
janizației noastre

iPLICATIA UNOR REZULTATE BUNE
joluri" în activitatea sportivă ? Membrii asociației 
.■tronica (și, sînt aproape 2 500) nu-și amintesc să îi avut 
ceva de ani de zile. Consiliul asociației i-a obișnuit pe 

rtivii din marea întreprindere bucureșteană să participe 
o regularitate matematică Ia numeroase competiții 
rne.
restigiul de care se bucură asociația Electronica iși 
explicația in faptul că aci, așa cum spuneam mai sus, 
există „goluri" în activitatea sportivă. Se cuvine să 

liniem, in primul rind, că membrii consiliului acestei 
ciații manifestă lăudabile inițiative pentru menținerea 
i activități continue, bine organizate. Un exemplu. S-au 
lieiat întrecerile pe asociație ale Spartachiadei de vară 
ineretului. Luptătorii Dan Dragomirescu și Florentin 
rescu sint campioni raionali de lupte la actuala ediție 
ipartachiadei. Âtleții, halterofilii și înotătorii au avut, 
asemenea, comportări remarcabile în această competiție 
isiliul asociației n-a luat insă... vacanță, după consuma- 
primei etape a Spartachiadei de vară. A organizat o 

îpetiție de fotbal, în cadrul campionatului asociației, 
igată de echipa secției C.T.C. Matrițerie. A trecut apoi 
trganizarea și desfășurarea unei suite de competiții (tenis 
masă, șah, fotbal) dotate cu „Cupa Eliberării".
i respecta hotăririle și planul de muncă este ceva obiș- 
t pentru activiștii asociației sportive Electronica. în 
ia cu cite va luni ei s-au angajat ca pină in ziua de 
August în întreprindere să existe încă 250 purtători ai 
’nei de polisportiv. Și cum între vorbe și fapte trebuie 
existe o cit mai perfectă concordanță, in ultimele luni, 
oape zilnic sportivii întreprinderii au fost prezenți pe te
ul școR> profesionale Galvani-Tei (unde de obicei iși 
fășoară activitatea) pentru a-și trece normele Insignei, 
icest lucru a devenit o obișnuință. Și nu puține au fost 
nentele recrutate pentru echipele de performanță ale 
ciației.
.Privim un grafic. Este hașurat cu linii roșii, ascendente, 
graficul planului trimestrial de pregătire a sportivilor 
ntași din întreprindere. în fața sa se opresc deseori vo- 
taliștii (care activează „in raion"), șahiștii fin campio- 
ul republican), fotbaliștii (oraș I), popicarii (in raion), 
gătorii (în campionatul orășenesc) și ceilalți sportivi. In 
ind vor lua startul in noi intreceri. Succesele pe care 
vor obține depind — și ei cunosc bine acest lucru — 
pregătirea temeinică făcută in aceste zile sub indru- 

rea consiliului asociației (secretar. Victor Podeanu).
îdihna... pasivă reprezintă o „necunoscută" pentru spor
ii de la Electronica, și bineînțeles, pentru activiștii de 
i. Dimpotrivă, continuitatea este deviza nescrisă a con
ului acestei asociații, care nu intimplător obține rezultate 

în atragerea tineretului pe terenurile de sport.

R. CALĂRAȘANU

LCTUALITATEA
FRUMOASA COMPETIȚIE 

NATAȚIE INTRE SPORTIVII 
ROMÂNI Și BULGARI

uminlcă, a avut loc o compe- 
î de natatie oare a cuprins tra
sarea Dunării (1600 m), șl în- 
:eri de înot, sărituri șl polo 
bazinul de 50 m din Ruse. A- 
stă frumoasă competiție, care 
bucurat de un mare succes, a 
renat ni mai puțin de 330 de 
rtlvi raii.dni și bulgari, cea mai 
iră participantă (10 ani) fiind 
/a Gabriela Constantin din 
iurești.

,r TOROCEANU — coresp.

FOTBAL: Lotul reprezentativ-Steuua roșie Belgrad 1-2 (O-O)
ntr-un decor de toamnă, cu 
i negri amenințători, pe un 
,t puternic, s-a desfășurat ieri 
>ă-amiază, pe stadionul „23 
gust’’ din Capitală, jocul din- 
Lotul reprezentativ și cunos- 

;a echipă Steaua roșie Belgrad, 
ictatorii au stat un meci întreg 
mijlocul unei adevărate fur
ii de praf să urmărească evo- 
' formației noastre, stadiul ei 
pregătire. Jocul echipei noas- 
însă nu i-a mulțumit cît de 
In final victoria a revenit 

ipeților, cu scorul de 2—1 
—0), iar meciul a scos la iveală 
erie de lipsuri ce se manifestă 
rândurile formației noastre. U- 
e dintre ele (omogenitatea, 
,nica individuală, șuturile la 
artă) chiar surprinzătoare. 
Prima repriză, trebuie să spu- 
n de la început, nu a cores- 
ns deloc. Oaspeții — cu o 
lipă descompletată, din rîndu- 
î căreia au lipsit Sekularaț și 
irkovici, cei mai buni jucători 
se așteptau să primească din 

rtea echipei noastre, fiindcă 
i vorba de o verificare, o re-

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare în pag. 3-a)

MUREȘUL TG. MUREȘ A ÎN
VINS DIN NOU PE B.S.G. MO
TOR NORD ERFURT LA HAND.

BAL
TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). 

Marți seara, în meci revanșă. Mu
reșul a dispus din nou de B.S.G. 
Motor Nord Erfurt, de data aceas
ta cu 15—8 (8—4), * “
frumos, dinamic, 
spectaculoase. (C.

după un joc 
cu multe faze 
Albu. coresp.).

SPOR

Krivokucea refine fără prea mari eforturi balonul, la unul din atacurile jucătorilor noștri. Fază din 
meciul lotul reprezentație — Steaua roșie Belgrad.

Foto : V. Bageac
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Mihaela Peneș: 59,22 m—cel mai bun
rezultat mondial al anului

Prin telefon de

(Continuare în pag. a 4-a)

I bucureșteni
cu cei mai mici

La „Universiada" de la Budapesta

la trimisul nostru special, ROMEO VILARA

1. Ducza (Ung.)
p„ 2. Burueșeva (U.R.S.S.) 
p.; 3. Makray (Ung.)

p. Pe echipe clasamentul 
următorul: 1. Ungaria

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Marți după-amiază, numeroși 
amatori de sport din Budapesta 
au luat loc în tribunele de la 
Kiss Stadion unde urma să se 
dispute partida de baschet din
tre echipele masculine ale 
S.U.A. și României. Jucînd 
foarte bine, sportivii români au 
reușit să țină în șah redutabila 
formație americană, una din 
principalele pretendente la pri
mul loc. în finalul jocului însă 
valoarea individuală a unor 
jucători americani, cunoscuti în 
lumea întreagă prin calitățile 
lor fizice și tehnice, a fost de
terminantă în conturarea victo
riei. Și astfel, formația S.U.A. 
a obținut o victorie muncită cu 
scorul dc 69—60 (34—30). Cei 
mai buni au fost Bradley (22), 
Hetnel (13), Ellis (7) — S.U.A. 
și Demian (18), Albu (16). Po
pescu (11) — România.

Pe cit de meritorie a fost 
comportarea baschetbaliștilor, 
pe atît de mult ne-au dezamă
git jucătorii de volei, care au 
pierdut întîlnirea cu selecțio
nata Bulgariei în mod catego
ric. Fără forță în atac, cu un 
joc static, voleibaliștii români 
au părăsit terenul învinși cu 
scorul de 0—3 (13. 8, 9). Din 
echipa noastră s-au detașat,

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 
Șl ANTRENORILOR DE RUGBI

Colegiul central de arbitri șl co
legiul central de antrenori din 
cadrul federației de rugbi convoa
că pe toți arbitrii și antrenorii de 
rugbi din Capitală la o consfătui
ri ca va avea loc vineri 27 au
gust, orele 19, la sediul federa
lei din str. Vasile Conta nr. 16, 
unde șe vor prelucra ultimele mo
dificări ale regulamentului de joc 
iurvenite în urma congresului 
F.I.R.A. de la Roma. 

T I V Ă

mai mult prin ambiția cu care 
au jucat, Drăgan și Griaoro- 
vici.

Cu mult interes a fost urmă
rit concursul feminin de gim
nastică, încheiat marți seara 
tîrziu. Primele locuri la indivi
dual compus au fost ocupate în 
ordine de: '
38,70 
38,60 
38,35 
este
114,95 p.; 2. U.R.S.S 113,80 p.; 
3. Bulgaria 108,95 p.

în semifinala turneului de te
nis. cuplul nostru Tiriac — 
Mărmureanu a pierdut în fața 
lui Lejus și Lihaciov (U.R.S.S.) 
cu 7—9 și 4—6.

LA MUNTE Șl LA MARE,

O dimineață însorită, așternînd 
reflexe de azur pe perdeaua bra
zilor de strajă Sinaiel. De pe o 
culme de deal, privesc mozaicul 
acoperișurilor de case ce seînte- 
iază în razele soarelui. Iată, pe 
o pajiște, o vilă cochetă iși des
chide, cu voioșie, ferestrele.

— Bună dimineața, soare ! Bună 
dimineața, cer ’ Bună dimineața, 
zi frumoasă !

In văzduhul proaspăt, răsună 
zeci de glasuri cristaline, salu
tând „deșteptarea". Este ora 7. 
Peste puține clipe, sumedenie de 
copii, doi cite doi, coboară scă
rile vilei. Pe covorul verde al 
pa^ștei îi văd apoi așezați în 
rit.-.uri drepte, așteptând nerăbdă
tori comenzile educatoarei.

— Mîinile la piept ! înainte, 
unu ! Lateral, doi ! La loc...

Niște prichindei, înalți de o 
șchioapă... Preșcolari... Dar toți 
execută voinicește, în ritm, e- 
xercițtile, iar cei porniți pe șagă 
mai fac și una în plus, după 
comanda „Stai !" Gimnastica de 
înviorare durează doar cîteva mi
nute. Este însă prima dintre bu
curiile unei zile de tabără și nu 
cea mai puțin dragă. îmbujorați 
de efort, cu ochii seînteietori, 
copiii s-au adunat acum în jurul

Miercuri au început pe Nep- 
stadion, pe un timp răcoros și 
umed, întrecerile de atletism. 
Prima probă a concursului — 
PRIMA VICTORIE ROMÂ
NEASCĂ. Confirmînd forma 
bună și excelentele posibili
tăți de care dispune campioana 
olimpică la aruncarea suliței, 
Mihaela Peneș, și-a întrecut 
categoric toate adversarele, 
realizînd și o performantă ex
celentă : 59,22 m, cel mai bun 
rezultat mondial al anului, 
întrecerea nu ne-a scutit însă 
de o serie de emoții. 
După cinci încercări, Mihaela

nate clipe
Pe plajele aurii ale litoralului, copiii patriei noastre trăiesc mina* 

'■ de bucurie
Foto : I. Mihăică

educatoarei și întrebările nu pri
didesc :

— Cînd ne jucăm cu mingea ?... 
Azi unde mergem în excursie ?... 
Stăm mai mult la poiană ?...

Educatoarea Elena Ionescu știe 
să facă pe plac tuturor oaspeților 
micuți al vilei „laz", pe care îi 
are în grijă. Priceperea și expe
riența ei sînt o garanție pentru 
aceasta. Dar, desigur, programul 
zilnic trebuie respectat cu stric
tețe. Și de ce n-ar fi ? El cuprin
de toate atributele ce fac farme
cul unei colonii de vară, de la 
excursiile de dimineață prin 
poienile și văile din jur, la jocu
rile pline de voioșie din cursul 
zilei, încheiate seara la lumina 
feerică a focului de tabără. Mul
tora le place, mai ales, jocul cu 
mingea. Ah, această minge care, 
peste cîțiva ani, va deveni una 
de volei, de baschet, de fotbal.. 
Cițl dintre acești micuți nu vor 
ajunge, în anii viitori, sportivi 
pasionați !

Gimnastica de înviorare, ex
cursiile și jocurile au figurat în 
programul tuturor taberelor de 
preșcolari organizate în această 
vară de Ministerul Invățămîntu- 
lui. I-am văzut pe micuții „viitori 
elevi" la Sinaia, ca și la Timiș 
sau Bușteni, urcînd, voinicește, pe 
cărări de munte, i-am admirat 
apoi pe plaja cu nisip 
la Mangalia intrînd, cu 
apa rece a mării.

Am avut prilejul să 
vorbă cu tovarășa inspectoare Ha- 
ricleia Ardeleanu, responsabila pe 
Capitală cu organizarea coloniilor 
de preșcolari.

de 
în

auriu 
cura},

destăm

Concurs internațional de motocros la Pitești
Etapa a doua a concursului 

internațional de motocros dotat 
cu „Cupa 
balcanice" 
ziua de 5 
noastră, sc

celor trei capitale 
programat pentru 
septembrie în țara 
va desfășura la

start in turneul
internațional de box
Sîmbăta, în Sala Sporturilor din 

Constanța se va da startul în 
turneul internațional de box or
ganizat de federația română do 
specialitate. Țara noastră va fi 
reprezentată de două garnituri 
aproape complete (la categoria 
semigrea va evolua numai I. Mo- 
nea). Iată reprezentanții noștri 
care în această competiție vor 
primi replica unor pugiliști do 
valoare din Uniunea Sovietică, 
R. P. Bulgaria, Olanda și R. S. 
Cehoslovacă : cat. muscă — IX 
Davidescu, St. Costescu; cat. 
cocoș — N. Puiu, N. Mîndreanu ; 
cat. pană — C. Buzuliuc, C. Cru- 
du ; cat. semiușoară — V. Anto
nia, C. Rusu; cat. ușoară — Șt. 
Popoacă, O. Baciu; cat. semi- 
mijlocie — I. Pițu, 1. Marin; 
cat. mijlocie mică — I. Covaci, 
V. Badea ; cat. mijlocie — I. Ol
teana, M. Mariuțan; cat. semi-' 
grea — I. Monea; cat. grea —• 
V. Mariuțan, Th. Basarab.

Din rîndul boxerilor străini 
care vor lua parte la această 
competiție notăm pe bulgarii 
Doicev și Pândo» — medaliați 
cu „argint" la campionatele eu
ropene de la Berlin, sovietică 
Pivovarov (muscă) și Bendalow- 
schi (cocoș) și olandezii Happen 
(muscă) și Rossien (semimijlocie). 
Ultimii doi au mai evoluat ta 
țara noastră.

— Anul acesta au plecat I» com 
loniile de vară peste 4 500 de pro 4 
școlari, aparținînd grădinițelor de 
copii și căminelor din toate ra
ioanele Capitalei — ne lămurește 
tov. Ardeleanu. Scopul ce-1 ur
mărim este ca acești copii să se 
recreeze și, în același timp, să se 
fortifice. Iată de ce punem accent 
pe gimnastică și exerciții fizice. 
Bineînțeles, excursiile au ca scop 
principal să fixeze și să consoli-» 
deze cunoștințele copiilor în le< 
gătură cu natura patriei și, tot< 
odată, să le dea prilejul de a cu-» 
noaște realizările regimului nos
tru socialist.

Aflăm că sute de copii — Intra 
3 și 7 ani — au fost trimiși în a-i 
semenea colonii de vară, în re-i 
giunea Ploiești (Sinaia, Bușteni, 
Slănic), regiunea Brașov (Timișul 
de Sus, Timișul de Jos, Cisnădioai 
ra, Sîmbăta), regiunea Argeș 
(Dragoslavele), regiunea Dobrogea 
(Mangalia). Au fost serii de cite 
21 de zile și de fiecare dată copiii 
au plecat din București cu auto
carele, însoțiți de educatoare. 
Pretutindeni, ei au fost întâmpi
nați cu dragoste și grijă, ii s au 
oferit cele mai bune condiții pen
tru a le face cit mal plăcute zile
le petrecute la munte sau la 
mare.

După 
cută în 
sau sub 
lului, micuții călători se întorc 
acasă la părinți, plini de sănă
tate și voie 
purtând cu 
amintiri de

această „vacanță", petre- 
aerul ozonat al munților 
razele de soare ale litora-

bună, căliți trupește, 
ei comoara unor 

neuitat.

RADU VOIA

Pitești. Federația de specialita
te a hotărit ca traseul de moto- 
cros din Pitești să fie gazda a- 
cestui frumos concurs, fiind re
cunoscut ca un traseu corespun
zător pentru asemenea întreceri.
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Desene de Al. Clenciu

Asociația sportivă Cimentul 
Fieni (președinte Aurel Popes
cu) eu 1 739 de membri UCFS 
nu a participat la întrecerile 
Spartachiadei de vară, în 
timp ce alte asociații mai mici 
ca Bradul Moroeni și Olimpia 
Runcu au organizat numeroa
se concursuri.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
1

„CIMENTUL" : — Mai mare ruși- 
nea! Cogeamite Cimentul și să 
nu facem... priză la Spartachiadă !

La Pitești, după ce volei
balistele de la Voința Sinai.'. I 
au petrecut și au dansat pînă | 
la unu noaptea, sub oblădui
rea antrenorului Gh, Lăză- g 
rescu, a doua zi au pierdut a 
meciul cu Covorul Sibiu la H 
un scor categoric : 3—0 (la se- - 
turi 15-0, 15-2, 15-5) !

ANTRENORUL : — Nu mi-a fost | 
zadarnică truda! Uite ce mai joa
că fetele !

Arbitrul Eugen Felezeu (po- ■ 
sesor al unei bărbi excentrice) g 
a condus întîlnirea de hand- ■ 
bal Steaua roșie .Sibiu — Tex
tila (raionul Sibiu) din cadrul g 
Spartachiadei de vară în ținu- | 
tă de stradă.

Ce rîzi... spinu'.e ?...

Progresul, cea mai mare a- ■ 
sociație sportivă din Somcuta g 
Mare (regiunea Maramureș), ■ 
al cărui președinte este Ga- 
vril Tabără, vădește o serioasă I 
lipsă de activitate. i

— Ei,da! Acum se mai potri
vește !
(după corespondențe trimise de : 
Mi Avan», A!. Moraete, I. Ion eseu

V. Bu'ia)

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

CARNET COMPETIȚIONAL
ȘAH: Semifinalele feminine 

se apropie de sfirșit
NATAȚIE: astăzi, primul startIn campionatele republicane de seniori

Roy Saari, Dick Roth, Carl Robie și alți 
americani de

inotători 
valoare participă la întreceri

începînd de astăzi și 
pînă duminică, piscina 
olimpică de la Dinamo 
va găzdui întrecerile 
campionatelor republi
cane de seniori la înot, 
la care participă — pe 
baza standardurilor fi
xate de federație — cei 
mai buni sportivi din 
Arad, București, Cluj, 
Galați, Sibiu, Oradea, 
Timișoara, Tg. Mureș, 
Reșița și alte orașe ale 
țării. Paralel, la ștran
dul Tineretului vor a- 
vea loc și campionatele 
republicane de sărituri.

Concursurile sînt aș
teptate cu un mare in
teres de iubitorii nata- 
ției din Capitală, mai 
ales că la startul lor au 
fost invitați (ca partici
pant! în afară de con
curs) și câțiva dintre 
cei mai buni îno
tători americani. Prin
tre ei se află și 4 medaliați ai J.O. 
de la Tokio : Roy Saari, campion 
olimpic, primul înotător care a 
coborît sub granița celor 17 
minute la 1500 m liber (în acest 
an 1:59,2 la 200 m și 4:15,0 la 400 
m liber), Dick Roth, recordman 
mondial (4:45,4) și campion olimpic 
la 400 m mixt (în acest an 4:49,2), 
Cari Robie, vicecampâon olimpic la 
200 m fluture 
200 m fluture 
ber) și Gerry 
olimpic la 200 
1:01,2 la 100 m și 2:14,8 la 200 m 
spate). Alături de ei vor concura 
Mike Wall, proaspăt campion mon
dial universitar (în acest an 2:00,6 
la 200 m, 4:17,0 la 400 m și 17:08,3 
la 1500 m liber), Tom Tretheway,

(îin acest am 2:07,7 la 
și 4:15,6 la 400 m li-
Diley, vicecampion 

m spate (în acest an

din „Cupa Federației"
Competiția de baschet dotată cu 

..Cupa Federației" a continuat în cursul 
săptămînii trecute pe terenurile bazei 
sportive Universitatea din str. Vasile 
Pîrvan. Utilitatea ei se dovedește de la 
o etapă la alta sporită. Intr-adevăr, de 
la meci la meci echipele marchează 
progrese sensibile, „rodajul" lor crescînd 
substanțial. Există deci toate premisele 
pentu ca meciurile de campionat să le 
găsească bine pregătite încă de la pri
ma etapă. S-au remarcat ou aoest pri
lej și arbitrii noii promoții, în mod 
special Ion Dinescu (jucătorul din echi
pa divizionară Rapid) și Dorin Ganea. 
Iată rezultatele înregistrate : Progresul- 
Țesătoriile reunite (f) 46—32 ; Voința- 
Constructorul (f) 20—0 ; Voința-I.C.H.F. 
(m) 75—42 ; Progresul-Electrificarea
(m) 69—62 ; Rapid-Academia Militară 
(m) 86—67 ; Dinamo-Progresul (m)
86—62 ; Steaua-Electrificarea (m) 105— 
78 ; Rapid-Voința (f) 63—42 ; Progre- 
sul-Olimpia (f) 46—39. (Cr. Topescu- 
coresp.)

SATU-MARE (prin telefon). Etapa 
de zonă a Cupei Federației de baschet 
rezervată echipelor feminine s-a bucurat 
de un frumos succes, meciurile ară- 
tînd un bun nivel tehnic. Re
zultate : Maramureș-Crișana 54—50 ; 
Maramureș-Gluj 72—46 ; Crișana-Cluj 
48—33. Clasament : 1. Maramureș ; 2. 
Crișana ; 3. Cluj. (Augustin Verba, co
resp.)

TIR: Sîmbătă încep campionatele republicane 
de seniori și senioare

începînd de sîmbătă, poligonul Tu
nari va fi locul de întîlnire al celor 
mai buni trăgători din întreaga țară. 
Aici se vor desfășura întrecerile 
campionatelor republicane de seniori 
și senioare la toate probele Ediția 
din acest an a „republicanelor" are o 
importantă majoră, ea avînd menirea 
Ca pe lîngă desemnarea campionilor 
tării pe 1965 să stabilească definitiv 
lotul național pentru campionatele 
europene ce se vor organiza în tara 
noastră în luna septembrie. Deci, aș
teptăm ca întrecerile de pe Tunari să 
se desfășoare la un nivel ridicat, la 
posibilitățile trăgătorilor noștri.

La competiție participă 176 de tră
gători, care au îndeplinit normele de

Dick Roth — campion olimpic la Tokio — în proba 
de 400 m mixt. 11 veți vedea concurind in aceste 

zile la bazinul Dinamo.

campion al S.U.A. (1:08,3 la 100 m 
bras și 2:32,6 la 200 m bras) și sări
torul Rick Gilbert, de asemenea 
campion mondial

întrecerile încep 
probele de 400 m 
spate (m), 100 m 
200 m bras (f), 4x100 m liber 
și 4x200 m liber (m).

universitar, 
de la ora 19 
mixt (m), 200 
liber (m. și

cu 
m
t),
(f)

HANDBAL: Vie activitate competițională

internă și internațională

tara

MECIURI INTERNAȚIONALE LA IAȘI
IAȘI, 25 (prin telefon). — Luni și 

marți C.S.M.S. a susținut două jocuri 
internaționale cu selecționata orașu
lui Chișinău. în prima întîlnire su
perioritatea a fost de partea oaspeților, 
care au dominat mai mult și au în
vins cu 23—14 (14—7). Partida re
vanșă s-a disputat însă în nota de e- 
videntă revenire a echipei gazdă care, 
cu un joc mai bun în apărare, s-a 
impus și a obținut o victorie clară: 
17—9 (8—4). (D. Diaconescu — cores
pondent regional).

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
SARAJEVO...

...își începe azi turneul în 
noastră. Handbaliștii iugoslavi susțin 
primul meci la Timișoara, în compania 
formației de primă categorie Știința. 
După partida de la Timișoara, oaspeții 
vor evolua la Ploiești (sîmbătă 28 
august), București, Bacău, Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej și Galați, după pro
gramul anunțat la timp. La București 
ei vor întîlni duminică 29 august e- 
chipa Steaua, pe terenul Progresul, 
începând de la ora 11.
TRACTORUL BRASOV A CÎSTIGAT 

„CUPA ELIBERĂRII"'

BRAȘOV (prin telefon). — în lo
calitate s-a disputat cea de a VII-a 
ediție a „Cupei Eliberării", tradițio
nală competiție rezervată echipelor 
masculine de handbal. Ca și în alți 
ani, întrecerile au oferit spectatori
lor partide de un bun nivel tehnic, 
fapt care demonstrează că echipele 
participante sînt bine pregătite în ve
derea începerii campionatului repu
blican. Avînd lotul complet și mani- 
festînd o formă mai bună, formația 
Tractorul Brașov a cîștigat primul 

participare fixate de federația de spe
cialitate. Vor lua startul sportivi din 
București, Ploiești, Iași, Cluj. Arad, 
Timișoara, Bacău, Giurgiu, Brașov, 
Oradea și Suceava. Se vor desfășura 
întreceri la toate probele clasice și 
la armă standard, unde organizatorii 
au trecut în program aceleași probe 
ca la armă liberă calibru redus (trei 
poziții și 60 focuri culcat seniori și 
senioare). Cei mai multi concur anți 
(62) s-au înscris la probele de armă 
calibru redus, armă standard (47), 
pistol precizie (42) și talere aruncate 
din turn (skeet) — 24. Concursurile 
încep sîmbătă și se încheie joi 2 sep
tembrie.

să marcheze o reve- 
sa cea mai bună. Ea 
concurentă neînvinsă 
a 10-a și conduce în

Semifinalele feminine au Intrat în 
ultima parte a desfășurării lor. Peste 
cîteva zile vom cunoaște pe cele pa
tru jucătoare calificate în fiecare 
grupă, care urmează să ia parte la 
finala campionatului tării.

în grupa de la București, lideră este 
fosta campioană. Margareta Perevoz- 
nic, care pare 
nire la forma 
este singura 
pînă în runda 
clasament, cu un avans de */2 punct 
în fața Emiliei Dima Chiș și Terezei 
Urzică. Aceste trei jucătoare au cele 
mai bune șanse de calificare, dar 
pentru un loc fruntaș mai concurează 
Elena Rădăcină, Heidrun Brantsch 
și Eleonora Gogîlea Jianu. Ultima a 
învins-o pe Emilia Chiș, apropiindu-se 
de plutonul fruntaș, iar în ultimele 
trei partide are adversare mai ușoare.

Iată clasamentul după 10 runde: 
Perevoznic 8, Urzică și Chiș 7*/2, P.ă- 
dăcină 7, Brantsch 6‘/2, Jianu și Mas- 
tac 5‘/2 (și o întreruptă între ele), 
Karibian 5, Weinstein 4‘/2, Sutiman 4, 
Ardeleanu 3, Nicolae 2*/2, Alexan- 
drescu 2, Olaru ]/2.

★
12 jucătoare se întrec în semifi

nala de la Oradea. Aici, la jumătatea 
întrecerii — după cum ne transmite 

loc. Iată rezultatele: Tractorul Bra
șov cu Dinamo Brașov 22—12 (9—5), 
cu Metalul Copșa Mică 19—18 (7—8), 
cu Textila Cisnădie 21-—19 (14—11); 
Metalul Copșa Mică cu Dinamo Bra
șov 14—13 (9—8), cu Textila Cisnă
die 30—15 (15—9); Dinamo Brașov 
cu Textila Cisnădie 21—13 (5—4). 
(C. Gruia — coresp. regional).
O NOUA „GARNITURA" LA ȘCOALA 

MEDIE Nr. 4 DIN TIMIȘOARA
La redacție ne-a sosit de curînd o 

scrisoare de la Tiberiu Sfercociu, ac
tivist neobosit în domeniul handbalu
lui și unul din cei mai activi susțină
tori ai echipei feminine a Șc. medii 
nr. 4 din Timișoara, revelația ultimei 
ediții a campionatului republican. EI 
ne relatează că în formația timișo
reană au fost promovate cu curaj o 
nouă serie de elemente tinere : Simo
na Arghir, Georgeta Bratie, Hilda 
Hrivniak, Margareta Saal, Doina Ze- 
riu, Cristina Metzenrath, Aurora 
Onodi, Eugenia Benda și Adriana Ila. 
Echipa s-a pregătit cu seriozitate, sus- 
tinînd o serie de jocuri de verificare. 

PENTRU PROTECȚIA PIELII DE ACȚIUNEA VĂTĂMĂTOARE A TÎNȚA- 
RI'LOR, FOLOSIȚI SOLUȚIA „ANOFUG"

PREȚUL UNUI FLACON DE 200 ml. LEI 10,50

corespondentul nostru Ilie GhiSa — 
clasamentul are în frunte un plutoi 
de trei jucătoare cu cîte 6‘/2 puncte 
Maria Pogorevici, Elena Răducanu ș 
Suzana Makai. Viorica Tolgy are 5’/ 
p., Maria Ionescu 5 (1) p., iar Rene 
Fărcaș 4'/2 (1) p. De notat că ultimi 
a reușit s-o învingă pe Pogorevici. Ir 
general însă abundă remizele intri 
jucătoarele fruntașe, decizia urmînc 
să se dea deci în partidele aceston 
cu următoarele clasate.

SPORTURI NAUTICE: Concurs
de lotci în Deltă

Numeroși tineri și tinere din satele 
Deltei Dunării au participat duminică 
dimineața la un concurs nautic organi
zat de consiliul raional UCFS Tul<\,. 
în colaborare cu clubul sportiv Steaua. 
Scopul competiției — depistarea unor 
elemente dotate pentru sport !Se nau
tice — a fost atins în bună măsură, în
trecerile dînd prilej unor concnrenți să 
fie remarcați și selecționați pentru a 
continua pregătirea sportivă în cadrul 
centrului „Steaua” din Tulcea. Pe fru
moasa faleză a portului Tulcea un pu 
blic numeros a urmărit desfășurarea 
celor cinci probe rezervate ambarcațiu
nilor pescărești (lotci). Iată câștigătorii : 
simplu juniori : Leon Lercă (care se 
află la primul său concurs) ; dublu ju
niori : Vasile Simioncenco-f-Alexe Si- 
raionov ; simplu senioare : Paula Tulea ; 
simplu seniori : Tudor Tarara ; dublu 
seniori : Egor Cozlov + Ilie Cozlov. Ur
mează ca printr-o pregătire metodică, 
susținută, aceste elemente talentate, ca 
și oeilal(i sportivi evidențiați, să se a- 
propie cît mai mult de măiestria spor
tivă.

CR. ȚOPESCU

POLO: Codașele clasamentului 
învingătoare în ultima etapă
în ultima etapă a campionatului repu

blican de polo s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Ind. linii Timișoara — 
C.S.M. Cluj 3—2 (0—1, 2—0, 0—1, 1—0); 
Mureșul Tg Mureș — I.C. Arad 4—1 
(1—1. 1—0, 1—0. 1—Oi

Clasament »

1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 111: 9 24
2. Steaua Buc. 10 9 0 1 70:14 18
3. Crișul Oradea 11 6 3 2 41:29 15
4. Știința Cluj 11 6 2 3 39:33 14
5. Rapid Buc. 13 5 3 5 47:44 13
6. I.C. Arad 14 3 5 1 37:66 11
7. Voința Cluj 13 3 3 Ș8:67 9
8. C.S.M. Cluj 14 3 2 9 31:75 8
9. Mureșul Tg. Mureș 11 3 0 8 24:50 6

10. Ind. linii Timiș. 15 2 2 11 33:83 6
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plică dîrză. Ca urmare ei nu s-au a- 
vîntat la joc. Au acționat în general 
prudent la mijlocul terenului, cu unele 
atacuri, destul de periculoase, pe partea 
dreaptă.

După ce a încercat două-trei pătrun
deri prin Gheirjlidi, formația noastră 
a început să plimbe mingea la nesfârșit, 
componenții ei mulțumindu-se să pa
seze pe metru patrat, să se întoarcă 
chiar ...spre poarta lui Haidu. Echipa 
acționa la întîmplare, fără o idee tac
tică. Jucătorii noștri nu se înțelegeau, 
de parcă acum jucau pentru prima oară 
împreună. Deschiderile se făceau gre
șit, iar Hrcălab și Sorin Avram re
nunțau ușor la luptă. Așa se face că 
în marginea careului de 16 m, timp de 
45 de minute apărătorii iugoslavi au 
respins cu ușurință toate atacurile îna
intașilor noștri (dacă le putem numi 
atacuri). Această lipsă de clarviziune, 
această manieră de a juca fără de a 
pregăti bine atacul nu au ca urmare 
decât o totală ineficacitate. Primul șut

TINERELE ELEMENTE IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR 
Ocupînd, pînă nu demult, un loc secundar în activitatea secțiilor de fotbal, 
tinerele elemente, piticii și juniorii, au revenit în centrul atenției. Iată-i în 
fotografia noastră pe piticii de la Rapid, împărțiți în două echipe pentru a 
furniza o „deschidere”, mult gustată de public pe stadionul Republicii.

Etapa inaugurala în categoria C
SERIA EST

UNIREA NEGREȘTI — FRUCT- 
EXPORT FOCȘANI (1—0). Dispută 
dîrză pentru victorie. Unirea a domi
nat ceva mai mult, înscriind unicul 
gol în min. 32 prin Țapu. Spre sfârșit, 
fotbaliștii din Focșani ies mai des la 
atac, fără rezultat însă. (L Păuleț — 
coresp.)

METALOSPORT GALAȚI—VIITO
RUL SUCEAVA (0—0). Amîndouă 
echP-ele au practicat un joc slab, in
eficace. O notă în minus pentru gaz
de care au ratat cîteva ocazii clare, 
astfel că tabela de marcaj ~a rămas 
albă pînă la sfârșit. (V. Ștefănescu — 
coresp.)

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR 
GHIU-DEJ — VICTORIA P. 
NEAMȚ (1—8). Joc confuz, presărat cu 
multe durități. Deși gazdele au do
minat 40 de minute din prima repri
ză, cei care deschid scorul sînt oas
peții (prin Zaharia în min. 40, în ur
ma unui contraatac). în min. 43, Udriș 
(Victoria) profită de o greșeală copi
lărească a apărării gazdelor ridicând 
scorul. Chimia reduce din handicap 
în min. 48 prin Jiga (lovitură de la 
40 m), dar peste trei minute același 
Udriș înscrie din nou pecetluind re
zultatul final la 3—1, pentru fotba
liștii din Piatra Neamț. (A. Andro- 
nescu și Gh. Grunzu — coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — TEX
TILA BUHUȘI (2—0). Victorie clară. 
Ambele goluri au fost înscrise de 
Cristea (min. 7 și 60). (C. Panaite — 
coresp.)

FORESTA FĂLTICENI — FLA
MURA ROȘIE TECUCI (1—1). Gaz
dele au dominat mai mult, ratând în
să în aceeași proporție. Oaspeții s-au 
apărat organizat, calm. Au marcat : 
Borbely (min. 44, din 11 m) pentru 
Foresta, respectiv, Zamfirescu (min. 
52). (Negru Lazăr — coresp.)

LOCOMOTIVA IAȘI — META
LUL RĂDĂUȚI (4—0). Succesul ca
tegoric al ieșenilor se datorește fru
moasei comportări a liniei de atac în 
repriza a doua. Este drept însă că por
tarul oaspeților, Codreanu, a primit 
două goluri parabilc și că, în gene
ral, Metalul s-a prezentat slab, neopu- 
nînd decît o slabă rezistență. Au mar
cat : Scânteie (min. 36), Comănescu 
(■min. 55) și Brîndușescu (min. 70 și 
72). (D. Diaconescu și I. Lcizeriuc — 
coresp.) 

tras pe poarta lui Krivokucea l-am înre
gistrat abia în minutul 25, după oe 
Sasu și Nunvveiller VI au încercat să 
facă și ei acest lucru, dar lovind min
gea defectuos au trimis-o departe de 
buturile porții echipei iugoslave. In 
această perioadă, doar Popa și Gher- 
gheli au depus eforturi să realizeze 
ceva, dar cu doî oameni nu s-a putut 
face mare lucru. Badea, care în echipa 
lui de dub a dat satisfacție în ultimele 
jocuri, ieri a fost șters. Sasu a dovedit 
aceeași slăbiciune: aleargă dezordonat, 
nu-și sincronizează mișcările, acțiunile 
cu Sorin Avram și de aceea acest cu
plu nu a realizat mai nimic. Cît pri
vește apărarea, deși oaspeții n-au soli- 
citat-o prea mult în prima repriză, a 
vădit marea ei slăbiciune de pe partea 
lui Hălmăgeanu, depășit cu ușurință.

In repriza a doua s-a văzut că echipa 
poate juca mai bine dacă toți compo
nenței ei vor aceasta. Ivansuc a adus 
un reviriment în linia de atac. Acțiu
nile au început să fie mai incisive, Pîr- 
călab a făcut cîteva curse așa cum îl 
știm noi. Dintr-o fază bine lucrată, So-

SERIA SUD
I.M.U. MEDGIDIA — RULMEN

TUL BRAȘOV (2—0). Meci plăcut, 
multe faze palpitante dar și multe... 
ratări mai ales din partea gazdelor. 
Cele două goluri au fost marcate de 
Călin (min. 24) și Bașchir (min. 70). 
A. Bentu din București a arbitrat co
rect și autoritar. (R. Avram — co
resp.)

S.N. OLTENIȚA — ELECTRICA 
CONSTANȚA (0—0). 1.500 de spec
tatori au asistat la un joc frumos cu 
toate că scorul a rămas alb. S-au re
marcat : Mițu, Preda și Goman 
(S.N.O.), Datcu ți Cataramă de la oas
peți. (M. Voicu — coresp.)

PORTUL CONSTANTA — MARI
NA MANGALIA (3—2). Jocul a fost 
de bun nivel tehnic, cu multe faze 
spectaculoase. în prima repriză gaz
dele au înscris de trei ori prin Cara- 
man (min. 13) și Moroianu (min. 16 
și 25), dar n-au reușit .să mențină sco
rul în repriza secundă, cînd oaspeții 
au fost la un pas de egalare mareînd 
două goluri : Ciocan (min. 52) și Be- 
jan (min. 58). A arbitrat bine Gh. 
Gherghe — București. (C. Popa — 
coresp.)

TEXTILA SF. GHEORGHE — 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI (1—1). 
Arbitrul P. Malița din Ploiești a avut 
de condus un meci greu, fiind ne
voit să-1 îritrerupă de nenumărate 
ori pentru a pune capăt durităților 
comise de ambele echipe. Au marcat : 
Șașcu (min. 80) pentru gazde și Florea 
(min. 65 — din Hm) pentru oaspeți. 
(Z. Pop și Gh. Briotă — coresp.)

METROM BRAȘOV — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (5—1). Victoria la scor 
realizată de brașoveni se datorește în 
mare parte slabei rezistențe opusă de 
jucătorii din Făgăraș. Autorii celor 5 
goluri ale brașovenilor sînt : Ardelea- 
nu (min. 64 și 69), Frîncu (min. 2), 
Lazarovici (min. 56) și Sima (min. 12 
— din lovitură de pedeapsă), respec
tiv, Filip (min. 3). (V. Secăreanu și 
E. Bogdan — coresp.)

ELECTRICA FIENI — TRACTO
RUL BRAȘOV (0—0). Atît jucătorii 
din Fieni, cît și cei de la Brașov au 
dovedit multe lacune în pregătire. 

rin Avram (jucat puțin în acest meci) 
a avut posibilitatea să înscrie spec
taculos, în urma unui șut puternic, cu 
efect. Dar aceasta a durat pînă la 
marcaiea golului, cînd jucătorii noștri 
s-au sărutat îndelung pentru acest... 
succes și au crezut că au și câștigat. 
S-au bucurat mult prea devreme, inex
plicabil pentru un meci nu de califi
care într-o competiție oficială, ci de 
verificare. Steaua roșie, echipă matură, 
cu jucători tehnici, care uneori au fo
losit și forța, a arătat echipei noastre 
că mai are de lucrat pentru a dobîndi 
forma cea mai bună. Avînd 0—1, deci 
înfrângere, jucătorii iugoslavi au trecut 
la atac, supunînd apărarea noastră unei 
presiuni insistente. Linia noastră de
fensivă a început să cedeze pe unde 
era slabă, pe partea lui Hălmăgeanu. 
In min. 82 Djaici a egalat cu un șut 
din întoarcere de la 10 m, care l-a 
surprins pe Haidu, neinspirat în acest 
meci, chiar și la degajări. Apoi, în min. 
86 Vradnian a trecut de Hălmăgeanu, 
a centrat, și același Djaici, nejenat de 
nimeni, a reluat cu capul de la 4 m 
(!!) înscriind pe lîngă Haidu, încreme
nit — de ce? — pe linia porții.

Așadar, echipa noastră a pierdut a- 
cest meci de verificare. Nu atît în
frângerea, care de data asta contează 
mai puțin, ci felul cum s-a jucat tre
buie să dea serios de gîndit antrenori
lor și sportivilor. Formația este desco
perită pe anumite posturi, fiindcă Hăl
măgeanu, D. Popescu, Badea și Sasu 
n-au corespuns în acest meci. In plus, 
îi lipsește un coordonator de joc. Și 
din nou atenție la Haidu, care se 
lasă surprins de unele acțiuni și șuturi 
la semiînălțiine.

Arbitrul N. Mihăilescu a condus for
mațiile:

LOTUL REPREZENTATIV : Haidu- 
Popa, Nunweiller III, C. Dan, Hălmă
geanu - Ghergheli, Nunweiller VI 
(min. 46 D. Popescu) - Pîrcălab, Badea, 
(min. 46 Ivansuc), Sasu, Sorin Avram.

STEAUA ROȘIE : Krivokucea (Sto- 
ianovici I) - Stoianovici II, Kop, Be- 
kiei, Ieftici (Andrici) - Gugleta, Skrî- 
bici (Miliecevici) - Skrban (Vradnian), 
Lazarevici, Djaici, Kostici (Zivkovici).

SERIA VEST
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 

VICTORIA CĂLAN (4—0). Net su
periori, timișorenii au avut jocul la 
discreție. Cîta (min. 4), Clain (min. 
45) și Ioj (min. 60 și 70) au înscris 
cele patru goluri. (I. Jora — coresp.)

C.F.R. CARANSEBEȘ — MINERUL 
ANINA (2—0). Oaspeții au dominat la 
începutul meciului, dar treptat-trep- 
tat au lăsat inițiativa gazdelor, care 
înscriu cu 5 minute înainte de sfîrși
tul ambelor reprize cîte un gol prin 
Novacovici. (M. Butașcu — coresp.)

TRACTORUL CORABIA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA (1—0). Pînă 
în minutul 83 scorul a fost alb, por
tarul craiovean salvîndu-și echipa de 
la multe goluri sigure. Unicul gol a 
fost înscris de Popescu. (Cornelia Mu
reș — coresp.)

VICTORIA TG. JIU — C.F.R. TI
MIȘOARA (3—2). La capătul unui 
joc specific de campionat, gazdele 
și-au adjudecat victoria la limită prin 
golurile înscrise de Naidin (min. 50 
și 89) și Băloi III (min. 37). Golurile 
timișorenilor au fost realizate de Fo- 
dor (min. 11) și Covaci (min. 70). 
(P. Cristea — coresp.)

MINERUL DEVA — METALUL 
TR. SEVERIN (3—0). în prima repri
ză Minerul beneficiind de avantajul 
vîntului, care a avut suficientă inten
sitate, a creat numeroase faze la poar
ta severinenilor și a deschis scorul 
prin Belea (min. 35). Și totuși supe
rioritatea și-a impus-o în repriza se
cundă, înscriind alte două goluri : Du- 
daș (min. 76) și Delios (min. 85). (Gh. 
Șendreanu — coresp.)

PROGRESUL STREHAIA — MI
NERUL CÎMPULUNG (3-3). Jocul 
a fost de slabă factură tehnică cu toa
te că s-au înscris 6 goluri. Glăveanu 
(min. 17 și 81) și Roșu (min. 85) sînt 
autorii golurilor echipei din Stnehaia, 
iar Popescu (min. 27), Broscățeanu 
(min. 50) și Catrina (min. 60) au în
scris pentru Minerul. (Gh. Dobreanu 
— coresp.)

MUSCELUL CÎMPULUNG — ME
TALUL HUNEDOARA (1—1). Re
zultatul egal este echitabil deși gaz
dele au ratat două mari ocazii prin 
Duțan. Au marcat Deica (min. 70), 
respectiv, Dobândă (min. 82). (V. Po
pescu — coresp.)

Note
Povestea unui cronometru

Pe stadioanele noastre, chiar fi la 
cele unde se dispută meciuri de cate
goria C, există un ceas cronometru. 
Foarte bine! Spectatorii fi, mai ales, 
jucătorii au posibilitatea să-și dea sea
ma cît timp s-a scurs din partida res
pectivă, cit mai este pînă la sfîrșitul 
meciului, dacă echipa condusă mai are 
timp să egaleze etc.

Duminică, pe stadionul Tineretului 
din Craiova, gazdele s-au străduit să 
asigure toate condițiile primului joc pe 
teren propriu al echipei lor. Deschide
rea festivă, demonstrația copiilor, ga
zonul refăcut, care asigură acum con
diții excelente de joc, au creat un ca
dru sărbătoresc. Nu a lipsit nici cro
nometrai. Mare, ca să se poată vedea 
de la distanță „minutele"!

A început meciul, a intrat în func
țiune și cronometru! A mers cu pre
cizie 45 de minute. S-a oprit la pauză 
și apoi și-a reluat mersul în repriza 
secundă. Iată insă că în min. 68 Știința 
Craiova este egalată. De acum, parcă, 
timpul se scurgea mai iute. Gazdele 
forțau jocul dar nu reușeau să ia avan

În loc de cronică la meciul 
Flacăra roșie—Victoria Giurgiu

Pe stadionul Timpuri Noi din Capitală 
au venit mulți spectatori să asiste la me
ciul Flacăra roșie București — Victoria 
Giurgiu. Era doar primul joc din noul 
campionat.

Nu intenționăm să relatăm în aceste 
rînduri desfășurarea meciului (amintim 
doar că Flacăra a înscris unicul gol al 
partidei în minutul 2 prin Nedelea). 
Ne-am propus, în schimb, să arătăm fap
tele pentru care jucătorii bucureșteni, în 
loc să fie aplaudați pentru victoria ob
ținută, eu părăsit terenul... fluierați !

Explicația ? Tinerii jucători din Giur
giu le-au dat o replică viguroasă, desfă- 
șurînd un joc mai bun decît gazdele. 
Exasperați că nu puteau realiza un scor 
mai mare, jucătorii de la Flacăra s-au 
dedat la durități sancționate, ce-i drept, 
de arbitru (jucătorul St. Marinescu a și

SERIA NORD
STEAUA ROȘIE SALONTA — FO

RESTA SIGHEȚ (2—0). Meci de mo
dest nivel tehnic. S-a greșit mult în 
preluări și pase. Au marcat : Ui- 
vari II (min. 35, din 11 m) și Manef 
(min. 57, autogol). (Gh. Cotrău — co
resp.)

CHIMICA TÎRNĂVENI — MINE
RUL BIHOR (2—0). Lin joc viu dis
putat, în care inițiativa a aparținut 
aproape în întregime localnicilor. Au 
înscris Dondoș (min. 8) și Ionaș (min. 
58). (I. Hasașiu — coresp.)

SODA OCNA MUREȘ — META
LUL, COPȘA MICĂ (3—0). După o 
repriză echilibrată, fotbaliștii de la 
Soda au construit atacuri mai organi
zate și avînd o perioadă foarte fruc
tuoasă la mijlocul reprizei a doua au 
reușit să cîștige cu 3—0. Golurile au 
fost realizate de Crișan (min. 60 și 
67) și Popanică (min. 65). (Gh. Teu- 
tan — coresp.)

FAIANȚA SIGHIȘOARA — OLIM
PIA ORADEA (1—1). Rezultatul fi
nal de egalitate este echitabil. Punc
tele au fost realizate de David (Olim
pia) în min. 17 și Manea (Faianța) 
în min. 75. (I. Turjan — coresp.)

MINERUL BAIA SPR1E — SĂT- 
MĂREANA (2—2). Partidă spectacu
loasă, desfășurată în cadrul unei dis
cipline exemplare. Au marcat : Donca 
(min. 5) și Bot (min. 80) pentru Săt- 
măreana, respectiv Suta (min. 20) și 
Balaj (min 35). (T. Tohătan — co
resp.)

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
DEJ (2—1). După un început slab, 
localnicii au pus stăpînire pe joc și 
deși ratează multe ocazii obțin, pînă 
la urmă, victoria la limită. Au mar
cat : Pîrvu (min. 30) pentru Unirea, 
respectiv, Pădureanu (min. 46 și 56). 
(D. Deac — coresp.)

PROGRESUL REGHIN — A. S. 
AI UD (3—2). Un număr marc de spec 
tatori au aplaudat faze interesante 
dintr-un meci care le-a oferit destule 
emoții. Este suficient să arătăm că 
Progresul a fost condus cu 2—0 (în 
urma golurilor marcate de Ilea în 
min. 9 și Ti ut in în min. 19), iar după 
ce a echilibrat scorul prin Tujor 
(min. 28) și Chiș (min. 30) a avut nu 
mai puțin de 5 bare. Punctul victoriei 
a fost realizat de Naghi în min. 82 
(L. Maior — coresp.) 

taj. Dar, minune I ? Din min. 81 minu
tarul cronometrului a încetat să mai 
alerge. „Aștepta" să înscrie craiove- 
nii ? Situația l-a pus în încurcătură și 
pe arbitrul Ritter. Ceasul lui mergea, 
dar nu corespundea cu cronometrai sta
dionului. Atunci, în loc să mai fie a- 
tent la meci, căuta cu privirea colegii 
de linie săi confirme exactitatea 
timpului. Intr-un tîrziu l-a observai 
L. Ferencz, care i-a arătat discret că 
mai sînt 5 minute. Au fost puși în 
încurcătură și spectatorii. Ba, unii și-au 
manifestat nemulțumirea pentru termi
narea jocului cu 9 minute mai înainte I

Cazul nu e unic. Se mai folosește 
și în alte locuri această practică de a 
„trage de timp” cînd echipa gazdă 
este condusă. Credem că este cazul să 
se acorde importanța cuvenită acestui 
fapt deloc mărunt. Organizatorii tre
buie să încredințeze cronometrai sta
dionului pe mina unor oameni serioși. 
Ceasul de pe stadion nu poate fi, în 
nici un caz, o jucărie pentru copii

0. A.

fost eliminat de pe teren) și dezaprobate 
de public. Mai mult, unii jucători de la 
Flacăra, P. Cuconea și apoi V. Constan
tin, au început să aducă injurii publi
cului din tribune. Și cînd te gîndești că 
aceasta s-a petrecut în etapa inaugura
lă ! Amintim că nu este prima oară cînd 
jucătorii echipei bucureștene se dedau 
la asemenea acte nesportive.

F.R.F. va trebuie să ia măsuri.
C. COSTIN

Prima etapă 
cu concursuri paralele 

la Pronosport
începînd cu concursul Pronosport de 

duminică 29 august a.c. în fiecare săp- 
tămină, paralel cu concursul obișnuit — 
denumit Pronosport A — s-a introdus 
experimental un concurs cu 12+1 meciuri, 
denumit Pronosport B.

Deci, în fiecare săptămînă participanții 
au posibilitatea să joace la concursul 
obișnuit, plătind 2 lei pentru o variantă 
și Ia concursul Pronosport B, plătind 3 
]ei pentru o variantă.

Programul concursului Pronosport A 
este întocmit din 12 meciuri iar cel al 
concursului Pronosport B din aceleași 
12 meciuri + i meci special.

Spre deosebire de concursul obișnuit, 
la care sînt trei feluri de premii, la Pro
nosportul B sînt cinci feluri de premii.

Programul concursului de duminică 29 
august a.c.

(Nr. A 35 și B 1)
este următorul :

I. Rapid — Petrolul
II. Știința Cluj — Steaua

IU. Farul — Dinamo Pitești
IV. Crișul — U.T.A.
V. C.S.M.S. — Siderurgistul

VI. Știința Tim. — Știința Craiova
VII. Flacăra Moreni •— Poiana Cîmpina

VIII. Metalul Buc. — Dinamo Bacău
IX. A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petrila
X. Minerul B. Mare — Clujeana Cluj

XI. Ind. sîrmei — C.S.M. Reșița
XII. Min. Lupeni — A.S. Cugir 

Xm. Steagul roșu — Dinamo Buc.
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 34 din 25 august 1965, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

49 47 24 45 15 1
Numere de rezervă: 4 21
Fond de premii ; 625.739 lei din care 

180.184 lei report categoria I.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 1 septembrie în București.
LOTO

Premiile întregi și sferturi la tragerea 
Loto din 20 august 1965.

Suplimentar I: 1 a 120.000 lei șl la 
30.000 lei; Suplimentar JI: 8 a 8.761 lei 
și 7 ra 2.190 lei; Categoria I: 3 a 18.983 
lei și 6 a 4.745 lei; Categoria a Il-a: 17 a 
4.325 lei și 11 a 1.081 lei; Categoria a 
III-a: 27 a 2.476 lei și 30 a 619 lei; Cate
goria a IV-a: 66 a 1.057 lei și 59 a 264 lei; 
Categoria a V-a: 73 a 970 lei și 60 a 242 
lei; Categoria a Vl-a) 59 a 1.116 lei și 70 
a 279 led; Categoria a VTI-a: 149 a 457 
lei și 151 a 114 lei; Categoria a VIII-a: 
152 a 432 lei și 182 a 108 lei.

Cîștigătorul premiului Suplimentar I 
întreg în valoare de 120.000 lei Buhai 
Iordache din Panciu regiunea Galați.

Report supl. I 96.169 lei.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

De la L E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal Progre

sul — C.F.R. Pașcani și RAPID — PE
TROLUL din 29 august de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele de bilete obișnuite : str. 
Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești.

O La bazinul acoperit Floreașca se 
fac înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii, care începe la 
1 septembrie.
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CAL EIDOSCOP

Intre 11 și 15 octombrie începe „Memorialul

Sportivii români invitați la un mare concurs 
preolimpic

Capablanca“

in Mexic
CIUDAD DE MEXICO, 25 (Ager

pres). — Ciudad de Mexico, orașul ce
lei de-a 19-a ediții a Olimpiadei de 
vară, va găzdui anul acesta, între 11 
și 15 octombrie, primele întreceri pre- 
olimpice în vederea J. O. din 1968. în 
capitala Mexicului vor fi invitați să 
participe la întreceri de atletism, bas
chet, box, ciclism, scrimă, gimnastică 
și înot, sportivi din 11 țări: Anglia, 
Finlanda, Franța, R.D. Germană, R.F.

Japonia, România, 
U.R.S.S.

Germană. Italia, 
Suedia, S.U.A. și

Echipele vor fi însoțite de tehnicieni 
și medici, care vor avea posibilitatea 
să studieze la fața locului reacția or
ganismului sportivilor la efectele marii 
altitudini, știut fiind că orașul Ciu
dad de Mexico se află situat la înăl
țimea de peste 2 000 m. Comitetul. o- 
limpic mexican va delega o comisie, 
specială de medici pentru a urmări a- 
ceste întreceri preolimpice.

Mihada Pcncș: 59,22 m-ccl mai bun 
rezultat mondial al anului

fUrmare din pag. 1)

se afla doar pe locul 3, fișa ei de 
concurs mareînd: 49,30 m, dep,
45,34 m, dep, 52,58 m. După ultima 
aruncare însă, sulița atletei noastre 
s-a oprit aproape de 
marca 60 de metri (!) și astfel, la 
Budapesta, s-a cîntat 
oară Gaudeamus Igitur pentru 
sportiv român. Iată, de altfel, clasa
mentul probei:

1. MIHAELA PENES (România) 
59,22 m — record mondial univer
sitar, 2. Micheline Demys (Franța) 
52,70 m, 3. Valentina Popova 
(U.R.S.S.) 52,66 m, 4. Angela Nemeth 
(Ungaria) 52,26 m, 5. Susan Platt 
(Anglia) 50,24 m, 6. Nalașa Urban- 
cici (Iugoslavia) 50,10 m. Maria Dia
conescu a concurat foarte slab 
(44,80 m), ocupînd doar locul 12.

Aruncarea greutății a revenit cum 
era de așteptat recordmanului mon
dial Randy Mattson 
20,31 m. L-au urmat: 
(U.R.S.S.) 18,68 m,

banda care

pentru prima
un

(U.R.S.S.) 4—6, 6—3, 6—3, 3—6,
6—4. în semifinalele probei de du
blu mixt, cuplul român Țiriac-Dibar 
a întrecut perechea italiană Maiori- 
Riedl cu 7—5, 6—4, iar Lejus—Liha- 
ciov (U.R.S.S.) au învins cuplul 
Schneider — Le Poutre (Olanda) 
cu 6—1, 6—3.

La bazinul olimpic din insula Mar
gareta s-a încheiat și turneul olim
pic de polo. In finală, formația Un
gariei a învins pe cea a Uniunii So
vietice cu 5—3, iar pentru locurile 
3—4 selecționata României a între
cut pe cea a Bulgariei cu 5—1 (0—0, 
1—0, 1—0, 3—1). Au marcat: Blajec 
2, Mărculescu, Novac, Grințescu 
pentru echipa noastră și Konstanti
nov pentru cea bulgară.

în turneul feminin de volei,
prezentativa țării noastre a întrecut 
la capătul unui meci pasionant for
mația Cehoslovaciei cu 3—2, (10,
13, —13, —11, 7), iar echipa mascu
lină de baschet a României a învins 
Tunisia cu 83—33 (38—22).

re-

(S.U.A.) cu 
2. Karașev 

3. Kucikin 
(U.R.S.S.) 18,45 m, 4. Z. Nagy (Un
garia) 18,12 m, 5. Mc. Grath (S.U.A.) 
18,01 m, 6. Tomaso viei (Iugoslavia) 
17,47 m.

Reprezentantul nostru a depășit 
primele două încercări și s-a clasat 
pe locul 16, cu 15,40 m. în sfîrșit, 
la săritura în înălțime femei, s-a înre
gistrat o mare surpriză. Titlul de 
campioană mondială universitară a 
revenit lui Blagoeva (Bulgaria) 1,65 
m, care a întrecut. pe Pușkarieva 
(U.R.S.S.) 1,65 m și Mrinjec (Iugo
slavia) 1,63 metri.

în întrecerile de tenis s-au desfă
șurat primele finale : simplu femei: 
Riedl (Italia) — Ermolaeva (U.R.S.S.) 
4—6, 8—6, 6—0; dublu bărbați: 
Fox-Dell (S.U.A.) — Lejus-Lihaciov

Atenția iubitorilor de șah de pre
tutindeni este concentrată în aceste zile 
spre știrile ce sosesc din Havana, unde 
începe marele turneu internațional de 
șah „Memorialul Capablanca".

S-a anunțat lista definitivă a celor 
22 de participanți la turneu, care ara
tă astfel (concurenții sînt notați în or
dinea tragerii la sorți) : 1. Lehmann 
(R.F. Germană); 2. CIOCÎLTEA (Ro
mânia); 3. Peev-Tringov (Bulgaria); 4. 
Parma (Iugoslavia) ; 5. Garcia (Cuba); 
6. Robatsch (Austria) ; 7. Pachman 
(Cehoslovacia) ; 8. Jimenez (Cuba) ; 9. 
Gheller (U.R.S.S.) ; 10. Doda (Polo
nia) ; 11. Pietsch (R.D. Germană) ; 12. 
Smîslov (U.R.S.S.) ; 13. O’Kelly (Bel
gia) ; 14. Boboțov (Bulgaria) ; 15. Sza
bo (Ungaria) ; 16. Ivkov (Iugoslavia) ; 
17. Bilek (Ungaria) ; 18. Cobo (Cuba) ; 
19. Donner (Olanda) ; 20. Holmov
(U.R.S.S.) ; 21. Perez (Cuba) ; 22. Fi
scher (S.U.A.). Mai mult de jumătate 
din participanți posedă titlul de mare 
maestru internațional, ceea ce de
monstrează suficient forța acestui tur
neu.

Pentru a doua oară la această între
cere este prezent un șahist român, fos
tul nostru campion Victor Ciocîltea. El 
a jucat și la prima ediție a turneului 
— în 1962 — cînd s-a clasat al 9-lea, 
dintr-un lot foarte select de concurenți, 
lăsînd în urmă, printre alții, pe Pach
man, Matanovici. Guimard.

Este interesant de menționat că — 
pentru prima oară în istoria marilor 
turnee de șah — unul dintre concu
renți nu se va afla în sala de joc, 
ci își va comunica mutările prin tele
fon. Este vorba de campionul ameri
can Bobby Fischer, căruia Departa
mentul de stat i-a refuzat viza de ie
șire din S.U.A. Fischer va transmite 
mutările partidelor sale în fiecare 
rundă, fiind prezent în sala Marshall 
Chees Club dn New York.

bo (Ungaria) ; 16. Ivkov (Iugoslavia)
■ Cobo (Cuba)

20.

ce de-

PUTERNICE AVA
LANȘE de zăpadă au 
izolat complet stațiu
nea de sporturi de iar
nă portillo (Chile) unde 
urmează să se desfășoa
re, anul viitor, cam
pionatele mondiale de 
schi. Schiori italieni, 
austrieci și nord-amc- 
ricanl, care sosiseră 
aici pentru a se antre
na, s-au găsit zile în 
șir izolați într-un ho
tel, putînd comunica în 
exterior doar prin tele
fon. O avalanșă care 
căzuse chiar pe una 
din pîrtiile ce urmează 
să fie folosită în com
petițiile internaționale a 
ucis cinci schiori chi
lieni.

UN RECORD neobiș
nuit a realizat înotăto
rul francez Francis 
Luyce. El a cîștigat tit
lurile de campion na
tional in tonte probele 
de liber: 100, 200, 400, 
1500 metri, precum și in 
ștafeta 4x200 m împreu
nă cu echipa clubului 
său. Dunquerque.

FOSTUL JUCĂTOR la 
cluburile franceze de 
fotbal Bordeaux șl Nî- 
mes, Mohamed Abde- 
salem, este preocupat 
de citeva zile de o pro
blemă cu totul ieșită 
din comun. El trebuie 
să răspundă la condo- 
leanțele sosite pe adre
sa locuinței sale eu pri
lejul anunțării... morțil 
lui 1 Intr-adevăr, ziarele 
franceze au publicat 
știrea că Abdesalem, 
care trăiește de cinci 
ani la Casablanca, a 
încetat din viață. „Mul
țumesc, mă simt bine”

— sună răspunsul fos
tului fotbalist la fieca
re telegramă de condo
leanțe primită.

DUPĂ ziarul Les 
Sports (Bruxelles) exis
tă în prezent în Europa 
8 290 561 de fotbaliști a- 
filiați Ia federațiile na
ționale. In fruntea listei 
se află R. F. Germană 
cu 2.128.247 de jucători 
iar Malta este ultimul 
clasat cu un număr de 
5.614.

TOȚI JUCĂTORII e- 
chipel italiene de fotbal 
Napoli au primit cite 
un carnet din partea... 
papei, eu o inscripție în 
limba latină, în care 
sînt invitați să practice 
pe teren un „joc gene
ros și sportiv". Să ve
dem dacă napolitanii 
relntrațl în prima di
vizie după o Îndelun
gată absență și doritori 
să se mențină în rîndui 
echipelor fruntașe vor 
ține seama de sfatul 
înaltului pontif.

O REINTRARE neaș
teptată în canotaj este 
aceea a australianului 
Mc. Kenzie. La apropia
tele campionate europe
ne de canotaj acade
mic, el va face ... 
che" la schit cu Sidney 
Rand, ' * 
atlete 
Rand.

ÎN ________ . ,
dintre cei 16 antrenori 
ai echipelor din prima 
divizie au rămas in 
funcție: Munoz la Real 
Madrid $1 Iloade la Las 
Palmas. Restul iși 
schimbă domiciliul o 
dată cu venirea toamnei

,pere-

soțul renumitei 
engleze Mary

SPANIA, doar 3

PE TERENURILE DE FOTBAL
(N preliminariile c. m.

Preliminariile sudamcricane ale cam
pionatului mondial sînt pe punctul de 
a fi complet încheiate. După grupa a 
IlI-a (Uruguay-Peru-Venezuela ; califi
cată : prima) și-a terminat jocurile 
grupa a Il-a, 
prezintă astfel :

1. Chile
2. Ecuador
3. Columbia

al cărei clasament
Și 
se

2
2
1

1 12: 7
1 6: 5

5
5
2

1
1
0 3 4:10 
alcătuit după 

Totuși, Chile nu

4 
4 
4

Acest clasament este 
criteriile obișnuite, 
este calificată pentru turneul final, 
pentru că regulamentul campionatului 
mondial precizează: „Dacă după dispu
tarea tuturor meciurilor dintr-o grupă 
sau subgrupă, două sau mai multe 
echipe se află la egalitate de puncte 
se va juca un meci de baraj (sau mai 
multe) pe un teren neutru“. Deci, Chile 
și Ecuador urmează să joace din nou 
între ele.

In schimb, în prima grupă (Argen- 
tina-Paraguay-Bolivia), deși mai este de 
disputat un meci, Argentina este virtual 
calificată, după victoria cu 4—1 
Boliviei (primul

1. Argentina
2. Paraguay
3. Bolivia

La concursul internațional de tir ce 
se desfășoară de trei zile la Berlin cu 
participarea sportivilor din opt țări, 
s-au obținut rezultate bune la o serie 
de probe. Sportivii noștri, care au 
concurat foarte bine la proba de 
pistol viteză, cîștigînd atît la indivi
dual cît și pe echipe, n-au mai fost 
printre primii clasați, unii dintre ei 
obținind chiar rezultate sub posibili
tăți. Armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat — seniori : 1. Nischke 
(R. D. Germană) 594 p, 2. Iarosenki» 
(U.R.S.S.) 593 p, 3. Bodnajev (Bulga 
ria) 591 p... 8. N. Rotaru 590 p... 12. 
M. Ferecatu 587 p... 20. T. Ciulu 588 
p... 25. Gh. Sichorschi 579 p. 60 focuri 
culcat — senioare : 1. Komaristova
(U.R.S.S.) 583 p, 2. Donscaia (U.R.S.S.) 
582 p, 3. Andrezova (Cehoslovacia) 
581 p... 12. Iudith Moscu 575 p... 25 
Rodica Hnat 569 p. 3 x 40 focuri - 
seniori: 1. Wienenberger (R.D.G 1 
1149 p, 2. Holup (Ungaria) 1149 p, 
3. Iakosics (Ung.) 1145 p, 4. N. Ro
taru 1144 p, (393+387 + 364)... 11. 
T. Ciulu 1133 p... 19. M. Ferecatu
1125 p... 22. Gh. Sichorschi 1117 p 
3x30 focuri — senioare: 1. Rabian-

skaia (U.R.S.S.) 861 p, 2. Cerkasova 
(U.R.S.S.) 860 p, 3. Komaristova 857 
p... 5. Iudith Moscu 842 (record per
sonal). 14. Rodica Hnat 814 p. Pistol 
precizie : 1. Kosik (U.R.S.S.) 563 p, 2 
Raskazov (U.R.S.S.) 556 p, 3. Dcnev 
(Bulgaria) 552 p... 14. G. Maghiar 534 
p... 15. T. Jeglinschi 534 p,

Semifinalele 
„Cupei Davis‘‘

Prima semifinală interzone a 
pei Davis" s-a încheiat, la Barcelona, 
cu o netă victorie a echipei Spaniei 
asupra celei a S.U.A.: 4—1. Este pen
tru a treia pară în decursul ultimului 
deceniu cînd tenismenii americani nu 
vor figura în finala competiției. Spa
niolii repetă acum performanța obți
nută în 1960 și 1961 de italieni, care 
eliminaseră pe tradiționalii adversari 
ai Australiei din finală. Echipa Spa
niei mai are de jucat acum cu cîști- 
gătoarea întîlnirii India — Japonia, 
meci programat la începutul lui sep
tembrie, la Tokio

»Cu-

asupra
joc).

3
4
3

WIENER NEUSTADT 
CU O VICTORIE ÎN 

TUL AUSTRIAC
în prima etapă a campionatului aus

triac de fotbal, echipa Wiener Neustadt, 
viitoarea adversară a Științei Cluj în 
„Cupa cupelor", a învins cu 3—1 pe 
Rapid Viena.

2
1
1

1
1
0

0
2
2

7:1
3:5
3:7

5
3
2

A DEBUTAT
CAMPIONA-

ȘTIAȚI CA tînăra at
letă americană Marie 
Mudler (15 ani), care 
s-a afirmat în proba de 
800 m cu prilejul recen
tului meci U.R.S.S. — 
S.U.A.; parcurge la an
trenament 24 de kilo
metri în fiecare zi ?

Ceea ce n-o împiedică 
să fie una dlntra cele 
mal bune eleve din cla
sa sa Ia liceul din Sa
cramento (California). 
In fotografie. Mărie 
Mudler poartă tricou$i»L 
echipei naționale t 
S.U.A.

i

SCHIUL PE APA își are șl el campionatele mondiale. Anul acesta ele s-au ) 
desfășurat în stațiunea maritimă Banolas (Spania). Fotografia noastră o pre
zintă pe austriaca Renate Hansluvka, cîștigătoare a două titluri de campi

oană, la sărituri și combinată.

REGATA BALATON
BALATONFURED, 25 (prin tele

fon). Lacul Balaton găzduiește în a- 
ceste zile unul dintre cele mai puter
nice concursuri europene de iahting, 
Regata Balaton. La clasele Star și F. 
D. (Olandezul zburător), în care parti
cipă și reprezentanți ai țării noastre, 
sînt înscriși cîte 41 și, respectiv, 42 de 
echipaje din 9 țări : Austria, Marea 
Britanie, Cehoslovacia, Elveția, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Polonia, Ro
mânia și Ungaria. Din păcate (după 
cum afîăm, ca și la Regata Varna), 
transportul bărcilor a fost cel mai... 
puternic adversar: ambarcațiile de 
concurs au sosit tocmai după a treia 
regată, iar gradul lor de deteriorare a 
constituit în continuare un handicap 
serios. Totuși, deși cu trei curse de 
... 0 puncte, veliștii români s-au com
portat bine. La clasa F.D., Ion Ale
xandru a ocupat locul 12 după regata

a 5-a. iar echipajele de Star (Băicea- 
nu—Giulan și Mânu—Tomtuc) s-au 
clasat pe locurile : 12 și 19. Competiția 
continuă joi și vineri, cu regatele a 
șasea și a șaptea.

CONSTANTIN GHEORGHE
antrenor

La închiderea ediției

Aseară, în meci amical de fotbal :

Cehoslovacia-Austria

ȘTIRI © REZULTATE © ȘTIRI • REZULTATE
CONCURS ATLETIC LA STOCKHOLM

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
Atleții sovietici au cîștigat majorita
tea probelor concursului desfășurat în 
capitala Suediei. Iată cîteva rezultate: 
ciocan — Klim 69,36 m; suliță — 
I.usis 81,08 m-, înălțime — Brumei 
2.14 m; 110 m.g. — Mihailov 13,9j 
greutate — Lipsnis 18,14 m. Francezul 
Jean Wadoux a cîștigat cursa de 
1.500 m în 3:46.7

• S. Hermann (R D.G ) a eșuat în 
ultima sa tentativă de a ameliora 
recordul mondial pe 5.000 m deți
nut de Ron Clarke cu 13:25,8. La 
Erfurt, Hermann a alergat distanța 
în 13:30 2

TURUL CICLIST AL R. D. GER
MANE CONTINUA SA AIBA LIDER 
pe A. Peschel (R.D.G.) urmat la 1:03

de compatriotul său G. Hoffmann. 
Primul dintre concurenții străini - 
după 7 etape — este polonezul 
Palka, Ia 4:09.

PREGĂTIRI ALE BOXERILOR DIN 
R. F. GERMANA

BONN, 25 (Agerpres). — Federația 
de box din R. F. Germană a selecțio
nat un lot de 20 de sportivi în ve
derea meciurilor internaționale pro
gramate în toamna acestui an cu se
lecționatele României și Poloniei 
Boxerii vest-germani se vor întîlni cu 
cei români la 30 septembrie la Ham
burg și la 2 octombrie la Wolfsburg. 
Din Iot fac parte, printre alții, cu- 
noscuții pugiliști Freistadt. campion 
european la categoria muscă, Ras- 
cher. Hornig, Gerber și Hubner.

Cehoslovace și-au anunțat parti
ciparea la competiția dotată 
trofeul
Brown". Competiția va avea loc 
între 26 și 31 decembrie, în stați
unea de
(S.U.A.).

cu 
„Memorialul Walter A.

la Colorado Springs

ECHIPELE DE HOCHEI ale 
U.R S.S., Canadei, Suediei și R. S.

XORCINOI 
DUCA IN

CONTINUA SA CON- 
„MEMORIALUL ASTA- 

LOSZ"

După disputarea a 11 runde, în 
turneul de șah de la Gyula (R. P. Un
gară) continuă să fie lider marele 
maestru sovietic V. Korcinoi cu 10 
puncte (și o partidă întreruptă). Șa- 
histul român A. Giinsberger a 
cut remiză cu polonezul Sliwa, 
cîștigat la maghiarul Kluger și a 
trerupt partida cu compatriotul 
cestuia. Chom.

fă- 
a 

în- 
a-

2-0 (1-0)
VIENA, 25 (prin telex, de la redac

ția ziarului „Volksstimme'). — 
Pe stadionul din Linz s-a disputat 
întîlnirea amicală de fotbal dintre 
reprezentativele Austriei și Ceho
slovaciei. Acomodîndu-se mai bine 
cu terenul desfundat de ploaie, fot
baliștii cehoslovaci au obtinut vic
toria cu 2—O (1—0). Golurile au fost 
marcate de extremul stingă Cvettler 
(min. 18) și atacantul central Masny 
(min. 75). ■fi*

ROMÂNIA-TURCIA 37-30
LA BALCANIADA

DE BASCHET JUNIORI
KRALZOVE 25 (prin telefon). — 

In primul meci al Balcaniadei pentru 
juniori desfășurat pe o ploaie torențială, 
echipa de baschet a României a în
trecut Turcia cu scorul de 37—30 
(17—12)). Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de Diaconescu 13, Ruh- 
rinjț 9, Tudosi 5, Tarău 8 și Săuca 2. 
In celălalt meci: Bulgaria—Grecia 
86—69 (40—27).
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