion Țiriae- 

câștigat proba de simplu, 
*lnvingîndu-l în final* cu 4—6r.
6—4, 1—6, 6—2, 6—4 pe eu- 

JnoscuVul jucător italian Pîe- 
trangeli. Pentru frumoasa sa 
comportare, Ion Țiriac a fost 
recompensat cu cupa de argint 
a orașului Senigallia. In finala 
probei de dublu masculin, pe
rechea Țiriac, Năstase a între
cut cu 6—4, 7—5 pe italienii 
Tacchini, MattiolL Proba de 
dublu mixt a revenit Ini Ti
riac (România), Guarlai (Aus
tria). Ei au învins în final* 
cu 6—1, 6—0 pe Anderson, 
Pevel (Suedia). Celelalte două 
probe ale concursului au fost 
cîștigate de Guarlai (Austria) 
la simplu feminin și Guarlai 
(Austria) — Gobbo (Italia) 
Ia dublu feminin.

DE LA F. R. POPICE

între 1—31 august a.c. se 
perfectează cererile de trans
ferări pentru toat© cate
goriile de sportivi, conform 
regulamentului în vigoare.

Transferările maeștrilor eme- 
riți, maeștrilor sportului, spor
tivilor de categoria I și ale tu
turor sportivilor dintr-o 
regiune în alta, se efectuează 
de către Biroul federaL

ale juniorilor mici
CLUJ, 31 (prin telefon, de 
t trimisul nostru). Ziua a 

re
ale 

ofe- 
fi

Sare Dacia Schileru, dublă eampioană la 
junioare

Așa cum se știe, după 
voleibaliștii francezi, care 
au făcut recent un turneu 
în țara noastră, ne vizi
tează în curînd și echipa 
reprezentativă feminină de 
volei a Franței. Ea va 
susține mai întîi trei în- 
tîlnirl, la Constanța, în 
zilele de 15, 17 și 19 au
gust, avînd ca adversară 
în primele două meciuri 
echipa noastră de tineret, 
iar în al treilea, probabil, 
formația de categorie A 
Farul. în continuare, volei
balistele franceze urmează 
a participa la turneul de 
verificare pentru „europe
nele4* de la toamnă din 
Turcia, care va avea loc, 
tot la Constanța, precum 
s-a anunțat, de la 21 la 
26 august șî la care se 
mal contează pe prezența 
la „start4* a reprezentative
lor Cehoslovaciei, Poloniei 
și — probabil — Ungariei, 
în afară de echipele de 
senioare și de tineret ale 
României.

la 
doua a 
publicane 
juniorilor 
rit , _
urmărit realizarea a trei re
corduri republicane de ju
niori, alte trei egalate și două 
pentru copii. în general, 
rezultatele obținute sînt bune, 
unii dintre autorii lor anun- 
țîndu-se ca autentice talente 
ale atletismului nostru.

Iată cîteva dintre rezultate
le înscrise în foile de arbi
traj : BĂIEȚI : 80 m : L. Nițu- 
lescu (Tînărul petrolist Cîm- 
pina) 9.0 — record egalat, 
T. Szabo (Olimpia S. Mare) 
9,0 — rec. egalat (el a mai 
obținut acest rezultat și în 
semifinală), L. Majdik (Șc. 
Sp. Cluj) 9,2; 300 m : S. Păsu- 
iă “

campionatelor 
de 
mici 

satisfacția

atletism 
ne-a 

de

Reșița) 35,8 
(v. r. 36,0 s), 
N. Tudor (Fa-

110 mg : C. 
Odorhei) 15,2,

(Șc. Sp. 
nou record

L. Majdik 36,5, 
rul C-ța) 36,8; 
Dosza (Șc. Sp.
S. Patai (Lie. 2 Brașov) 15,5 ; 
3 km marș : M. Prîndurel
(CSȘ Buc.) 14:58,6, S. Mustață 
(CSO Pitești) 15:12,6, Gh. Braț 
(Farul C-ța) 15:18,6 ; lungime: 
C. Ionescu (Din. Buc.) 6,63 m 
(din ultima încercare), M. 
Zamfir (Petrolul PI.) 6,59, D. 
Poșa (Șc. Sp. 1 Buc.) 6,49... 
5. Gh. Rădășan (CSȘ Buc.) 
6,28 — rec. copii ; prăjină :
M. Voinea (Petrolul PI.) 3,70 ;
sulița : (800 gr,) : P. Coif
(Lie. 4 Timiș.) 59,26 — rec. ju
niori (este al 6-lea record rea
lizat anul acesta de atletul 
timișorean), E. Kerekeș (îna
inte B. Mare) 50,82 ; ciocan : 
G. Ghelmegeanu (Șc. Sp. 1

Buc.) 49,18, E. Pîrlea (Șc. Sp. 
1) 47,34.

întrecerile feminine au fost 
dominate de evoluția tinerei 
Mariana Filip din Roman și 
a colegelor sale participante 
la proba de 500 m. Tempoul 
impus de alergătoarea din 
Roman a determinat, în final, 
obținerea unor rezultate re- 
marqabile, cele mai multe 
dintre ele reprezentînd recor
durile personale ale atletelor 
respective. Așadar, 500 m : 
M. Filip (Șc. Sp. 
man) 1:15,6 —nou record 
1:17,6), V. Recu (CSȘ 
1:17,5, Ad. Stancu (St.
Bv.) 1:18,3, T. Molnar (Șc. Sp. 
2 Buc.) 1:19,5... 7. El. Bică 
(Farul C-ța) 1:21,6 — record 
de copii ; 60 mg : i. Crișan 
(Șc. Sp. Cluj) 9,0 (la 0,1 s de 
record!), Ec. Mazilu (CSȘ 
Buc.) 9,2, El. Zekany (Șc. Sp. 
Brașov), M. Szatmari (CSO 
Tg. Mureș) și G. Covaci (Lie. 
4. Timiș.) toate 9,3; 4X160 m: 
Viitorul I Buc. 50,5, CSȘ I 
Buc. 51,7, Șc. Sp. Brașov 51,7; 
înălțime : D. Prăzaru (Elec- 
troputere Craiova) 1,55, ’
Crețu (Șc. Sp. 2), T. 
(Lie. Rm. Vîlcea) și II. 
(Șc. Sp. Cluj) toate 
disc : c. Ionescu (Șc.
Buc.) 40,20, Cr. Slașomeanu 
(Tehnica Brănești) 35,98 (a-
ceastă atletă este născută în 
1953 !).

La sfîrșitul săptămînii Clu
jul va găzdui campionatele 
republicane ale juniorilor 
mari.

Ro- 
(v. r. 
Buc.) 
roșu

El. 
Naghi 
Fokor 

1,45 ;
Sp. 2

ADRIAN IONESCU

Toată lumea 
asalt șt rând il
are mulți oas- 

un joc cu min-

Caniculă... 
a luat cu 
rile. Dunărea 
peți. O baie, 
gea, o construcție ingenioasă
în nisip și ziua a trecut. Dar 
toți și-au promis ca duminica 
viitoare să vină și mai de... 
dimineață. Aspect de la plaja 
„Cocuța* Galați.

In pag. a 3-a:

ULTIMELE CERERI
DE TRANSFERARE LA FOTBAL



Din cuvintul part icipanților la Conicrinfa pc țară
general locotenent STELIAN STAlCU

adjunct al ministrului afacerilor interne

Cultura fizică din tara 
noastră, condusă și îndru
mată de partid, a realizat 
în ultimii ani succese în
semnate, atît pe linia pro
pagării educației fizice și 
sportului în rîndul mase
lor, cît și pe linia ridicării 
nivelului performantelor 
sportive.

Consecventă pe linia a- 
plicării în practică a sarci
nilor trasate de partid și 
guvern, conducerea Minis
terului Afacerilor Interne 
și organele de partid au 
fost preocupate de spriji
nirea activității de educa
ție fizica și sport in rîndul 
militarilor și angajatilor ci- 

'vili din ministerul nostru.
Referindii-se la sportul do 

performantă, vorbitorul a 
arătat în continuare :

Sportivii dinamoviști, par- 
ticipanti la diferite con
fruntări internaționale, au 
avut in multe împrejurări 
o comportare remarcabilă, 
concretizată în performan
tele realizate aducînd o 
contribuție însemnată la 
creșterea prestigiului spor
tului românesc. Astfel, nu
mai in ultimii doi ani, 
sportivii dinamoviști au 
cucerit 40 de medalii de 
• iur. argint și bronz la dife
rite campionate mondiale 
♦n europene. 26 sportivi au 
devenit campioni balcanici 
si încă un număr însemnat 
de sportivi. și-au înscris nu
mele pe lista cîștigătorilor 
unor intîlpiri internaționale 
de prestigiu.

Referîhdu-se apoi la o 
problemă mult dezbătută 
n ultima vreme — rezul

tatele slabe obținute de 
otbaml nostru, calitatea 

necorespunzătoare a aces- 
iu; sport iubit de masele 
de oameni ai muncii din 
tara noastră — vorbitorul 
a spus : Din păcate la a- 
ceastă situație și-au adus 
contribuție si echipele sec- 
fiei de fotbal Dinamo, care 
practică încă un fotbal bă- 
trînesc. lipsit de spectacu
lozitate, corigent față de 
tendințele moderne. La a- 
ceasta adăugăm și lipsa de 
preocupare a conducerii 
secției și antrenorilor de 
a promova cu curaj ele
mente tinere, crescute în 
pepiniere proprii, și de a

STAN ARSENE
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru îndrumarea 

și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat
Ducind la îndeplinire sar

cinile trasate prin planul de 
stat, comitetele executive 
ale sfaturilor populare con
tribuie la lărgirea bazei ma
teriale a culturii fizice și 
sportului. Numai in orașul 
Constanța sfatul popular a 
investit peste 3 000 000 lei în 
lucrările de iluminare a sta
dionului „1 Mai" în vederea 
desfășurării unor competi
ții în nocturnă. Organiza
țiile de construcții ale sfa
turilor populare sint pre
ocupate ca pină în 1970, a- 
dică pînă la sfîrșitul cinci
nalului, să termine cons
trucțiile stadioanelor cu ca
pacitate mare, de circa 
30 000 locuri, în orașele Bra
șov și Craiova, ale celor 3 
săli de sport din Timișoara, 
Iași și Ploiești, De aseme
nea, în planurile de cons
trucții ale sfaturilor popu
lare pentru actualul cinci- 
ival se mai află bazinul a- 
oeperiit de înot și sala de 
sport de mare capacitate 
din Capitală ș.a. în plus, se 
prevede construirea din fon
durile de investiții, pe lingă 
școli, pînă la sfirșitul cinci
nalului, a unui număr de 50 
de săli de sport, piecum și 
a unor săli de gimnastică 
pe lingă școlile ce se ridică 
la sate din contribuție vo
luntară.

Desigur că față de condi
țiile noi de viață create în 
țara noastră, de stimularea 
cerințelor materiale și spiri
tuale mereu în creștere ale 
populației de la orașe și sa
te, rezultatele obținute pînă 

aplica unele învățăminte 
din întîlnirile fotbalistice 
de valoare la care au «par
ticipat.

Consider că pentru lip
surile existente în dome
niul fotbalului vina aparți
ne și conducerii UCFS, 
federației de specialitate, 
care în fugă după rezulta
te imediate au neglijat, cu 
bună știință, o serie de 
probleme majore legate de 
creșterea calitativă a aces
tui sport.

Pregătirea centralizată, 
practicată cu precădere de 
federații, a dus la neglija
rea muncii de îndrumare 
și control a cluburilor si 
secțiilor de performanță, 
la o substituire care a știr
bit din autoritatea clubu
rilor si a generat lipsa răs
punderii acestora în înde
plinirea sarcinilor trasate. 
Pe de altă parte, conside
răm că s-a manifestat o in
suficientă grijă pentru fo
losirea cu eficientă sporită a 
mijloacelor materiale și 
financiare alocate mișcării 
sportive. Adăugăm la toate 
acestea lipsa de fermitate 
a Consiliului General al 
UCFS și a federației în 
aplicarea de măsuri educa
tive față de sportivii care 
au comis și comit abateri 
de la normele de conduită.

în încheiere, vorbitorul 
a spus: Măsurile organiza
torice cu privire la înfiin
țarea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport fată de care îmi ex
prim deplina adeziune, vor 
determina o cotitură radi
cală în dezvoltarea calita
tivă a activității sportive 
de masă și de performanță, 
situînd-o la nivelul marilor 
realizări obținute de către 
poporul nostru, sub condu
cerea partidului, în toate 
domeniile de activitate.

Asigurăm Conferința că 
sportivii, antrenorii și ac
tiviștii cluburilor și asocia
țiilor Dinamo din cadrul 
Ministerului Afacerilor In
terne vor munci cu abne
gație sporită pentru înde
plinirea cu cinste a înda
toririi patriotice de a în
tări prestigiul sportiv al 
scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă Româ
nia.

acum în dezvoltarea educa
ției fizice și sportului nu 
se ridică Ia nivelul posibili
tăților create. Din acest 
punct de vedere, trebuie să 
recunoaștem că sfaturile 
populare pot aduce un a- 
port și mai însemnat la 
dezvoltarea mișcării sportive 
din țara noastră. Intr-adc- 
văr, așa cum se araitâ in 
Raport, nu numai la comu
ne, dar chiar și în orașe, in 
unele cartiere, complexe de 
locuințe și cămine studen
țești nou create nu ș-au 
prevăzut terenurile necesare 
în vederea amenajării unor 
baze sportive simple care să 
atragă in activitatea sporti
vă miile de locuitori, mai 
ales tineri, care locuiesc în 
aceste cartiere și cvartale.

Sint, de asemenea, cazuri 
când bazele sportive simple 
sau mai complexe au fost 
desființate, fără ca, în ace
lași timp, să se ia măsuri 
pentru amenajarea lor în 
altă parte.

în încheiere, tov. Stan 
Arsene a spus:

Hotărirlle adoptate de 
conducerea partidului și gu
vernului nostru, potrivit că
rora în viitor organizarea 
activității sportive de masă 
din întreprinderi și institu
ții va reveni organizațiilor 
sindicale, iar în școli și me
diul sătesc Uniunii Tinere
tului Comunist, pun sarcini 
deosebite și în fața sfaturi
lor populare. Pentru a con
tribui la îmbunătățirea con
dițiilor de practicare a edu
cației fizice și sportului, Co

mitetul nostru de stat va 
îndruma și sprijini activita
tea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare pentru

ACAȚIU FEJER
învățător în comuna Micfalău, regiunea Brașov

Vreau să arăt Conferin
ței cîteva aspecte din viața 
sportivă a comunei Mic- 
falău. „Secretul" rezultatelor 
bune obținute în atragerea 
oamenilor muncii, a tine
retului din comuna noas
tră în practicarea educației 
fizice și a sportului, constă 
în existența unei baze ma
teriale solide.

înainte cu vreo 15 ani, 
în comuna Micfalău nu 
exista nici o bază sportivă 
Si nici un fel de activitate, 
în ultimii ani am reușit să 
amenajăm un frumos sta
dion, compus dintr-un te
ren de fotbal cu două tri
bune pentru 1 000 de per
soane, o pistă de alergare 
cu 4 culoare, gropi de sări
turi, un teren de volei, o 
clădire (în valoare de apro
ximativ 50 000 lei) în care 
sint vestiare, precum și 
o sală pentru diferite jocuri 
distractive.

La acestea se mai adaugă 
amenajările sportive din 
curtea scolii. Aici se află 
terenuri de handbal, de 
volei, de baschet, un por
tic de gimnastică, groapă 
de sărituri și o mică popi- 
cărie.

Subliniez că toate aceste 
amenajări s-au realizat din 
resurse locale și prin mun
că patriotică.

Avînd baza materială asi

CONSTANTIN CHIRIȚA
suitor

Pentru că sint un opti
mist, dar poate nu numai 
din cauza asta, îmi exprim 
speranța că această Confe
rință va avea un rol im
portant în dezvoltarea miș
cării noastre sportive.

Poate că s-au mai spus 
cuvinte asemănătoare și la 
alte conferințe sportive, dar 
de data asta am impresia 
că au apărut cîteva ele
mente noi, care îndeamnă 
la speranțe mai îndrăznețe. 
Mă gîndesc, în primul rînd, 
la spiritul Salutului C.C. al 
P.C.R. și Consiliului de 
Miniștri, atît de realist, și 
apoi, la Raportul de acti
vitate al Consiliului Gene
ral al UCFS care mi se 
pare continuarea firească a 
concepției vitalizante ce do
mină astăzi relațiile noastre 
in alte domenii mai har
nice, mai nerăbdătoare.

Nemulțumirea mea și a 
altora, poate a multora în 
relațiile noastre cu sportul, 
cu mișcarea sportivă, nu a 
fost — în primul rînd — 
nemulțumirea față de re
zultat. A ne ancora toate 
speranțele și toate dorin
țele, toată ființa, toată res
pirația intr-un rezultat și a 
trăi sau a muri în raport 
cu acest rezuîtat este pri
mul mare atentat la adresa 
sportului, este prima mani
festare a spiritului nespor
tiv, este începutul sigur al 
alterării sportului.

Arătînd că lupta pentru 
victoria cu orice preț a 
dăunat sportului nostru și 
mai ales unor ramuri spor
tive, în special fotbalului, 
vorbitorul a spus în con
tinuare :

Ar fi însă o nerozie să 
neg victoria, pentru că fără 
ideea victoriei dispare, în
cetează însăși noțiunea și 
actul sportiv. Victoria tre
buie dorită, victoria trebuie 
pregătită, victoria trebuie 
învățată, dar, în primul 
rînd, trebuie dorite, pregă
tite și învățate spectacolul 
sportiv, întrecerea, discipli
na sportivă. Și atunci vic
toria va fi o consecință fi
rească a unei pregătiri su
perioare, a unui joc loial, 
sincer, frumos, din care nu 
va fi exclusă, însă, nici
odată o cuantă de hazard.

Ar fi o greșeală ca, dis- 

ca acestea să se preocupe 
în mai mare măsură de 
lărgirea bazei materiale a 
mișcării sportive.

gurată și oameni pasionați 
la conducerea treburilor 
sportive, tinerii din Micfa
lău au obținut o serie de 
rezultate bune pe plan re
gional. Astfel, gimnaștii — 
băieți și fete — s-au evi
dențiat în finala „Cupei 
Agriculturii", atleții au cîș- 
tigat mai multe locuri I 
la faza regională a ace
leiași competiții, iar echipa 
de oină se află printre cele 
mai bune din regiune. Ci- 
cloturiștii noștri au parcurs 
peste 5 000 km pe melea
gurile țării, făcînd cunoștin
ță cu minunatele realizări 
ale harnicului nostru popor. 
La acestea trebuie să mai 
adăugăm și faptul că a- 
proape toți elevii din co
mună practică schiul.

în comuna noastră a de
venit o tradiție organiza
rea „duminicilor cultural- 
sportive" care, pe lingă că 
atrag în practicarea spor
tului masele de tineri, con
stituie și o sursă de veni
turi. Din cei 60 000 lei cît 
valorează inventarul spor
tiv al asociației noastre, 
circa 40 000 s-au obținut 
din încasările la .dumini
cile cultural-sportive".

Asigur Conferința că vom 
depune eforturi sporite în 
viitor pentru a ridica și 
mai mult activitatea spor
tivă din comuna noastră.

cutind despre mișcarea spor
tivă din țara noastră, și — 
in general — despre sport 
să-i uităm tocmai pe acei 
care practică sportul, pe 
cei care ne „îmbracă" în 
emoții, eare ne cauzează 
atitea satisfacții, atîtea du
reri și, totuși, atitea bucu
rii... pentru că în raport 
cu baza materială — și ați 
auzit cifre aici — unii din
tre ei sint niște eroi și 
calitățile lor ne dau cele 
mai mari speranțe pentru 
viitor. Datorăm cu toții sti
mă și recunoștință tuturor 
acestor sportivi, iar dacă 
uneori actul și gesturile lor 
ne displac, să ne gîndim 
mai întii la concepția și 
mentalitatea care i-a adus 
in pragul unor asemenea 
gesturi și acte 1 și oricît 
de ciudat ar părea, am cu
rajul să afirm aici că-1 
consider cel mai puțin vl- 
novați. Poate că mai vlno- 
vați de gesturile lor sint 
cei care-i educă și-i pregă
tesc, de multe ori propaga
torii unor concepții urite 
despre întrecerea sportivă, 
despre adversar, despre re
zultatul intrecerii ; poate că 
foarte vinovați sint uneori 
spectatorii, care prin felu
rite atitudini pot scurta 
viața sportivă a unui mare 
campion, sau îl pot inhiba 
și transforma în altceva de- 
cît ceea ce ar fi putut fi ; 
poate că foarte vinovați sîn_ 
tem noi, cei care ne muiem 
uneori condeiul în cerneala 
verde a stadionului.

In încheiere, vorbitorul a 
spus :

în viața unui sportiv sînt 
momente care concentrează 
a ti ta energie, talent, artă, 
voință, dragoste, durere, fe
ricire. îneît dăruite mar- 
murii ar putea deveni capo
dopere. Și ele ne sînt dăru
ite cu toată generozitatea. 
Să împrumutăm și noi de 
la generozitatea sportivilor. 
Energia unui Vernescu, su- 
perfantezia unui Moser, sau 
zvîcnirile lui Drăgan fac 
parte din alte categorii, 
parcă extraumane, parcă ar 
proveni dintr-o lume a mi
racolelor. Sînt momente și 
gesturi pe care ar trebui să 
le cunoască toată lumea, ti
nerii mai ales.

LEON TEODORESCLI
rectorul Institutului

Problema pregătirii ca
drelor de specialitate și de 
cercetare științifică ocupă 
un loc important în Salutul 
C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui de Miniștri, ca și în 
celelalte documente prezen
tate în Conferință. Institu
tul de Cultură Fizică a pri
mit sarcina de a deveni 
un centru puternic de for
mare a cadrelor de specia
liști cu înaltă calificare, 
care în domeniul practicii 
sportive să se sprijine pe 
cele mai înaintate cuceriri 
ale cercetării științifice.

Contribuția și răspunderea 
Institutului la rezolvarea 
problemei pregătirii cadrelor 
de specialiști, precum și in 
domeniul cercetării științi
fice — a subliniat vorbito
rul — cresc și mai mult 
in condițiile viitoarei acti
vități a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, organ a cărui con
stituire reprezintă cea mai 
corespunzătoare expresie de 
adaptare organizatorică la 
cerințele pe care partidul și 
statul nostru le pun în fața 
educației fizice și a spor
tului românesc.

în îndeplinirea sarcinilor 
sale de perspectivă apropia
tă și mai îndepărtată, 
I.C.F.-ul a primit de curînd 
un substanțial sprijin orien
tativ prin conținutul studiu
lui privind dezvoltarea in- 
vățămintului superior, stu
diu publicat recent în presa 
noastră centrală.

Vorbitorul s-a referit, in 
continuare, la cîteva aspecte 
pe care le ridică problemele 
pregătirii specialiștilor și 
cercetării științifice. Este, 
intr-adevăr, remarcabil apor
tul adus de profesori, an
trenori, arbitri, instructori 
sportivi la înfăptuirea im
portantelor realizări din do
meniul educației fizice, al 
sportului de masă și de 
performanță din țara noas
tră. Satisfacția este cu atît 
mai mare cu cît printre cei 
care au obținut rezultate 
bune se află numeroși spe
cialiști pregătiți de I.C.F. 
Dar sînt convins că succe
sele ar fi fost incomparabil 
mai valoroase dacă nu ar 
fi existat unele deficiențe 
în privința selecționării, 
pregătirii și perfecționării 
cadrelor de tehnicieni, în 
special antrenori. Dintre a- 
cestea, consider că cea mai 
importantă este lipsa unui 
sistem unitar de pregătire, 
exigența scăzută atît in pri
vința selecționării, cît și a 
acordării calificării viitori
lor antrenori. Această lipsă 
a făcut posibilă practica im-

I0N
antrenor

Și în box, în ultimii ani, 
s-a realizat o creștere sim
țitoare în ceea ce privește 
numărul real și valoarea bo
xerilor. Ca urmare a acestui 
fapt, rezultatele obținute de 
boxerii noștri au reafirmat 
boxul românesc pe plan in
ternațional. în ultimul an, 
echipa națională nu a pier
dut nici un meci, țara noas
tră ciștigind și Balcaniada. 
La campionatele europene 
de la Roma au fost obținu
te 6 medalii, cea mai bună 
performanță realizată de 
boxul românesc la această 
competiție.

După ce a subliniat apoi 
măsurile luate de către F.R. 
Box pentru crearea unui 
sistem competițional adec
vat nevoilor boxului nos
tru, antrenorul Ion Popa s-a 
ocupat, pe larg, de o seamă 
de lipsuri existente in aceas
tă activitate :

în primul rind, mă voi 
referi la unele centre cu 
vechi tradiții în boxul ro
mânesc care, astăzi, bat pa
sul pe toc. Cum putem ex
plica activitatea orașului T i
mișoara care era una din 
principalele pepiniere de 

creștere și promovare a ju
niorilor, dar de 4—5 ani nu a 
mai dat nici un element de 
valoare ? Aceeași situație 
există și in orașul Craiova,

de Cultură Fizică
provizației, a superficialității 
în pregătirea cadrelor. Multă 
vreme a fost întreținută 
mentalitatea conform căreia 
profesiunea de antrenor re
prezintă doar o chestiune de 
contingență cu sportul res
pectiv, indiferent de pregă
tirea intelectuală sau cel 
puțin de aptitudini și expe
riență pedagogică prealabile. 
De aci lipsa de receptivi
tate și, uneori, atitudinile 
refractare ale unor antrenori 
față de cultura de specia
litate. Și, tot de aci, com
petența redusă și slabele re
zultate obținute de acești 
antrenori, pregătiți sub for
ma cursurilor reduse de trei 
luni pînă la un an — cu 
sau fără frecvență — și în 
care cel mai mare tributar 
a fost fotbalul. Fără în
doială că de această situa
ție se fac vinovați și unii 
profesori ai I.C.F.-ului, care 
în calitate de examinatori 
nu au dovedit exigența co
respunzătoare.

Aria largă și foarte diver
sificată a domeniilor de uti
lizare a absolvenților I.C.F., 
a relevat în continuare vor
bitorul, ridică problema 
perfecționării și specializării 
acestora, ulterioare înca
drării lor în producție. A- 
preciem că forma invăță- 
mîntului postuniversitar, cu 
durată variabilă și cu ca
racter periodic, în funcție de 
specialitate, este cea mai 
indicată. Această formă tre
buie considerată separat de 
cursurile periodice organi
zate pentru profesorii de 
educație fizică de către 
I.P.C.D. in vederea îmbu
nătățirii predării educației 
fizice în școală, formă care 
trebuie extinsă și pentru 
antrenori și alti tehnicieni 
ai C.N.E.F.S.

Dat fiind profilul I.C.F., 
necesitatea contribuției la 
transpunerea în viață a mă
surilor de mai sus este evi
dentă. De aceea, după adop
tarea lor de către Confe
rință, vom face propuneri 
Ministerului Invățămintului 
in legătură cu funcționarea 
sistemului unitar de pregă
tire și perfecționare a ca
drelor din domeniul edu
cației fizice și sportului, 
precum și cu participarea 
concretă a I.C.F. la aceste 
acțiuni. Consider necesară 
instituirea doctoratului in 
educația fizică — principală 
cale de perfecționare a ca
lificării științifice a cadre
lor didactice din invățămin- 
tul superior, ca și formării 
de cercetători științifici au
tentici in domeniul educației 
fizice și sportului.

POPA
F. R. Box

care în acest an nu a avut 
nici un junior în finalele 
campionatului republican.

întrebarea se pune mai 
ales în legătură cu aceste 
două centre deoarece ele 
simt încadrate cu antrenori 
corespunzători, ca Istrate. 
Mentzel, Duduleanu și au 
comisii destul de active. A- 
ceasta dovedește că atît an
trenorii cît și comisiile de 
box și organele UCFS locale 
se preocupă de sportivii 
consacrati, lăsînd pe planul 
doi creșterea elementelor ti
nere care să împrospăteze 
continuu totul seniorilor.

Privind baza de masă 
din oare 6ă se poată face o 
selecție bună, trebuie arătat 
că deși unii antrenori se 
zbat pentru mobilizarea a 
cit mai multor tineri spre 
sălile de box, ei nu sint 
sprijiniți de cadrele didacti
ce din școli. Consider că 
noile măsuri luate vor con
tribui, printre altele, și la 
atragerea unui număr mal 
mare de tineri în sălile de 
box. De asemenea, îmi ex
prim convingerea că prin 
lărgirea atribuțiilor federa
țiilor și cluburilor se va a- 
duce o îmbunătățire in re
zolvarea mai operativă a 

sarcinilor ce ne stau în 
față.
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Turneul in Ungaria al reprezentativelor
• Ieri a fost ultima zi

Ieri, în ultima zi a perioadei de 
transferări s-au depus formele la 
F.R. Fotbal pentru următorii jucă
tori :

— DINAMO BUCUREȘTI: A. Boc 
(fost la Petrolul Ploiești), N. Naghi 
(Dinamo Pitești), V. Sălceanu 
(C.F.R. Pașcani), V. Zidaru (Di
namo Victoria București), G. Frun
ză (Săgeata București), R. Profir 
(Centrul „23 Aucust“), I. Toma 
(Dinamo Victoria București), G. Ior- 
daclie (Dinamo Victoria București), I. 
Dragnea (Dinamo Victoria Bucu
rești), I. Glierase (Dinamo Vic
toria București), C. Baicu (Dinamo 
Victoria București), M. Constanti- 
nescn (Săgeata București);

— PETROLUL PLOIEȘTI : M. 
Urlățeanu (Rapid Mizil), G. Pru- 
noiu (Rapid Mizil), I. Bogaciu (Ra
pid Mizil), N. lonescu (Dinamo Bucu
rești), G. Grozea (Dinamo Bucu
rești);

— U.T.A.: C. lonescu (Dinamo 
Pitești), M. Petescu (Steaua Bucu
rești), I. Pop (C.S.M.S. Iași), E.

GAZ METAN ME
DIAȘ — NEU-BRAN- 
DENBURG 2—1 (2—1)

MEDIAȘ (prin tele
fon). — Echipa loca
lă a obținut o fru
moasă victorie in
ternațională în fata 
formației Neu-Bran- 
denburq. Cu acest 
nrilej și-au făcut de
butul juniorii Dum- 
brean Petrică și 
Daisa. Golurile au 
fost marcate de

LA ZI
Staudt (min. 13), 
Zanca (min. 20), res
pectiv Schrdder (min. 
5).

Z. Rîșnoveanu 
corespondent

OLTUL SF. GHEOR- 
GHE — KIN1ZSI 
BUDAPESTA 1—0 

11—0)

SF. GHEORGHE 
(pnn telefon) — 
Jocul a fost, in ge

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI CATEGURIEI C, 1967-1968, SERIA EST

ETAPA 1 — 20 AUGUST

Unirea Focșani — Oțelul Galați 
’oria Bîrlad — Ancora Galați 
.ctoria Boboc — Petrolul Moinești

Medicina Iași — Foresta Fălticeni 
Textila Buhuși — Metalul Buzău
Gloria C.F.R Gl.—Met. Rădăuți 
S.U.T. Galați — Minobrad V. Dornei

etapa a II-A — 27 AUGUST

Minobrad V. Dornei — Gloria Bîrlad 
Oțelul Galați — Textila Buhuși 
Ancora Galați — Unirea Focșani
Met. Buzău — Gloria C.F.R. Galați 
Petrolul Moinești — S.U.T. Galați 
Foresta Fălticeni — Victoria Boboc 
Metalul Rădăuți — Medicina iași

ETAPA A m-A — 3 SEPTEMBRIE

Petrolul Moinești — Foresta Fălticeni 
Gloria Bîrlad — Medicina Iași
Oțelul Galați — S.U.T. Galați 
Textila Buhuși — Unirea Focșani
Ancora Galați — Gloria C.F.R. Galați 
Minobrad V. Dornei—Met. Rădăuți 
Victoria Boboc — Metalul Buzău
ETAPA A IV-A — 10 SEPTEMBRIE

Victoria Boboc — Textila Buhuși 
Metalul Rădăuți — Metalul Buzău
Unirea Focșani — Minobrad V. Dor

nei
S.U.T Galați — Gloria Bîrlad 
Medicina Iași — Oțelul Galați 
Foresta Fălticeni — Ancora Galați 
Gloria C.F.R. Galați — Petr. Moinești

etapa a V-A — 17 SEPTEMBRIE

Met. Buzău — Minobrad V. Dornei 
Textila Buhuși — Gl. C.F.R. Galați 

Pojoni (Crișul Oradea);
— JIUL PETRI LA: N. George- 

vici (C.S.M. Reșița), L. Talpai 
(C.S.M. Reșița), M. Stochițoiu (Vo
ința București), T. Dumitrescu (Di
namo Victoria București):

— FARUL; N. Ilumis (Știința 
București), S. Unguroiu (Politeh
nica București), 1. Florea (Metalul 
Tîrgoviște);

— PROGRESUL BUCUREȘTI: V. 
Manta (Politehnica București), F. 
Mărgărit (Metaloglobus București);

— STEAUA : R. Rotaru (A.S.A. 
București);

— UNIVERSITATEA CRAIOVA:
T. Pilcă (Steagul roșu Brașov);

— UNIVERSITATEA CLUJ: I. 
Anghelescu (Politehnica București), 
G. Solomon (Clujeana);

— DINAMO BACĂU: C. David 
(Dinamo Pitești);

— RAPID: G. Pareșcura (Pro
gresul Brăila), I. Pop (Dinamo 

Pitești), F. Prisăcăreanu (Rapid 
C.F. București), L. Panait (Rapid 
C.F. București), D. Bujor (Rapid 

neral, de factură teh
nică mediocră. Spre 
slîrșitul partidei au 
fost create cîteva 
faze care au plăcut 
spectatorilor. Unicul 
gol a fost înscris de 
Naqy, în min. 10. 
Arbitrul P. Badea 
— Brașov, a condus 
bine.

Gh. Briotă și Z. Papp
corespondenți

Metalul Rădăuți — S.U.T. Galați 
Oțelul Galați — Foresta Fălticeni 
Gloria Bîrlad — Petrolul Moinești 
Unirea Focșani — Victoria Boboc 
Ancora Galați Medicina Iași

ETAPA A VI-A — 24 SEPTEMBRIE

Petrolul Moinești — Ancora Galați 
Foresta Fălticeni — Metalul Rădăuți 
Textila Buhuși — Gloria Bîrlad 
Gloria C.F.R. Galați — Vict. Boboc 
S.U.T. Galați — Unirea Focșani 
Metalul Buzău — Medicina Iași 
Minobrad V. Dornei — Oțelul Galați

ETAPA A VII-A — 1 OCTOMBRIE

Victoria Boboc — Metalul Rădăuți 
Gloria Bîrlad — Metalul Buzău 
Foresta Fălt. — Minobrad V. Dornei 
S.U.T. Galați — Ancora Galați 
Petrolul Moinești — Textila Buhuși 
Gloria C.F.R. Galați — Oțelul Galați 
Medicina lași — Unirea Focșani

ETAPA A Vin-A — 15 OCTOMBRIE

Unirea Focșani — Gloria C.F.R. Ga
lați

Oțelul Galați — Petrolul Moinești 
Victoria Boboc —S.U.T. Galați 
Medicina Iași — Minob. V. Dornei 
Ancora Galați — Metalul Buzău 
Metalul Rădăuți — Textila Buhuși 
Gloria Birlad — Foresta Făticeni

ETAPA A IX-A — 22 OCTOMBRIE

S.U.T. Galați — Medicina Iași 
Minob. V. Dornei — Victoria Boboc 
Textila Buhuși — Foresta Fălticeni 
Unirea Focșani — Petrolul Moinești 

C.F. București), M. Du țese u (Ra
pid C.F. București). A. Badea (Ra
pid C.F. București), I. Bogdan (Ra
pid C.F București);

— A.S.A. TG. MUREȘ: C. Va- 
silescu (Politehnica București), R.
Sîrbu (Oltul Rm. Vîlcea), C. Plu- 
garu (Universitatea Craiova), R.

Gramcea (Steaua București), C. Hlo- 
pețchi (Minerul Lupeni), S, Mari
nescu (Flacăra roșie București), L.
Ciucu (Progresul București), G.
Bay (Minerul Baia Mare), L. Micu 
(Steaua București);

— DINAMO PITEȘTI: G. Micu- 
laș (Minerul Baia Mare), P. Nuțu 
(Dinamo București), D. Ivan (Dina
mo București), I. loniță (Siderur- 
gistul Galați), V. Kraus (Rapid 
București), I. Păciulete (Oltul Rm. 
Vîlcea), V. Stan (Dinamo Victoria 
București), R. Jercan (Dinamo Vic
toria București), F. Constantin 
(Progresul București).

Bărcile cu pinze au intrat in toate 
drepturile, acum in sezonul esti
val ; Siutghiolul este „arena" 
preferată de întrecere a velistilor. 
In imaginez un moment dintr-o 
cursă la clasa star.

Foto: P. Romoșan

Gloria C.F.R. Galați — Gloria Bîrlad 
Metalul Buzău — Oțelul Galați 
Metalul Rădăuți — Ancora Galați

ETAPA A X-A — 5 NOIEMBRIE

Oțelul Galați — Metalul Rădăuți 
Textila Buhuși — S.U.T. Galați 
Victoria Boboc — Gloria Bîrlad 
Ancora Galați — Minob. V. Dornei 
Petrolul Moinești — Metalul Buzău 
Foresta Fălticeni — Unirea Focșani 
Medicina Iași — Gloria C.F.R. Galați

ETAPA A XI-A — 12 NOIEMBRIE

Gloria Bîrlad — Unirea Focșani 
Oțelul Galați — Ancora Galați 
Gloria C.F.R. Galați — S.U.T. Galați
Medicina Iași — Victoria Boboc 
Minob. V. Dornei — Textila Buhuși 
Metalul Rădăuți — Petrolul Moinești 
Metalul Buzău — Foresta Fălticeni

ETAPA A XH-A — 19 NOIEMBRIE

Gloria C.F.R. Galați — Foresta Fălt. 
Textila Buhuși — Medicina Iași 
Victoria Boboc — Ancora Galați 
S.U.T. Galați — Metalul Buzău 
Unirea Focșani — Metalul Rădăuți 
Gloria Bîrlad — Oțelul Galați 
Petrolul Moinești — Minob. V. Dornei

ETAPA A XIII-A — 26 NOIEMBRIE

Metalul Buzău — Unirea Focșani 
Oțelul Galați — Victoria Boboc 
Medicina Iași — Petrolul Moinești 
Ancora Galați — Textila Buhuși 
Minob. V. Dornei — Gl. C.F.R. Galați 
Foresta Fălticeni — S.U.T Galați 
Metalul Rădăuți — Gloria Bîrlad

de juniori
Săptămîna trecută, reprezentativele 

de juniori și de junioare ale Româ
niei au efectuat un turneu în Un
garia, în scopul de a verifica prima 
parte a pregătirilor făcute în vederea 
confruntărilor internaționale din a- 
ceastă vară.

Dintre cele două echipe, o com
portare bună a avut-o cea de ju
nioare, care a cîștigat toate întîl- 
nirile. Reprezentativa României a în
vins, in ordine, selecționatele Salgo- 
tarjan cu 73—33 (42—14), Pecs cu 
61—39 (38—20), Ungaria cu 46—45 
(29—20) și Bekes cu 74—34 (42— 
21).

Desigur, cel mai elocvent rezultat

„Zonele** campionatelor de calificare
De vineri ptna duminică, șase 

orașe ale țării vor găzdui întrecerile 
etapei de zonă a campionatelor de 
calificare. Federația a alcătuit urmă
toarele zone: MASCULIN — zona 
Lugoj: Filatura Lugoj, Constructo
rul Hunedoara, Voința Oradea, Pro
iectantul Baia Mare-, zona Medias: 
Școala sportivă Mediaș, Chimia Go
vora. Clujeana Cluj; zona Giurgiu: 
Cetatea Giurgiu, ICHF București,

QOLO

S-a reluat campionatul republican
• La Oradea, Grisul a dominat 

categoric formația bucnreșteană Ra
pid, ciștigînd cu scorul de 6—1 
(1—0. 1—1, 2—0, 2—0). Golurile 
învingătorilor au fost realizate de 
Alexandrescu 3, Marinescu 2 și Len
gyel. Pentru Rapid a înscris Tonciu. 
(V. Sere-coresp.).

și junioare
este cel înregistrat cu reprezentativa 
Ungariei, care se pregătește de ase
menea pentru campionatul european al 
junioarelor, programat între 15 26
august în Sardinia. Antrenorul Gri- 
gore Avachian ne-a relatat că bas
chetbalistele noastre au luptat cu 
multă energie și au arătat reale 
perspective. Cele mai bune jucătoare 
au fost în acest meci Suzana Szaha- 
dos și Gabriela Fordea. Pe parcursul 
turneului s-au mat evidențiat Oltea 
Chelaru, Angela Tita, Rose-Marie 
Mihalca, Elena Mareș și Floarea 
Trandafir. Au mai jucat: Maria Ne- 
delea. Francisca Seifert, ludith F ar
caș, Liliana Popescu și Sabina Spi- 
nea.

In această săptămînă, junioarele 
noastre vor pleca la Siîistra pentru 
a lua parte la Balcaniada rezervală 
acestei categorii de jucătoare.

Juniorii au susținut același număr 
de jocuri. în care au obținut urmă
toarele rezultate: 80—81 (41—43) 
cu selecționata Salgolarjan. 51 60
(29—34) cu selecționata Ungariei, 
73—55 (39—22) eu selecționata De- 
breczen și 79—36 (36—24) cu se
lecționata Bekes. Cei mai buni au 
fost V. Popa, V. Moisin, L. Andrei- 
țu. Dan Georgescu, D. Paraschiv și 
V. Răileanu. Au mai fost folosiți : 
D. Dumitru, Radu Popa. M Bu- 
leu, A. lonescu, V. Va si le și M. 
Dumitran.

La băieți, s-a resimțit întrerupe
rea antrenamentelor din perioada in 
care aceștia s-au pregătit și au dat 
examenele de bacalaureat și de ad
mitere în facultate. Actualmente, ju
niorii români se pregătesc pentru 
Balcaniada de la Hunedoara (23— 
28 august), avînd drept obiectiv in
termediar turneul > de la sfîrșitul a- 
cestei săptmîni (tot ia Hunedoara), 
Ia care mai iau parte echipele de 
juniori ale Poloniei și R.D. Germane 
și cea de seniori a României.

1RA Cîmpina, Rapid Galați: zona 
lași: Constructorul lași, Înfrățirea 
Gheorghieni, Școala sportivă Piatra 
Neamț; FEMININ — zona Gheor
ghieni: Școala sportivă Gheorghieni, 
Școala sportivă nr. 1 București cam
pioana regiunii Ploiești. Bind unica 
Sighișoara; zona Arad: Foresta Arad, 
Recolta Cărei, Școala sportivă Cluj, 
Școala sportivă Deva.

9 La Timișoara a avut loc derbiul 
celor două formații bănățene. /n- 
dustria linei și Vagonul Arad. La 
capătul unui joc disputat, Ind. linei 
a obținut victoria cu scorul de 5—3 
(2—0, 1—0, 1—2, 1—1). Au marcat: 
Bernstein 2, Cînteanu 1. Ludani 2, 
pentru gazde, și Unc 2. Kug-l 
pentru arădeni. Bun arbitrajul 
lui Gh. Dumitru (Buc.). (P.
Arcan-coresp. principal).

LOTO-PRONO SPORT: Un nou prilej de mari cîștiguri iWOtiEfe,

CONCURS
La 6 august, are loc un nou concurs excep

țional PRONOEXPRES organizat în aceleași 
condițiuni ca și cel din 25 iunie 1967 care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

La acest concurs se atribuie în număr NELI
MITAT autoturisme: „Renault 16“. „Skoda 1000 

.,Fiai' 850“, „Trabant 601“ pentru ca
tegoriile (I—a IV-a). In plus, prin tragere la 
sorti, vor fi oferite 10 autoturisme- 2 ..Re
nault 16“, 2 „Fiat 1300“, 2 „Stoda 1000 M.B.“, 
2 „Fiat 850“ și 2 „Trabant 601“ pentru cate
goriile (a V-a și a Vl-a) 

La acest concurs puteți participa cu bilete
seria „N“ de 30 lei — la toate ceh• 10 exlra-
geri. bilete seria „M“ de 18 lei —- la 6 ex-
trageri, bilete seria „B“ de 9 lei — la 3 extra-
geri și bilete seria „A“ de 3 lei — la o ex tra
gere.

ft Tragerea PRONOEXPRES de mline

miercuri 2 august va avea loc în orașul SIBIU 
cu începere de la ora 18.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
Nr. 30 DIN 26 IULIE 1967

EXTRAGEREA I : Categoria a H-a : 1 vari
antă a 31.145 lei Și 8,5 a 6.145 iei ; categoria a 
IlI-a : 45,5 a 1.381 lei, categoria a IV-ă : 382 a 
211 iei ; categoria a V-a : 902,5 a 89 lei ; cate
goria a Vl-a : 5.133,5 a 21 lei.

Report categoria I : 78.722 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Categoria I : 0,5 va

riante a 39.957 lei : categoria a n-a ; 2 a 19.079 
lei ; categoria a lll-a : 35 a 1.174 lei ; categoria 
a IV-a . 163,5 a 323 lei ; categoria a V-a : 731 
a 72 lei : categoria a Vl-a : 2.752 a 26 lei.

Premiul de 25.000 lei revenit unei variante 
de la extragerea I categoria a II-a va fi tras 
la sorți miercuri 2 august 1967.

Plata premiilor de la conc. Pronoexpres nr. 
30 din 26 iulie 1967 se va face în Capitală in- 
cepînd de vineri 4 august 1967. iar în țară 
aproximativ de luni 7 august 1967.

Rubrică redactată de Administrația de stat 
Loto-Pronosport,

Cînd si unde se desfășoară•> » 

finalele juniorilor
F.R, Volei a fixai locul și zi

lele de desfășurare a turneelor 
( finale ale campionatelor repu- 
| blieane de juniori și de junioare, 
j Acestea vor avea loc !a Constan- 
; ța, vineri 11, sîmbătă 12 și du

minică 13 august, cu participa
rea primelor clasate in turneele 

; interregionale găzduite în zilele 
de 21—23 iulie de orașele Cluj, 

; Bacău, Oradea ' și Ploiești. Atît 
; turneul final al juniorilor, cit 
j și acela al junioarelor se vor 
j desfășura în aer liber.



Reprezentativa noastră de polo 
a folosit eu succes contraatacul...

...dar — declară antrenorul C. Corcec —
apărarea continuă să

Pentru a doua oară consecutiv, re
prezentativa de polo a României a 
obținut victoria în turneul interna
țional de la Vama. Performanța este 
cu atît mai meritorie, cu cît de data 
aceasta „7“-le României a învins — 
de o manieră indiscutabilă — redu
tabila formație a R.D. Germane, pe 
care cei mai mulți specialiști prezent i 
anul trecut la Utrecht* au considera
t-o drept cîștigătoare morală a cam
pionatului european.

Succesul poloiștilor noștri — măr
turisim sincer — ne-a surprins. $i 
nu numai pe noi, ci și pe toți cei 
care au urmărit în ultima vreme evo
luțiile destul de palide ale formațiilor 
Dinamo și Steaua, pe scheletul cărora 
este alcătuită echipa reprezentativă. 
Și. totuși, am învins pe teren neutru 
(ceea ce este foarte important) o 
echipă care nu a cunoscut înfrîn- 
gerea de la ultimul campionat euro
pean și pînâ astăzi, deși s-a întîlnit 
pe rînd cu cele mai puternice selec
ționate de pe continent.

lată de ce am așteptat cu nerăb
dare amănunte suplimentare asupra 
partidei respective și, în general, re
feritoare la întreg turneul de la Var
na. Ele ne-au fost oferite de antre
norul reprezentativei noastre, prof. 
Cared Corcec.

„Nu exagerez de Joc dacă afirm 
că diferența cu care am întrecut 
echipa R.D. Germane — a spus prof. 
Corcec, trebuia să fie dublă (n.r. 
am cîștigat cu 5—3). Ocaziile ideale 
pierdute, de Mârculescu, Grințescu 
și Zahan, precum și faptul că Szabo 
(de două ori) și Kroner (o dată) au 
ratat lovituri de la „4 metri" ne-au 
privat de un scor mult mai con
cludent.

Prin ce s-au impus jucătorii noș
tri ? în primul rînd, prini'r-o serie 
de contraatacuri rapide și eficace, care 
au dezorganizat total apărarea adver-

Concursul de sărituri 
de la Bolzano

Concursul internațional de sărituri, 
desfășurat în localitatea Bolzano din 
Italia, a fost cîștigat de reprezentan
tul tării gazdă, K. Dibiasi, învingă
tor în ambele probe. El a totalizat 
476.70 p la trambulină și 471,90 p 
la platformă. Sportivii români au ob
ținut următoarele rezultate: trambu
lină: Canea locul 13 cu 255,45 p. 
Decuseară locul 18 cu 242.80 p (ei 
au executat cu trei sărituri mai pu
țin decît cei 12 finaliști): platfor
mă: Canea locul 6 cu 404,95 p, De
cuseară locul 12 cu 391,75 p.

La întreceri au luat parte 37 de 
săritori din 15 țări.

Beția vitezei face noi victime
Cu toate că în prima parte a sezo

nului cursele automobilistice au fost 
îndoliate, pe pistele diferitelor mari 
întreceri (printre care și cele de 
La Monaco și Le Mans) găsindu-și 
moartea cîteva celebrități ale volanu
lui profesionist, organizațiile sportive 
internaționale nu au luat nici un fel 
de măsuri pentru a pune capăt gra
velor accidente care se înregistrează 
la aproape fiecare concurs. în lupta 
acerbă care a fost declanșată între

fie „călcîiul lui Achile“

să. De fiecare dată cînd s-au folosit 
demarajele în trombă, echipa s-a aflat 
în situații clare de gol, sau a bene
ficiat, în ultima instanță, de puncte 
de penalitate. Iată, deci, că lovi
turile de la „4 metri“ se pot obține 
nu numai printr-o luptă acerbă tn 
fata porții adverse, sau prin simulări 
(care nu „prind" întotdeauna la 
arbitri), ci în primul rînd printr-un 
joc viguros, în permanentă mișcare, 
care să surprindă permanent adver
sarul pe picior greșit.

Dacă în ceea ce privește desfășu
rarea acțiunilor ofensive (mai puțin 
precizia aruncărilor de la „4 metri'1, 
care continuă să ne dea multă bătaie 
de cap) jocul echipei poate căpăta un 
calificativ bun, în schimb apărarea 
formației continuă să fie „călcîiul lui 
Achile“. Componenții actualei repre
zentative. care in corpore au avut o 
comportare bună la Varna, vor tre
bui să manifeste mai multă răbdare 
la antrenament în pregătirea exerci- 
țiilor cu caracter defensiv. Altfel, nu 
vom putea obține un rezultat asemă
nător și într-un turneu de mare an
vergură../.

DE PE PISTELE
DE ATLETISM

PE „NEP STADION" din Buda
pesta a luat sfîrșit dubla întil- 
nire internațională de atletism din
tre selecționatele Ungariei și An
gliei. în ambele întîlniri, victoria 
a revenit oaspeților: la masculin, 
scorul a fost de 113—99, iar la fe
minin de 73—51 puncte. în proba 
feminină de ștafetă 3x880 yarzi, 
echipa Angliei a realizat, cu tim
pul de 6:25,2 un nou record mon
dial. Vechiul record era de 6:36,2 
și aparținea echipei maghiare. Cele 
trei atlete engleze care au alcă
tuit ștafeta au realizat următoa
rele rezultate : Stirling 2:09,2 ; Lowe 
— 2r08,2 și Piercy — 2:07,8. Alte 
rezultate mai importante : mascu
lin : 3 000 m obstacole : Herriott 
(Anglia) 8:55,4 ; ciocan : Zsivotzki 
(Ungaria) 68,06 m ; 5 000 m plat : 
Taylor (Anglia) 13:47,4 ; ștafeta 
4x400 m : Anglia 3:06,9 ; 200 m 
plat : Campbell (Anglia) 20,7 ; lun
gime : Davies (Anglia) 7,92 m ; 
800 m plat : Boulter (Anglia) 1:48,3 : 
înălțime : Noszaly (Ungaria) 2,08 
m ; feminin : suliță : Radnai (Un
garia) 51,38 m ; lungime : Rând 
(Anglia) 6,38 m ; greutate : Bognar 
(Ungaria) 17,06 m (nou record ma
ghiar).

diferiții producători de automobile, 
victimele sînt automobiliștii care, an
gajați ai acestor firme, își riscă via
ța pentru triumful uneia sau alteia 
dintre mărci. Zilele trecute au fost 
din nou înregistrate cîteva grave ac
cidente, soldate cu morți și răniți. 
Pe un circuit din Republica Sud- 
Africană bolidul pilotat de Botha nu 
a luat bine un viraj, a depășit pista 
de beton, omorind 7 spectatori. An
chetatorii au ajuns la concluzia că

Recordmanul mondial 
Prokopenko învins!

O mare surpriză a fost înre
gistrată în competiția de natație 
din cadrul Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. Proba de 100 m 
bras a fost cîștigată de leningră- 
deanul Kosinski, cu 1:08,3, care 
l-a întrecut pe recordmanul mon
dial Prokopenko. Tatiana Devia- 
tova a stabilit un nou record unio
nal în proba de 200 m delfin cu 
timpul de 2:36,4.

LUPTĂTORI ROMÂNI PARTICIPĂ LA TURNEUL
„SPERANȚELOR OLIMPICE"

între 6—8 august se va des
fășura în localitatea Kozalyn (Po
lonia) turneul „Speranțelor olim
pice". La această importantă com
petiție, rezervată tinerilor luptă
tori, și-au anunțat participarea 
sportivi din 11 țări. La startul 
întrecerilor vor fi prezenți și 
spot tivi români, lată componenta 
loturilor noastre reprezentative 
„greco-romane" : GH. BERCEA- 
NU (cat. 52 kg). M. TOLEA (cat. 
57 kg), GH. GHEORGHE (cat. 
03 kg), I. ENACHE (cat. 70 kg),

PROBA de 10 000 
m plat din cadrul 
concursului de a- 
tletism al Sparta
chiadei Popoarelor 
din U.R.S.S. a fost 
cîștigată de Ghena- 
die Klistov. care a 
parcurs distanța în 
28:27,8. Karaseev a 
terminat învingă
tor în proba de a- 
runcarea greutății 
cu 19,20 m. Ieleve 
s-a dovedit cea mai 
rapidă în cursa de 
80 m garduri, rea- 
lizînd timpul de 
10,9.

CÎTEVA performanțe valoroase 
au fost înregistrate în cadrul cam
pionatelor de atletism ale R.D. 
Germane, desfășurate la Halle. 
Nordwig a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina cu o performanță 
de 5,10 m, iar Stoller a aruncat 
sulița la 83,52 m. Rita Schmidt s-a 

organizatorii nu au luat măsurile de 
protecție pentru a preveni accidentul. 
Tînărul pilot Gunther Klass din R.F. 
a Germaniei a decedat în urma răni
lor suferite de pe urma accidentului 
care a avut loc pe pista ultra rapidă 
de la Muggelo. Și în celebra compe
tiție ,.24 ore de la Francorchamps" 
spectatorii au asistat la scene drama
tice. Cursa a fost cîștigată dc Gaban 
și Pedor pe un Porsche 911. care în 
24 de ore a acoperit 4 052,383 km 
cu o viteză medie orară de 166,867 
km. Pe traseu. însă, olandezul Loos, 
în vîrstă de 21 de ani, s-a răsturnat 
și a decedat la spital ca urmare a 
rănilor groaznice, iar De Key se află 
acum între viață și moarte, medicii 
declarînd că sînt puține șanse ca el 
să mai fie salvat. Wim Loos, marea 
speranță ă volanului olandez, s-a răs
turnat cu un Alfa Romeo aproape 
de sfîrșitul cursei. Cu toată inter
venția chirurgicală care i s-a efectuat, 
el a sucombat. Ca o ironie a soartei, 
cu o săptămînă mai înainte, mama 
sa și cele două surori ale sale, de
cedaseră într-un grav accident de 
circulație.

Iată tabloul sumbru pe care ni-I 
oferă automobilismul profesionist, 
unde existența este legată de beția 
vitezelor nebunești, soldată, din pă
cate, nu o dată cu pierderi irepa
rabile.

In foto: Iată ce a rămas din 
marina lui ITirn Loos.

ECHIPA EiOMÂMEI PE LOCUL V
LA CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR Dl ȘAH

Praga 31 (Agerpres). La Har* 
rachov s-a încheiat turneul final aj 
campionatului mondial universitar 
de șah pe echipe. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul cinci cu 
19'A puncte. In partida întreruptă 
din ultima runda cu echipa An
gliei, șahiștii români au obținut 
victoria, astfel că întîlnirea Ho* 
mânia-Anglia s-a încheiat cu 
2>/2—l'/j în favoarea României.

Campionatul a fost cîștigat de 
echipa URSS, care a totalizat 24

AL. BRÎNZARU (cat. 78 kg), C. 
PENCIL! (cat. 87 kg), N. MAN
DEA (cat 97 kg), ȘT. PALADE 
(cat. +97 kg). Rezerve : M. DU
MITRU, M. VLAD și V. DO- 
L1PSKI. „Libere" : N. DUMITRU 
(cat. 52 kg), GH. STAN (cat. 57 
kg), P. VENTER (cat. 63 kg), I. 
DUMITRU (cat. 70 kg), V. IOR- 
GA (cat. 78 kg), L. RĂDOI (cat. 
87 kg), I. MARTON (cat. 97 kg), 
I. LASZLO (cat. +97 kg). Re
zerve : D. Tindeche, V. Boltaș 
și T. Pancă.

(Ungaria) evoluînd într-un concurs 
recent.

I’ilmoș Varju

clasat pe primul loc la săritura 
în înălțime cu 1,73 m. Baerbel a 
terminat învingătoare în proba de 
săritură în lungime cu 6,23 m.

IN CADRUL campionatelor de 
atletism ale Franței desfășurate la 
Paris, sprinterul Roger Bambuck a 
parcurs distanța de 200 m plat în 
20,4, egalînd recordul european. Lo
cul doi a fost ocupat de tînăra spe
ranță a sprintului francez, Jean 
Claude Nallet, în 20,7. Pierre Col- 
nard a stabilit un nou record al 
Franței în proba de aruncarea greu
tății cu o performanță de 18,81 m. 
Jazy a cîștigat proba de 1 500 m 
plat în 3:39,1.

ȘTIRIJ»
• S-au încheiat în

trecerile din faza pre
liminară a „Cupei Ga
lea", competiție de te
nis rezervată echipe
lor de tineret.

In grupa de la Ma- 
rianske Lazne (Ceho
slovacia) a obținut ca
lificarea echipa R.F. a 
Germaniei, care în fi
nală a învins cu 3—2 
selecționata Cehoslova
ciei. în meciul pentru 
locurile 3—4, reprezen
tativa Iugoslaviei a în
trecut cu 3—2 echipa 
României.

In grupa de la Vught 
(Olanda), în finală, 
Anglia a învins cu 3—2 
echipa Spaniei. Belgia 
a dispus cu 3—2 de O- 
landa.

în grupa de la Wro
claw, Franța a întrecut 
Suedia cu 4—1, iar Po
lonia a dispus de Aus
tria cu același scor. 
Grupa de la San Bene
detto del Tronto (Ita
lia) a fost cîștigată de 
echipa Italiei.

Turneul final va a- 
vea loc între 3 și 8 au
gust la Vichy. 

• în cadrul turneu
lui internațional de 
baschet feminin de la 
Porto San Giorgio, e- 
chipa României a în
tîlnit reprezentativa Iu
goslaviei. Baschetba
listele iugoslave au 
obținut victoria cu 
scorul de 68—45 (39—25).

• în etapa de dumi
nică a campionatului 
maghiar de fotbal au 
fost înregistrate ur
mătoarele rezultate teh
nice : Gyor — Dunauj- 
varos : 2—1 ; Dozsa — 
Csepel 2—2 ; Salgotar
jan — Komlo 2—0 ; 
Diosgyor — Szeged 
4—0 ; Tatabanya — Fe- 
rencvaros 1—1 ; Pecs
— Eger 3—1. în clasa
ment conduce Ferenc- 
varos cu 30 puncte.

• Mai multe echipe 
de fotbal din Bulgaria 
se află în prezent în 
turneu în R.F. a Ger
maniei. iată rezultatele 
înregistrate în meciu
rile de duminică ! 
Schwarz Weiss Essen
— Levski Sofia 3—1 ;

de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat ta ordine î SUA 22 
puncte, Anglia 21 puncte, Cehoslo
vacia puncte (7 v.), România 
19*/i puncte (6 v.), R.D. Germani 
19*/j puncte (5 v.), Iugoslavia 15*/J 
puncte, Bulgaria 15*/, puncte etc.

Turneul de șah 
de la Salgotarjan
După 13 runde, în turneul in

ternațional de șah „Memorialul 
Asztalos", care se desfășoară la 
Salgotarjan, în clasament conduce 
Samkovici (U.R.S.S.) cu 91/2 punc
te, urmat de Bilek (Ungaria) cu 9 
puncte, Barcza și Barczai (Un
garia) cu cîte 8’/2 puncte, Damia- 
novici (Iugoslavia) cu 8 puncte 
și o partidă întreruptă, Simaghin 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte etc. Re
zultate mai importante din runda 
a 13-a : Samkovici — Bilek remi
ză ,■ Haag — Kavalek 1—0 ; Sza
bo — Barczai remiză, Simaghin — 
Paoli 1—0.

Trei noi recorduri 
mondiale de natație 

la Jocurile Panamericane
MONTREAL 31 (Agerpres), La 

Winnipeg au continuat întrecerile 
din cadrul Jocurilor panamericane. 
in cadrul concursului de natație 
au fost doborite trei noi recor
duri mondiale. Tînăra înotătoare 
americană Claudia Kolb a parcurs 
distanța de 200 m mixt în 2:26,1, 
performanță care corectează ve
chiul record mondial ce-i aparți
nea (2:27,8). Un nou record mon
dial a realizat canadiana Elaine 
Tanner, care a parcurs 100 m spa
te în 1:07,1. Vechiul record mon
dial care îi aparținea era de 1:07.3. 
De remarcat că acest record a fost 
stabilit în cadrul ștafetei de 4 x 10(1 
m mixt. Al treilea record mondial 
a fost realizat de ștafeta feminină 
4x100 m mixt a S.U.A.. cronome
trată cu timpul de 4:30,0. Recor
dul mondial precedent era de 
4:33,9 și aparținea echipei Olim
pice a S.U.A., învingătoare la 
Tokio.

în concursul de atletism, Harry 
Jerome (Canada) a cîștigat proba 
de 100 m cu timpul de 10,2, iar a 
mericanul Ed Carruthers s-a cla
sat pe primul loc în proba de sări
tură în înălțime cu performanța 
de 2,19 m.

Alte rezultațe : masculin: 3000
m obstacole : Chris McCubbins 
(S.U.A.) 8:38,2 ; suliță : Frank Co- 
velll (S.U.A.) 74,28 m ; feminin: 
100 m : Barbara Ferrell (S.U.A.) 
11,5 ; pentatlon : Pat Winslow 
(S.U.A.) 4 860 puncte.

Turneul preliminar de baschet 
masculin a fost marcat de o mare 
surpriză : echipa Braziliei, cam
pioană mondială în anul 1963, nu 
a obținut calificarea în turneul 
final. în ultimul meci din prelimi
narii, Brazilia a fost învinsă cu 
scorul de 64—49 de selecționata 
Cubei.

6.'

• REZULTATE
Lokomotiv Sofia — 
S.C. Bonn 4—2 ; Rot- 
weiss Oberhausen — 
Slavia Sofia 1—0 ; B.C. 
Augsburg — Spartak 
Varna 2—1.

O Duminică s-au dis
putat cîteva campio
nate naționale de ci
clism fond, contînd ca 
criterii de selecție în 
vederea campionatelor 
mondiale din Olanda. 
Titlul de campion al 
Angliei a revenit lui 
Lewis, care a parcurs 
cei 234 km în 5 h 
58:42,0. în Italia, cam
pionatul s-a încheiat 
cu victoria lui Balma- 
mion, urmat de Dan- 
celli. Gimondi a sosit 
pe locul 4. Edy Schutz 
este noul campion al 
Luxemburgului. în 
Spania, titlul a fost cu
cerit de Santamarina. 
în această cursă și-a 
pierdut viața cunoscu
tul ciclist internațional 
Uriona, în vîrstă de 28 
de ani. El a decedat 
în urma unei comoții 
cerebrale, survenită 
dintr-o căzătură.
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