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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA! TURNEUL „SPERANȚELOR OLIMPICE “ LA BOX
Prima semifinală — o gală reușita
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După campionatele Juniorilor

Nona promoție a notației noastre promite...
Revirimentul tinerei noastre ge- 

lerații de înotători s-a făcut sim
it din plin și cu ocazia recen- 
elor campionate republicane de 
uniori, găzduite timp de patru 
;ile la piscina de la „Tineretului", 
foua promoție începe să prindă 

atacînd cu mult curaj po- 
fruntașe. <j dovedește ade- 
avalanșă dc recorduri, din-

ine" în natația europeană. La fel 
de îmbucurătoare este însă și a- 
pariția altor juniori (a căror vîrstă 
nu depășește 14—15 ani), cu nu
meroase resurse afla ți în plină 
creștere.

„Școala" reșițeană a dat doi a- 
ilevărați specialiști ai procedeu
lui spate, care au progresat foarte 
mult în acest an. Anca Andrei (14 
ani) a „coborît" cu aproape 5 
secunde, sub cea mai bună per-

ărata
re care unele de certă valoare, ca 
'• numeroasele modificări în lis-

Progres îmbucurător și în pro
bele dc bras feminin. Avem la ora 
actuală trei sportive (14—15 ani), 
care după numai un an de lucru 
mai serios au ajuns la 1:24,0 — 
1:25,0 pe distanța de 100 m. Atît 
gălățeanca Cică Manafu, cît și 
bucureștencele Cristina Stânescu 
și Mihaela Ionescu posedă încă 
suficiente rezerve pentru ca în- 
tr-un viitor apropiat — pe baza 
unei munci la fel dc conștiin
cioase — să atingă o valoare eu
ropeană. Lucru perfect valabil și 
pentru mureșanul Adalbert Covaci,

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

Am asistat aseară la un veri
tabil recita] de box (raportat, 
bineînțeles, la proporțiile preten
țiilor acestui turneu dc „speran
țe44), în care nota de spectaculo
zitate au dat-o boxerii români, 
prezenti în majoritatea partidelor.

După un început slab, mai ales 
in gala dc duminică, tinerii noș
tri pugiliști s-au mișcat mai bine 
•n ring, au boxat mai clar, au 
dovedit o combativitate sporită 
(inclusiv cei doi învinși) și și-au 
atras adesea aplauze generoase, la 
scenă deschisă I Mențiunea că au 
avut de luptat cu adversari pu
ternici (îndeosebi sovietici) se 
impune.

în prima partidă (cat. muscă), 
CAROL POP a obținut o victorie 
prețioasă la puncte, în fața so
vieticului P» Gurbatov. După o 
primă repriză în care ambii boxeri 
au folosit lovituri tari, adevărate 
„torpile44, Pop ia inițiativa. Gur
batov, în dificultate, a lovit des 
cu capul, ceea ce i-a atras și un 
avertisment. La aceeași categorie, 
CONST. GRUESCU a realizat a 
doua victorie a noastră, învingînd 
la puncte pe S. Sterev (Bulgaria). 
La prima apariție în ring din acest 
turneu, Gruescu s-a „încălzit'4 mai 
greu, dar în reprizele 2 și 3 a 
a lovit clar Ia figură, obligînd pe 
adversar la un box confuz. De 
subliniat croșeul dc stînga, care 
aseară i-a funcționat fără reproș.

CONST. STANEF a avut o sar
cină dificilă în meciul cu „pana44

K. Așleaev (U.R.S.S.), un ade
vărat „argint viu“, căruia cu greu 
ii poți dibui intențiile. O ploaie 
de lovituri însă, aplicate puternic 
la ficat (în rcp. a Il-a l-a făcut 
un adevărat „sac dc antrena
ment41) și boxerul român bate la 
puncte. Bulgarul E. GlllCOV, 
foarte mobil, a învins la puncte 
pc C. Buzuliuc, care și-a lăsat 
adesea bărbia descoperită.

Intîlnind pe „ușorul44 bulgar 
P. Stoicev, Mi 1141 DUMITRESCU 
a îneîntat publicul cu o demon
strație de scrimă pugilistică — 
amintind dc maestrul său Titi Du
mitrescu — și a cîștigat la puncte.

Primul k.o. al serii a fost rea
lizat la cat. mijlocie mică de 
VASILE DOBRE, în dauna lui 
L. Turos (Ungaria). După cel 
expediază la podea (min. 1 și 3 
din primul rund) cu stingi nă- 
praznice Ia ficat, o nouă stingă 
și Turos nu mai poate relua lupta. 
Un călduros „bravo" lui Dobrc, 
pentru seriozitatea și atenția cu 
care a boxat aseară.

Un deznodămînt neașteptat în 
meciul secund al acestei catego
rii, E. CONSTANTINESCU—K. 
Gruniușkin (U .R.S.S.). Românul 
pierde la mică diferență prima re
priză, recuperează în cea de-a 
doua, conduce clar în ultima, lo
vind din ce în ce mai bine cu 
,contre44 de dreapta, pentru ca în 
ultimele secunde, la un „clinei4*, 
in plină dominare, să cadă la po
dea în urma unei stingi scurte Ia 
stomac, abia perceptibilă din afara 
ringului, pierzînd prin k.o.

ALTE REZULTATE : cat. ușoa
ră: V. MUSALIMOV (U.R.S.S.) 
b.p. G. Paner (Ungaria) ; cat. 
semigrea: P. STAMBOL1EV (Bul
garia) b.p. J. Sdranovici (ll.S.F.I). 
iar N. NOVICOV (U.R.S.S.) b.ab. 
rep. III II. Schmidt (R.D.G.).

ASTĂ-SEARĂ, DE LA ORA 19. 
ARE LOC A DOUA SEMIFINA- 
LA, CU MECIURI ATRACTIVE 
ȘI INTERESANTE PENTRU 
CONFIGURAȚIA CLASAMENTU
LUI FINAL.

MIRCEA COSTEA

P. Teodorescu (Steaua), unul din numeroșii tineri înotători 
ai ir mal i cu prilejul campionatelor de juniori

ele celor mai buni performeri. De 
înde se poate trage o primă con
tuzie că atunci cînd încercăm să 
daptăm posibilităților noastre 

Lorii dc bază ai antrenamentu- 
.11 modern (de mare intensitate), 
ezultatele nu întîrzie să apară.

Nu mai este cazul să insistăm 
supra evidentelor posibilități ale 
■nor sportivi ca VL Moraru, A. 
loptereanu, V. Costa sau Cristina 
lalaban care au de acum un „nu-

formanță de anul trecut, ajungînd 
la 1:17,3 (pe 100 ni), iar pe Zeno 
Giurasa (1:07,9) — cu mari po
sibilități și pentru probele dc 200 
in și 400 m mixt — îl mai des
part doar 1,9 sec. de 
țării la... seniori. Tot din 
5-a prezentat și Ștefan 
(SiS.E. /Vrad) — 14 ani 
clement cu mari resurse 
procedeele craul și spate.

recordul 
Banat

Bisz 
—• un 
pen Lru

Pe teme actuale

Să tic oare pantofii cu cuie 
o problemă atît de dificila?
I.P.M. Sport Reghin este o in- 

reprindere binecunoscută în lu- 
lea sportului, prin calitatea pro
miselor sale. Acestei întreprinderi 
■a adresat Federația dc atletism, 
i p^imăvaia anului 1965, o co- 
landă pentru executarea a peste 
00 de perechi de pantofi cu 
uie pentru nevoile lotului repu
blican. Și comanda a intrat în 
■reducție! Din nu știm ce motive 
cine răspunde dc aceasta?) 
•rima tranșă de pantofi, executați 
a Reghin, a fost de o calitate 
oarte proastă (cci mai mulli 
-au rupt chiar la primul antre- 
iament !). In mod firesc acești 
•antofi au fost returnați I.P.M. 
port, ca necorespunzători!...

F.R.A. a depus, în această pri- 
ință, și o sesizare la biroul sport 
in cadrul Ministerului Corner
ului Interior și într-o ședință

ACțială (la 28 iunie) a fost a- 
lalizală situația, fiind de față 
eprezentanți ai M.C.I., ai M.I.U., 
i federației dc atletism și, bine- 
nțeles, ai întreprinderii din Ro
llin.

N-are nici un rost să insistăm 
rea mult asupra celor discutate

minat. Vorba lui Caragiale, „aveți 
puțintică răbdare../’

Iu ședința amintită, tov. Kd. 
Weber — directorul l.P.M.S. Re
ghin — s-a angajat să execute 
mai întîi comanda de pantofi ne
cesară lotului nostru republican 
și a anunțat că pînă ccl mai tîr- 
ziu la 10 august, vor fi livrate 
200 dc perechi de pantofi. Nu de 
alta, dar și atleții aveați nevoie 
să-și „rodeze44 pantofii cu care ur
mau să concureze în Cupa Europei, 
la Universiadă și la Jocurile Bal
canice.

Și zilele au trecut una după 
alta, și a venit toamna. După 
multe intervenții (la care s-a răs
puns de fiecare dată cu promi
siuni ferme!), primii pantofi cu 
cuie au ajuns la atlcți abia în 
tiua de... 2 septembrie, deci cu 
puțin timp înaintea* plecării la 
Atena. Dar să vezi surpriză ! 
l.P.M.S. n-a livrat toată cantita
tea promisă și Toina Voicu, Ad. 
Samungi, Al. Spiridon, V. Murc- 
șan, Lia Manoliu, Maria Pândele, 
Ec., Potoroacă etc. n-au pantofi 
cu care să concureze la Balca
niadă. Ca să nu mai vorbim de

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
Ultimele pregătiri la Tunari
zece ani de la orga- 
primei ediții a campio- 

continentului la tir 
noastre

După 
nizarea 
natelor 
(București 1955) țării 
i-a revenit din nou «cinstea să
găzduiască această mare com
petiție. Pe poligonul Tunari, 
locul de desfășurare a întrece
rilor, se fac ultimele pregătiri 
pentru ca în zilele de 17—18 
septembrie, cînd încep con
cursurile pentru insigna de 
„maestru trăgător“ totul să fie 
gata. Secretariatul campionate
lor se află instalat de cîteva 
zile, într-unul din pavilioanele 
poligonului și înregistrează zil
nic noi înscrieri la competiție.

Pînă în prezent au trimis 
înscrierile nominale următoa
rele țări : Anglia, Republica
Arabă Unită, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Iugo
slavia, Italia, Norvegia, Olan
da, Polonia, Suedia, iTurcia, 
Ungaria și U.R.S.S. Se așteaptă, 
ca în aceste zile să sosească 
înscrierile nominale de la toate 
țările participante.

La toate probele, Inclusiv 
talere aruncate din turn (skeet) 
juniori s-au înscris pînă acum 
U.R.S.S., Suedia, Polonia, Bul
garia și bineînțeles România.

La întrecerile care se vor 
desfășura în zilele de 19—23 
septembrie se vor disputa ur
mătoarele probe : arma liberă 
calibru redus 3x40 focuri se
niori, 40 focuri genunchi, 40 
focuri în picioare seniori, 3x 
30 focuri senioare, 60 focuri 
culcat seniori și senioare, armă 
standard 3x20 focuri seniori, 
pistol viteză, pistol liber, pistol 
calibru mare (revolver) și skeet 
juniori (100 de talere).

Programul campionatelor a 
fost astfel întocmit ca la unele 
probe concursul pentru insigna 
de „maestru trăgător" să sc 
desfășoare cu o zi înaintea în
trecerilor oficiale, constituind 
astfel o ultimă verificare. în zi
lele de 17 și 18 septembrie vor 
concura pentru insignă trăgă
torii de pistol viteză și pistol 
liber, pușcașii de la 3 x 40 și 
senioarele de la 3 x 30 focuri. 
Tot în aceste zile se vor „an
trena" și tinerii concurenți de 
la proba de armă de vînătoare. 
La celelalte probe, ca de pildă 
armă standard și pistol calibru 
mare întrecerile pentru insignă 
au loc în preziua concursului 
contînd pentru „europene".

CAMPIONII REGIUNII BANA1 LA ORIENTARE TURISTICĂ
La sfîrșitul săp- 

tămînii trecute s-a 
desfășurat în Poiana 
Ruscăi 
gională 
natului 
de orientare turis
tică. Etapa de zl a 
avut loc pe două 
trasee, căpitanii de 
echipe la Lucani- 
Vîrful Padeș iar se
cunzii la Rușchița,- 
întilnindu-se cu că
pitanii formațiilor 
Lor la Padeș. Etapa.

etapa re- 
a campio- 
republioan

de noapte a conti
nuat de pe Padeș. 
la punctul denumit 
Gosta, apoi la 
na Căpriorul.

Clasament ; 
lecftromotor ___
șoara (A. Cîrje și V. 
Petitjean), 2. Meta
lul Oțelul Roșu (G. 
Petre» și M. Dela- 
petra),- 3. Sănătatea 
Arad (F. Vild și V. 
Nagi) la masculin ; 
1. Voința Timișoara 
(Gertrude Mânu și

caba-
1 E- 

Timi-

Ute Thomas), 2. 
Brădișorul Caran
sebeș (Maria Ursu- 
lescu și Rodica Lu- 
pu) la femei.

Concomitent 
organizat și 
cure ui „Cupa
deș“. Ediția a
a acestei competiții 
a revenit echipelor 
Plastica Timișoara, 
la băieți, și Sănăta
tea Timișoara, la 
fete.

s-a 
con- 
Pa- 

IlI-a

J

a aceasta ședință, din moment 
e sesizarea F.R.A. a fost găsită 
ntemeiată și s-a hotărit ca, pînă 
a l iulie, l.P.M.S. să prezinte un 
îodcl îmbunătățit. care să tină 
eamă de toate observațiile lă
ute. Mai mult, s-a hotărît ca 
ot stocul de pantofi cu cuie 
xistent Ia bazele de desfacere 
< fie restituit furnizorului pen- 
rit reedndiționare!

Pînă aici lucrurile au stat cum... 
iu stat! Povestea însă nu s-a ter-

faptul că măsurile n-au fost res
pectate (Elenei Vintilă i s-au fă
cut pantofi nr. 34 în loc de 38!!) 
și că totuși calitatea lor lasă 
încă serios de dorit.

Ce părere are despre această 
chestiune direcția I.P.M. Sport 
din Reghin? Aceeași întrebare o 
adresăm și forurilor competente 
din Ministerul Industriei Ușoare 
care trebuie să ia o dată pentru 
totdeauna măsurile corespunză
toare. Asta, însă cit mai grabnic!

Fază din meciul C. Pop—P. Gurbatov
Foto: V. Bageac

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
PRIMII PARTICIPANT! LA 
JOCURILE BALCANICE “ 
ATLETISM AU PLECAT 
ATENA

DE 
LA

peIeri după-amiază au plecat 
calea aerului la Atena, în vede
rea participării la Jocurile Bal
canice, maratonistul Toma Voicu 
și antrenorțil Mihai Tintorescu. 
Cu același avion au făcut depla
sarea Victor Firea și Ion Soeter, 
care vor participa la Congresul 
balcanic de atletism.

Echipele noastre, masculină și 
feminină, participante la Jocurile 
Balcanice, urmează să plece 
miercuri spre capitala GrecW.

SPORTIVI ROMANI LA 
REGATA TATA

și viteză, rugbiului, tenisului de 
cimp, tirului și voleiului, precum 
și pentru depistarea de elemente 
cu calități, Clubul sportiv ,,Dina
mo" București organizează :
• Concursuri de selecție în zi

lele : 13, 20 și 27 septembrie la 
ora 8,30 și 16,30, în parcul sportiv 
Dinamo București din șos. Ștefan 
cel

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
Vineri, sîmbătă și duminică, va 
avea loc pe lacul Tata (Ungaria) 
o mare regată internațională de 
caiac-canoe. La întreceri vor lua 
parte și sportivi români care ur
mează să plece spre Tatabanya 
joi dimineață. Printre participant! 
se numără caiaciști și canoiști 
fruntași din R. D. Germană, 
R. F. Germană, Polonia, Austria. 
Ungaria și alte țări.

CONCURSURI DE SELECȚIE 
PENTRU COPII

Pentru a angrena cît mai mulțl 
copii în practicarea atletismului, 
boschetului, boxului, călăriei, ci
clismului, gimnasticii, halterelor, 
handbalului, hocheiului pe ghea
ță, luptelor, patinajului^ artistic

Mare nr. 9.

ECHIPA FRANCEZĂ DE 
RUGBI BEZIERS ÎN TARA 
NOASTRĂ

Cunoscuta formație franceză de 
rugbl Beziers va întreprinde, în 
eurînd. un turneu în România. 
Oaspeții vor juca în ziua de 16 
septembrie la Iași cu C.S.M.S.; 
în ziua de 19 septembrie la Cons
tanța cu Farul și în ziua de 22 
septembrie, la București, cu Gri- 
vița Roșie. In deschidere la cel 
de ral treilea joc, pe stadionul 
Republicii, se vor întîlni într-un 
meci amical echipele bucureștene 
de ‘ ‘ ‘ ’ ' * “fotbal Rapid și Progresul.

ARBITRI ELVEȚIENI LA 
TURNEUL DE CALIFICARE 
DE HOCHEI DIN 
REȘTI

După cum se știe, țara 
va găzdui între 10 și 12

BUCU-

noastră 
... __ ________ decem
brie un turneu de calificare pen
tru grupa B a campionatului 
mondial de hochei pe gheață. La 
acest turneu participă echipele 
României, Franței și Italiei. Re
cent L.I.H.G. a delegat ca arbitri 
neutri pentru a conduce jocurile 
de la București pe elvețienii : 
Olivieri și Braun.

Duminică, In Capitală:

Un atractiv meci internațional de handbal feminin: 
România—Uniunea Sovietică

Sezonul international de toamnă va fi 
inaugurat la handbal la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cînd pe agenda competițiilor 
internaționale va figura întîlnirea dintre 
selecționatele feminine ale României și 
Uniunii Sovietice. Partida suscită un 
mare interes nu numai pentru faptul, 
binecunoscut, că handbalistele noastre 
sint campioane ale lumii, iar cele so
vietice au obținut in ultimul timp re
zultate de valoare, ci și datorită locu
lui major pe care îl ocupă această con
fruntare în pregătirile ambelor formații 
în vederea campionatului mondial.

La această mare întrecere, handbalis
tele române și sovietice sint calificate în 
turneul final. Sportivele noastre direct, 
fiind campioane ale lumii, iar cele so
vietice prin eliminarea Olandei după 
două jocuri, ambele ciștigate de ele 
(Moscova : 19—6 și Amsterdam : 15—4). 
Aceste două victorii, atît de concludente, 
precum și rezultatele bune înregistrate 
de handbalistele sovietice în turneul în
treprins în R. D. Germană (două vic
torii : 12—8 și 8—4 ; o înfringere la 
limită: 7—8) recomandă formația oaspe 
ca un adversar redutabil pentru selec
ționata țării noastre. Aceasta înseamnă

că verificarea va ii cu atît mai utilă, 
spectacolul anunțindu-se și el atractiv.

în vederea jocului de duminică (sala 
Floreasca, ora 19) handbalistele noastre 
au făcut pregătiri intense. Antrenorii C. 
Popescu și Fr. Spier vor selecționa echi
pa dintr-un lot de 15 jucătoare, care au 
luat parte la antrenamentele desiășurato 
in ultimul timp.

După jocul de la București, care va fi 
arbitrat de Knud Knudssen (Danemarca) 
echipa Uniunii Sovietice va evolua la 
Brașov (14 septembrie) și la Galați (16 
septembrie), tot în compania selecțio
natei noastre.



CARNET COMPETIȚIONAL peohosport

RUGBI: Corectitudine și respect reciproc pe teren! VOLEI: Echipele române de juniori l-x-2
Sîmbătă, în partida Grivița Roșie 

— Gloria, am asistat la un final cum 
nu am dori să mai vedem, mai ales 
cînd echipele cuprind jucători la ni
vel de Iot republican.

Este de neconceput cum jucători ca 
Wusek, Manole, Mihalcea și alții se 
pot deda la asemenea acțiuni de ne-

CICLISM: Finala
campionatelor de pistă

Decepții
după prima reuniune

D. POPOVICI (DINAMO) 
LA VITEZA

CAMPION

Sîmbătă după-amiază, pe 
de la Dinamo s-a desfășurat __
niune din cadrul finalei pe țară a cam
pionatelor republicane. în program au 
figurat întreceri de viteză și dcuă probe 
de completare. Cum era firesc, spec
tatorii se așteptau ca sportivii să fie te
meinic pregătiți, să-și dispute cu pasiune 
întîietatea. Dar... Chiar de la începutul 
reuniunii, cînd crainicul a anunțat lista 
concurenților, publicul a avu* o sur
priză neplăcută : printre cei 12 partici- 
panți se afla doar un „veritabil” vite- 
zist : Dan Popovici, restul fiind consa- 
crați la alte probe. Dar nu numai nu
mărul mic de concurenți și absența cam
pionului (Mircea Popesc i) i-a supărat 
pe spectatori. Disputele în serii și reca
lificări au fost plicticoase iar unele în
treceri din sferturile de finală, unde 
sorții au decis să se alerge în... familie, 
au fost de-a dreptul penibile. La atmos
fera neplăcută a reuniunii au contribuit 
și arbitrii, care au admis ca unii cicliști 
să participe fără numere de concurs, nu 
i-au sancționat pe cicliști pentrLi lipsă 
de combativitate, iar în recalificări au 
Inversat rezultatul. Toți l-au văzut în
vingător pe D. Panaitescu și nu pe N. 
Ciumete.

De departe mai bine pregătit, dinamo- 
vistul Dan Popovici și-a depășit toți ad
versarii (el a realizat, în serii, cel mai 
bun timp al zilei ; 12.2 sec.), cucerind 
astfel titlul de campion al țării.

CLASAMENTUL : 1. Dan Popovici (Di- 
nnmo), 2. V. Burlacu (Steaua), 3. P. Soare 
(Steaua), 4, C. Dumitrescu (Steaua). 
Concursul juniorilor de cat. a Il-a a fost 
cîștigat de echipa Steaua, formată din 
D. Radu, I. Diaconu, FI. Negoescu și M. 
Comartin iar cursa cu adițiune de puncte 
pentru seniori a revenit lui c. Baciu 
(Steaua). întrecerile continuă azi, de la 
ora 16, pe velodromul Dinamo.

velodromul 
prima reu-

tolerat (insulte, lovituri, gesturi pe
nibile). Oare Manole, jucător de bază 
al unei formații cum este Grivița Ro
șie, își respectă adversarul knocau- 
tîndu-1 ? Oare Wusek, maestru emerit 
al sportului, crede că își apără titlul 
„jignit", sărind Ia bătaie ? Credem 
că acestea nu se datoresc numai unui 
arbitraj slab (St. Mîndru) așa cum 
susțin jucătorii, ci și unui prost fel 
de a înțelege plata unor eventuale 
„polițe". Noi considerăm că aseme
nea „plăți" se fac printr-un joc co
rect, curat, plin de demnitate. Și ur
mările le veți vedea. Respect pe 
toată linia ! Nimeni nu va mai încer
ca, tovarășe Wusek, să vă jignească. 
De asemenea, federației i se impune 
să desemneze mai judicios arbitrii 
jocurilor dificile. Și, un apel făcut 
înflăcăraților suporteri ai Griviței: 
considerăm că datoria lor este de 
a-și încuraja echipa în timpul jocului 
și nu de a o îndemna 
care n-au ce căuta în 
stră sportivă.

și cele iugoslave și-au împărțit victoriile
în meciurile de la Kladova

PRONOSPORT

la manifestări 
mișcarea noa-

N. B.

CRONICILOR

De ce na s-a prezentat 
campionul?

In timp ce pistarzii își disputau titlul 
la viteză, campionul țării la această pro- 

■ bă, dinamovistul Mircea Popescu, urmă
rea întrecerile din tribună. Curioși să 
aflăm motivul care l-a determinat să 
absenteze, mai ales că în urmă cu 2—3 
zile își obținuse — la „orășenești" — drep
tul de participare în finala pe țară, am 
avut cu el o scurtă convorbire la sfîr- 
Șitul reuniunii de sîmbătă.

— Nu m-am prezentat pentru că sînt 
în examene.

— Cred că examenul l-ați avut în 
cursul dimineții, pentru că sînteți aici 
de la~ începutul concursului. Deci pu 
teați îndeplini formalitatea de a nu pier 
de titlul prin.,, „forfait".

— Da, așa este. Insă nici nu sînt an
trenat.

— Dar dv. și Dan Popovici ați urmat 
un îndelungat program de instruire. 
Știm că ați îndeplinit chiar și normele 
prevăzute în acest program.

— Am îndeplinit normele, dar dacă 
nu am mai plecat la „mondiale*' am în
trerupt antrenamentul. Și apoi, m-am 
gîndit să cîștige și Dan Popovici o dată. 
El n_a fost încă campion la seniori...

Ultimul răspuns nu mai are nevoie de 
comentarii. El arată adevăratele motive 
pentru care Mircea Popescu nu s-a pre
zentat la start. Este vorba de atitudine 
de înfumurare, de lipsă de respect față 
de adversari și față de spectatorii care 
au venit la velodrom dornici să-l vadă 
și pe campionul țării apărîndu-și titlul. 
Ce părere are antrenorul Ștefan Lemîn’ 
droiu de comportarea elevului sau ?

TR. I.

Așa cum se știe, duminică, porturile 
dunărene Turnu Severin, de pe malul 
românesc, și Kladova, de pe malul iu
goslav, au găzduit o serie de manifestări 
culturale și sportive prilejuite de sărbă
torirea împlinirii unui an de la începerea 
lucrărilor de construcție a Sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile de 
Fier.

Programul întîlnirilor româno — iu
goslave desfășurate alaltăieri la Kladova 
a cuprins și două partide de volei. în 
primul meci, reprezentativa de junioare 
a României a 
viei, pe care a 
15—<3, 15—13).

In cel de al 
nale de juniori

replica o formație tot de juniori, ci

jucat cu cea a Iugosla- 
întrecut-o cu 3—0 (15—12,
doilea joc, echipei națio- 
a țării noastre nu i-a dat

o 
selecționată de seniori din Iugoslavia. 
Aceasta a cîștigat cu 3—0, dar gazdele 
au primit în fiecare set, și în special în 
primul și ultimul, o fermă ripostă din 
partea juniorilor noștri. Dovadă scoru
rile : 16—14, 15—9, 15—13. Se poate astfel 
afirma că echipele de junioare și de ju
niori ale României au debutat mulțumi
tor, din rîndurile lor evidențiindu-se : 
Carmen Bărbulescu, Carmen Marinescu, 
Ruxandra Drăgoiici, Mariana Baga, Mihai 
Tănăsescu, Petre Vraniță și Mircea Nil- 
van.

Revanșa disputelor de duminică de la 
Kladova are loc astăzi, de astă dată me
ciurile jucîndu-se în România, la Turnu 
Severin.

BASCHET: ACTUALITĂȚI

După un concurs cu rezultate scon
tate (etapa din 29 august a.c.), care 
au contribuit la înregistrarea unui 
mare număr de premii atît la Prono
sport A nr. 35 cît și la Pronosport B 
nr. 1, iată că la etapa de duminica 5 
septembrie s-au înregistrat surprize 
(dintre care unele de proporții) care 
au triat serios buletinele Pronosport. 
Amintim cîteva din aceste surprize : 
2 
2 
la 
Și

la Dinamo Pitești — Știința Cluj, 
la Arieșul -— A.S.A. Tg. Mureș, X 
Dinamo Bacău — Flacăra Moreni 

X la Steaua — C.S.M.S. Iași.

ÎN COMPLETAREA 
noastre de ieri, vă redăm astăzi co
mentarii transmise de corespondentul 
nostru de la Iași, D. Diaconescii, în 
legătură cu întîlnirea C.S.M.S. — 
Steaua. Jocul a plăcut prin calitatea 
sa, merite revenind ambelor echipe. 
Semnificativ este faptul că balonul a 
fost în joc majoritatea timpului: s-au 
dictat doar 7 grămezi ordonate în tot 
meciul! Victoria oaspeților s-a con
turat de-abia după pauza, iar absen
ta lui Drobotă a fost din nou handi
capul major al ieșenilor. Corect ar
bitrajul lui D. Manoileanu — Bucu
rești.

Sezonul baschetbalistic reîncepe. în
tre 8 și 12 septembrie au loc (pentru 
echipele masculine — în București, pe 
podiumul instalat în incinta parcului 
sportiv Dinamo ; pentru echipele femi
nine — la Suceava) finalele pe țară 
ale Cupei Federației- In întrecerea echi
pelor feminine participă reprezentati
vele de regiuni învingătoare în fazele 
de zonă (Suceava, Maramureș, Banat, 
Brașov) și două echipe bucureștcne al
cătuite pe scheletul formațiilor Rapid și 
Progresul. In competiția rezervată echi
pelor masculine își vor disputa întîieta- 
tea tot reprezentativele de regiuni cali
ficate după fazele de zonă (Galați, Hu
nedoara și cîștigătoarele zonelor de la 
Constanța și Cluj) și două formații din 
București, alcătuite, din indicația fede
rației, în principal din jucători ai echi-

pclor Dinamo și Steaua. Pentru aceste 
din urmă două formații întrecerea va 
constitui și un bun prilej dc verificare 
în vederea apropiatelor turnee interna
ționale la care participă. De altfel, și 
rapidiștii sînt angrenați intr-o asemenea 
competiție.

Astfel, Dinamo, campioana țării, orga
nizează Dinamoviada conform programu
lui anunțat în ziarul nostru, între 21 și 
26 septembrie. Steaua va participa la 
Spartachiada Armatelor Prietene, a cărei 
ediție 1965 arc Ioc în Bulgaria între 15 
și 19 septembrie. în fine, Rapid parti
cipă la Campionatele europene feroviare 
masculine, care sînt găzduite de 
dintre cele mai frumoase orașe 
U.R.S.S., Alma-Ata, începînd chiar 
mîine 8 septembrie pînă la 14 septem-

unul 
din 
de

NOTĂ

POLO: Surpriză la Timișoara
Una dintre finalele concursului, proba de canoe simplu, in plină 

desfășurare

Aceste rezultate surprize ne îndrep
tățesc să credem că în afară de pre
miul excepțional de 120 000 lei (al că
rui cîștigător va fi cunoscut vineri 
seara), ne putem aștepta la premii de 
valoare și la celelalte categorii.

Premiile mari de la concursurile 
Pronosport sînt un îndemn pentru 
participant de a se pregăti cu grijă 
pentru etapa din 12 septembrie a.c, 
(concursurile A nr. 37 și B nr. 3) care 
deși cuprind meciuri din categoria B 
prezintă atracție pfin faptul că sînt 
completate cu meciuri din a dou> 
etapă a campionatului italian. După 
cum se știe, în campionatul italian se 
înregistrează surprize mari, care dau 
atractivitate concursurilor Pronosport 
(de ex. în prima etapă) din cele 9 me
ciuri din cat. A un număr de 4 s-au 
terminat la egalitate.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexprcs nr. 
35 din 1 septembrie 
municate în ediția / 
8 septembrie a. c.

a. c. vor fi co- 
miercuri

Industria linii—Știința Cluj 3-2!
Singura partidă programată dc cam

pionatul republican de polo în Capitală 
s-a desfășurat duminică la bazinul Di
namo și a opus echipei noastre campioa
ne formația Mureșul Tg. Mureș. Dina* 
movișlii bucureșteni au obținut o victo
rie comodă cu scorul de 10—2 (1—1, 
4—0, 4—0, 1—1).

La Timișoara — o luare surpriză. 
După o întîlnire viu disputată, formația 
locală. Industria linii, a obținut o pre
țioasă victorie în fața Științei Cluj, care 
îi mărește șansele de a evita retrogra
darea. La încheierea celor 20 dc minute 
de joc, tabela de marcaj indica scorul 
de 3—2 (1—1, 0—0, 2—1, 0—0) în 
favoarea timișorenilor. (I. Jura-coresp.).

In cuplajul de la Cluj, Steaua a în
trecut fără dificultate pe Voința Cluj cu 
11—1 (4—0, 2—0, 1—0, 4—1), iar 
C, S. M. Cluj a obținut un meritoriu 
rezultat de egalitate, 2—2 (0—0, 0—1, 
1—1, l—0), în fața Crișului din Oradea. 
(Șt. Tamaș'Coresp.).

CAIAC-CANOE: „criteriul olimpic
DE TINERET"

Sîmbătă după-amiază s-au desfășurat 
pe lacul Herăstrău întrecerile fazei de 
zonă a „Criteriului olimpic de tineret” 
la caiac-canoe. Concursul, care trebuia 
să se bucure de o deosebită atenție din 
partea secțiilor de sporturi nautice din 
Capitală, nu a corespuns decît în parte, 
atît din punct de vedere al participării, 
cit și ca valoare tehnică. Este drept, însă, 
că șl perioada în care a fost programat 
nu ena cea mai indicată, mulțl dintre 
tineri aflîndu-tse în diferite examene. 
Cu toate acestea remarcăm participarea 
numeroasă în proba de caiac 4 băieți, 
lupta strinsă de le caiac simplu băieți 
ca și comportarea bună a reprezentan
ților clubului Olimpia.

Concursul a debutat cu seriile elimi
natorii de la caiac simplu băieți (proba 
cea mai bogată în înscrieri), după care 
au avut loc cele 7 finale ale zonei. Pri
mele două ambarcații clasate în fiecare 
probă urmează să-și apere șansele în fi
nalele criteriului. în zilele de 17 și 18 
septembrie la Snagov. Iată care sînt 
acești finaliști : caiac simplu 500 m fete

— 1. Cresn Spiță (Voința), 2. Ileana Io- 
nescu-Sisești (C.S.S.); caiac dublu 500 m 
fete • “
Elena 
Lucia 
băieți 
Radu 
800 m băieți — : 
Gh. Frumușeanu),
R. Filipi) ; caiac 4 800 m băieți 
Olimpia (Butnaru, Mușat, Iorga, Rusnac), 
2. C.S.S. (Negrescu, Vereș, Dragotă, Du- 
mitrașcu); canoe simplu 800 m — 1. 
Ion Anastasescu (Olimpia), 2. C. Bratan 
(C.S.S.) ; canoe dublu 800 m — 1. C.S.S. 
(A. Dumitru, I. Policov), 2. C.S.S. (Gh. 
Cosma, Gh. Stan). N. M.

- 1. C.S.S. (Georgeta Niculescu, 
Berbecel), 2. Știința (Ana Cseh, 
Niculescu) ; caiac simplu 800 m 
— 1. Mihai Doară (Olimpia), 2, 
Gh. Matei (Voința) ; caiac dublu 

1. Olimpia (R. Galan, 
, 2. C.S.S. (E. Pantea, 

“ J* 1.

Rubrică redactată 
sport.

de Loto-Prono-

De la I.E.B.S.
• Pentru turneul internațional de 

box care continuă azi și joi pe sta
dionul Republicii, biletele se găsesc de 

vînzare la casele speciale din str. Ion 
Vidu, Pronosport calea Victoriei nr. 2, 

la stadioanele Republicii și Dinamo.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru "cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

O S T A
PREZINTĂ LA SALA PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA ț

Noua promoție a natației noastre promite...
(Urmare din pag. 1)

decanul „delfinilor1' de categoric (’ 
vîrstă) inferioară, care a corectat în acest 
an de 5 ori recordul tării la 100 m, a- 
jungind in momentul dc fajfi la 1:06,2.

Pa^i înainte au făcut și feroviarii iȘ7. 
I'țsiliu (în probele de bras) și C. Hăr 
tiipă (la procedeul craul pe distanțe 
mari) sau Agnota Sterner, care a mai 
,,smuls" cîteva zecimi recordului ci pe 
distanța de 100 n> fluture. Progresul lor 
este însă prea lent, fapt care le cere o 
pregătire mai intensă. Afirmația este va
labila și pentru sprinteri (100 ni liber), 
care continuă să obțină performanțe me- 
discM,

(de

Să ne aruncăm puțin privirea și asu
pra clasamentului pe echipe al 
competiții, care oglindește în 
munca secțiilor noastre 
— în fruntea listei — 
rești cu 238 puncte, 
S.S.E. 2 București 141 
șița 126 p, 4. S.S.E. 1 
5. S.S.E. Arad 67 p, 6.

acestei 
ansamblu 

de înot. Din nou 
C.S. Școlar li ucu- 
urmat de: 2.
p, 3. S.S.E. Re- 
București 101 p, 
Mureșul Tg. Mu

reș 62 p, 7. Iîapid Buc. 53 p, 8. Di
namo Buc 49 p, 9. Steaua 46 Pi 10. 
S.S.E. Timișoara 39 p, 11. C.S.M. Cluj 
31 p, 12. Știința Cluj 29 p, 13. Metalul 
Turda 7 p. Așadar, ordine neschimbată 
față dc ediția anterioară. Acolo unde se
lecției și muncii de instruire i se acordă 
toată atenția, treburile merg mai bine. 
La polul opus se află insă secții (S.S.E.

Oradea, C.S.O. Galați, S.S.E. Galați, 
S.S.E. Cluj, Petrolul Ploiești, Petrolul 
Cîmpina), care nu numai că nu au to
talizat nici un punct în acest clasament, 
dar au și fost penalizate cu puncte în 
minus, datorită faptului că unii dintre 
concurenți nu au reușit în concurs nici 
măcar standardurile fixate de federație. 
Se poate vorbi în aceste cazuri de o 
muncă în perspectivă, de o preocupare 
pentru a da natației noastre cadre de 
nădejde? Este greu de presupus. Și 
atunci pe bună dreptate ne întrebăm : 
cu ce-și justifică antrenorii respectivi 
activitatea, care le este producția din 
acest an ? Pentru că, orice s-ar spune, 
ci nu aduc nici un aport dezvoltării a- 
ccstui sport în țara noastră...

miercuri 8 septembrie 1955, ora 20

FORMAȚIA DE JAZ DIN GHANA

Dirijor: PRINCE BOATENG

Refrene vocale: JAMES ODOI
Dansează: CECILIA Șl ELIZABETH

Biletele se vînd la casa O.S.T.A., calea Victoriei nr. 68—70, telefon
13.53.75 și în seara concertului la casa Sălii Palatului 'Republicii

Socialiste România.



DIN ÎNSEMNĂRILE CRONICARILOR...
® Culese la Craiova • Lovitura liberă a lui Dridea 
® „MAI PRESUS DE CELE DOUĂ PUNCTE“ ® Efecte...

Programul campionatului republican de juniori 
1965-1966 (tur)

SERIA A III-A SERIA A IV-A

® La Craiova „masa presei" este 
jos, la cîțiva metri de teren. Stînd 
aici pierzi, uneori, perspectiva de 
ansamblu, dar surprinzi aspecte care 
pînă în tribune ajung mult atenua
te : se joacă extrem de dur, de pe
riculos. Accidente n-au fost. Mărtu
risesc însă că aproape la fiecare 
„intrare" a unui jucător de la Farul 
sau de la Știința, îmi venea să în
chid ochii. Nume ? Ne trebuie prea 
mult , spațiu. Toți jucătorii, mai pu
țin portarii.

Se uită că este vorba totuși de o 
întrecere sportivă, bazată pe talent, 
pe energie, pe calități morale, dar 
în nici un caz pe intimidarea și lo
virea adversarului ?
• Știm, ceasul arbitrului este... su

veran. Și presupun că arbitrii se 
prezintă pe teren cu ceasuri puse la 

tpunct. Este inexplicabil totuși faptul 
că în momentul cînd arbitrul Aurel 
Pop (Cluj) a fluierat sfirșitul repri
zei a 11-a, 5 ceasuri în jurul nostru 
arătau minutul 43, spre deosebire 
de cele 45 de minute înregistrate de 
ceasul conducătorului de joc.

Poate că e cazul să ne dăm și noi 
ceasul la control. Problema însă nu 
e atît de urgentă, neavînd de arbi-

Bobiță pe stadion
de Neagu Radulescu

— ju unsprezece metri, sau mă 
îidic î 

trat nici un meci. Pentru unii arbi
tri, da...

JACK BERARIU
★

Prea puține goluri am văzut în. 
ultimul timp marcate din lovituri 
libere de la 16—20 m. Iată de ce 
considerăm necesară... reabilitarea 
unei astfel de execuții, din care Pe
trolul a realizat duminică egalitatea 
pe tabela de marcaj. Era în mim. 23 
și Crișul conducea cu 1—0. Un apă
rător orădean o comis un fault la 
18 m de poarta lui Duca, ceea ce 
pentru ei nu părea un lucru 
prea... periculos. Apărarea a făcut 
„zid“. Dridea I și-a pregătit balonul, 
s-a uitat cum este plasat „zidul" și 
cu o lovitură precisă și puternică cu 
latul ghetei (dar în același timp im- 
primîndu-i și un efect) el a trimis 
mingea în plasă sub bară.

Să fie oare o întîmplare ? Cu si
guranță că nu. Tot așa a marcat și 
în meciul cu Siderurgistul. Mai 
mult, ca să confirmăm acest lucru, 
miercuri la antrenament, antrenorul 
Cemăianu ne spunea că el l-ar lăsa 
pe Dridea I să execute și cinci lo
vituri libere la rînd (chiar și de la 
11 m) fiindcă are o bună precizie 
în șutul cu latul, care este în ace
lași timp și puternic. Cum și-a că
pătat Dridea I această precizie ? 
Simplu. Prin repetări, prin zeci de 
șuturi pe care le trage la poartă 
prin același procedeu, chiar de la 
30 m.

Iată deci că în meciul cu Crișul, 
cînd echipa avea nevoie de un gol 
ca de aer, acesta a fost transformat 
dintr-o lovitură liberă.

Am scris aceste rînduri, gîndin- 
du-ne măi ales la acei jucători care 
încă nu acordă importanța cuvenită 
exersării loviturilor libere și care, 
în aceeași situație, în locul unei exe
cuții tehnice care să neutralizeze
„zidul**. din fața lor, închid ochii și fie adus aci Jenei,
șuteaza cu atita forță, că ai impre
sia că vor să-i scoată din joc pe cei 
ce au făcut zidul și nu să trimită 
mingea în poartă.

CONSTANTIN ALEXE
★

Antrenorul echipei Flacăra Mo- 
reni, Virgil Blujdea, pe care l-am 
întîlnit ieri, era bucuros. Nu numai 
pentru că formația lui reușise un 
joc bun la Bacău (1—1 cu Dinamo),

Amănunte din categoria B

cucerind un prețios punct în depla
sare, ci mai ales de comportarea ju
cătorilor adverși și a... spectatorilor. 
Dar mai bine să-i dăm cuvîntul.

— De cînd activez la Moreni am 
participat la trei deplasări la Bacău 
și de fiecare dată am fost învinși, 
în plus, plecam de la stadion și hui- 
duiți. Duminică însă...

Am aflat de la interlocutorul nos
tru că în meciul disputat în etapa 
de duminică s-a jucat într-o notă de 
perfectă sportivitate, că publicul a 
aplaudat în egală măsură ambele 
echipe pentru momentele cînd aces
tea au creat faze spectaculoase. In 
încheiere consemnăm o dorință a an
trenorului Blujdea ;

— Ar fi în folosul fotbalului dacă 
toate meciurile s-ar disputa în li
mitele sportivității. De aceea, fac 
apel la toți colegii mei să nu precu
pețească nici un efort pentru a se
măna în rîndurile elevilor lor con
vingerea că în confruntarea directă 
cu adversarul trebuie să lupți nu
mai pe căi regulamentare. Procedînd 
astfel nu vom mai avea jucători ac
cidentați, sancționați etc. Un cuvînt 
în această problemă îl au și spec
tatorii. De acord, dacă și Baicu — 
elevul lui Blujdea — eliminat în 
min. 86, va fi de acord cu antre
norul său.

TR. IOANIȚESCU
★

După cuin am fost informați, clubul 
Steaua, d-in proprie inițiativă, a suspen
dat pe două etape pe fundașul său dreap
ta M. Georgescu, ca urmare a atitudinii 
sale nesportive din meciul cu Știința 
Cluj.

întimplarea a făcut ca în preziua 
meciului cu C.S.M.S. să se îmbolnă
vească Ilălmăgeanu și astfel locul în 
echipă să rămână ...vacant, trebuind să 

recunoscut ca mij
locaș. Fără să credem că aceasta este 
singura explicație a jocului slab prestat 
de Steaua și duminică, este bine să fie 
întrebat Georgescu (dacă mai este oare 
nevoie) dacă își dă seama ce repercu
siuni poate crea asupra întregului colec
tiv comportarea necorespunzătoare a unui 
component al formației ?

(C. M.)

ETAPA I 19 SEPTEMBRIE

I.M.U. Medgidia — Portul Constanta 
Tehnometal Buc. — Farul Constanța 
Metalul Buc. — Marina Mangalia 
S.N. Oltenița — Rapid București 
Electrica Constanța — FI. Roșie Buc.
ETAPA A II-A 26 SEPTEMBRIE

Tehnometal Buc. — Marina Mangalia 
Portul Constanța — S.N. Oltenița 
FI. Roșie Buc. — I.M.U. Medgidia 
Rapid București — Electrica Constanța 
Farul Constanta — Metalul București

ETAPA A m-A 3 OCTOMBRIE

I.M.U. Medgidia — Tehnometal Buc. 
Electrica Constanța — Portul Constanța 
Marina Mangalia — Farul Constanța
FI. Roșie Buc. — S.N. Olteniței 
Metalul București — Rapid București

ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE

Marina Mangalia — I.M.U. Medgidia 
Portul Constanța — FI. Roșie București 
Rapid București — Tehnometal București 
S.N. Oltenița — Metalul București

| Farul Constanța — Electrica Constanța

ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE

I.M.U. Medgidia — Metalul Buc. 
Tehnometal București — Portul Constanța 
Rapid București — Marina Mangalia 
Electrica Constanța — S.N. Oltenița 
Farul Constanța — FI. Roșie București

ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE

Electrica Constanța — I.M.U. Medgidia
Metalul Buc. — Tehnometal Buc.
Portul Constanța — Rapid București 
FI. Roșie București — Marina Mangalia 
S.N. Oltenița — Farul Constanța

ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE

Tehnometal Buc. — Electrica Constanta 
Rapid Buc. — FI. Roșie București
I.M.U. Medgidia — Farul Constanța 
Portul Constanța — Metalul București 
Marina Mangalia — S.N. Oltenița

ETAPA A VIII-A 7 NOIEMBRIE

Rapid Buc. — I.M.U, Medgidia
Farul Constanța — Portul Constanța
S.N. Oltenița — Tehnometal Buc. 
Electrica Constanța — Marina Mangalia 
Metalul Buc. — FI. Roșie București

ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE

I.M.U, Medgidia — S.N. Oltenița 
Marina Mangalia — Portul Constanța
FI. Roșie Buc. — Tehnometal Buc. 
Metalul Buc. — Electrica Constanța 
Farul Constanța — Rapid București.

ETAPA I 19 SEPTEMBRIE

Rapid Mizil —■ Flacăra Morenj 
Petrolul Ploiești — Met. Tîrgoviște 
Dinamo Buc. — Șc. Sp. 2 București 
Viitoru« București — Poiana Cîmpina 
Electrica Fieni — Victoria Giurgiu
ETAPA A II-A 26 SEPTEMBRIE

Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 
Metalul Tîrgoviște — Dinamo București 
Electrica Fieni — Petrolul Ploiești 
Victoria Giurgiu — Viitorul București 
Șc. Sp. 2 București — Rapid Mizil

ETAPA A III-A 3 OCTOMBRIE

Flacăra Moreni — Met. Tîrgoviște 
Rapid Mizil — Dinamo București 
Viitorul București — Petrolul Ploiești 
Victoria Giurgiu — Poiana Cîmpina
Șc. Sp. 2 Buc. — Electrica Fieni

ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE

Flacăra Moreni — Electrica Fieni
Metalul Tîrgoviște — Victoria Giurgiu 
Dinamo Buc. — Viitorul Buc.
Petrolul Ploiești — Șc. Sp. 2 Buc. 
Poiana Cîmpina r- Rapid Mizil.

ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE

Petrolul Ploiești — Flacăra Moreni 
Rapid Mizil — Metalul Tîrgoviște 
Dinamo București — Poiana Cîmpina 
Electrica Fieni — Viitorul București 
Victoria Giurgiu — Șc. Sp. 2 București

ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE

Șc. Sp. 2 București — Flacăra Moreni 
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgoviște 
Electrica Fieni — Dinamo București 
Victoria Giurgiu — Petrolul Ploiești 
Viitorul București —- Rapid Mizil

ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE

Flacăra Moreni — Dinamo București 
Metalul Tîrgoviște — Electrica Fieni 
Petrolul Ploiești — Poiana Cîmpina 
Rapid Mizil — Victoria Giurgiu
Șc. Sp. 2 București — Viitorul Buc.
ETAPA A VDI-A 7 NOIEMBRIE

Dinamo București — Petrolul Ploiești 
Victoria Giurgiu —• Flacăra Moreni 
Viitorul Buc. — Metalul Tîrgoviște 
Poiana Cîmpina — Șc. Sp. 2 București 
Rapid Mizil — Electrica Fieni

ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE

Flacăra Moreni — Viitorul București
Metalul Tîrgoviște — Șc. Sp. 2 București 
Dinamo București — Victoria Giurgiu 
Petrolul Ploiești — Rapid Mizil 
Electrica Fieni — Poiana Cîmpina

SERIA I

— Încotro Dinamo ??

In dulce tîrgul leșului...
- Ii* . c. ■

— Și cum Iți spusei matali, Steaua 
ne ciupi un punct la Bucureștii

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI (2—1). Meciul 
„vedetă" al cuplajului de pe stadionul 
Dinamo s-a terminat cu victoria aștep
tată a Progresului, care a dovedit o 
mai mare maturitate în joc. La numai 
un sfert de oră de la începere. Pro
gresul conducea cu 2—0 și după aspec
tul de pînă atunci al jocului 
se credea că scorul va lua 
proporții. în continuare însă, lu
crurile s-au petrecut altfel. înainta
rea n-a mai construit cu aceeași aten
ție atacurile, iar finalizările au fost 
oprite cu ușurință de apărarea studen
ților. Pentru jocul prestat în repriza 
a Il-a merită evidențieri numai fot
baliștii de la Știința. Au marcat : 
Tarălungă (min. 2 și 15), respectiv Lu- 
cescu, care, în min. 75, a transformat 
o lovitură de la 11 m. Au jucat echi
pele : Progresul : Mîndru — Georges
cu, Mîndoiu, Peteanu, Ad. Constanti- 
nescu — loniță (Căluș), Neacșu — 
Oaidă,, .Mateianu, Tarălungă, Baboie. 
Știința : Ojoc — Anton, Grecea, Ur- 
seanu, Rădulescu — Cicu, Gherghina — 
Lucescu, Vasilescu (Angelescu), Păiș, 
Ciornoâva. (Simion Stan).

DINAMO VICTORIA — METALUL 
BUCUREȘTI (2—3). Amîndouă echi
pele și-au adus contribuția la reali
zarea unui fotbal de calitate. Metalul 
a început furtunos și după 13 minute 
scorul îi era favorabil (2—0), prin go
lurile marcate de Buzatu și Roman. 
Dinamo reușește însă să egaleze prin 
Nuțu (min. 27) și Ene (min. 34). La 
reluare dinamoviștii au inițiativa, dar 
latează cu multă ușurință cîteva o- 
cazii. Dorința de victorie e mai pu
ternică la metalurgiști pentru că, 
deși rămași în zece oameni (Badea s-a 
accidentat), ei înscriu golul decisiv, 

în min. 76, prin Georgescu, la un cor
ner executat de Buzatu.

A condus bine arbitrul C. Nicules- 
cu (București).

a d.
METALUL TÎRGOVIȘTE — OL

TUL RM. VÎLCEA (1—0). Ambele 
echipe au evoluat slab. Jocul a fost 
confuz, cu pase imprecise și cu ac
țiuni ofensive prost finalizate. Unicul 
gol a fost înscris în min. 5 de Avra- 
mescu (M. Avanu — coresp.).

POIANA CÎMPINA — CON- 
STRUCTORUL BRĂILA (2-1). Au 
marcat : Șovăială (min. 15), Stoica (43) 
respectiv Zgardan (83). Partida a fost, 
în general, slabă. în repriza I gazdele 
au ratat multe ocazii de gol. în a 
doua parte a meciului brăilenii și-au 
impus jocul și nu le-a lipsit mult să 
egaleze și chiar să cîștige. Foarte bun 
arbitrajul lui I. Udrea-București. (Șt 
Constai’tinescu — coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
ȘTIINȚA GALAȚI (1—1). Peste 4 000 
de spectatori au asistat la un meci 
care i-a decepționat. Ceahlăul a insis
tat mai mult, și-a creat multe faze de 
poartă, dar nu le-a putut fructifica 
Golurile aparțin lui Ștefănescu (Știința) 
min. 23 și Ștefan, min. 65, din 11 ni. 
Arbitrul jocului, Em. Martin, a acordat 
în min. 76 un penalti pentru gazde, 
dar la protestele jucătorilor gălățeni 
s-a consultat cu unul dintre arbitrii de 
margine și a revenit asupra deciziei. 
Or, unul dintre apărătorii Științei co
misese henț pe linia porții. In com
pensație, arbitrul a prelungit jocul cu 
cîteva minute. (C. Nemțeanu — 
coresp.)

DINAMO BACĂU — FLACĂRA 
MORENI (1—1). Oaspeții au obținut 
un punct nesperat. Fotbaliștii din Ba 
cău au jucat sub așteptări, atacul a 
acționat fără vlagă, iar apărarea a fost 

penetrabilă. Au marcat : Rugiubei (pen
tru Dinamo — min. 15) și Baicu (min. 
49). Jucătorul Baicu de la Flacăra a 
fost eliminat de pe teren in min. 86. 
(Gh. Dălban — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — C.F.R. RO
ȘIORI DE VEDE (2—1). Din tot me
ciul au plăcut circa 30 de minute din 
repriza a Il-a cînd ambele formații 
au jucat bine și au fost înscrise cele 
trei goluri (Leahevici — min. 50 pen
tru oaspeți, respectiv, Bărgăoanu — 
min. 52 și Atanasiu — min. 64). (L. 
Crăciun — coresp.).

Seria
MINERUL BAIA MARE — INDUSTRIA 

SÎRMEI CÎMPIA TURZII 4—6. Minerul a 
prestat un joc bun, îndeosebi în repriza 
.secundă cînd a și marcat trei puncte. 
Scorul putea să ia proporții dacă înain
tașii nu se pripeau în finalizare. Printre 
ratări figurează și o lovitură de la 11 m. 
Golurile aparțin lui Soo (min. 25, 54 și 
59 — toate trei din lovituri libere) și 
Rozsnai (62). Oaspeții qu acționat bine 
pînă la 16 m. (V. SASARANU — coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. REȘIȚA 
(3—1). Joc de factură tehnică mediocră 
în care ambele formații au luptat mult 
pentru cele două puncte. Gazdele, mai 
eficace, au dominat categoric în repriza 
1, cînd au înscris prin Kovacs (min. 17), 
Dui (min. 20) și Silaghi (min. 37). Re- 
șițenii su redus din scor, în min. 25 la 
o învălmășeală. în repriza secundă jocul 
a devenit anost șl presărat cu durități. 
Arbitrul C. Mihăilescu (București), corect 
și autoritar. (TR. SILAGHI — coresp.).

C.S.M. SIBIU — MINERUL LUPENI 
(2—0). Deși la pauză scorul a rămas alb, 
în repriza I a existat doar o singură 
echipă pe teren : C.S.M. Sibiu. Nume
roasele acțiuni de atac au rămas nefruc
tificate datorită formei bune a portaru
lui oaspe, Mihalache, și a apărării supra- 
numerice a Minerului (6—7 oameni în 
permanență). în repriza a Il-a jocul 
continuă să se desfășoare în terenul oas
peților, dar sibienii nu mai insistă. Pri
mul gol este înscris de Dan. în propria 
poartă (min. 57), iar cel de al doilea de 
Cherciu (71). (I. IONESCU — coresp.).

CLUJEANA — A. S. CUGIR (2—1). Joc 
de mare luptă, cu multe faze de poartă 
la ambele porți. Gazdele au meritat vic
toria pentru că au fost mai in.sisten.te. 
Au înscris : Stanciu (min. 10), Soos (min. 
81 din 11 m), respectiv Kiss (min. 57). 
(C. VIOREL — coresp.).

CLASAMENT
1. Progresul București 3 2 1 0 4—2 5
2. Dinamo Victoria 3 2 0 1 5—3 4
3. Metalul București 3 2 0 1 6—7 4
4. Ceahlăul p. Neamț 3 111 5—3 3
5 Constructorul Brăila 3 111 5—4 3
6.-9. C.F.R. Pașcani 3 111 4—4 3
6.-9. Dinamo Bacău 3 111 4—4 3
6.-9. C.F.R. Roșiori 3 111 3—3 3
6.-9. Poiana Cîmpina 3 111 2—2 3

10.—11. Flacăra Moreni 3 111 2—3 3
10.—11. Metalul Tîrgoviște 3 111 2—3 3
12. Oltul Rm. Vîlcea 3 1 0 2 3—4 2
13. Știința București 3 1 0 2 4—5 2
14. Știința Galați 3 0 12 1—3 1

a Il-a
JIUL PETRILA — VAGONUL ARAD 

(1—1). Meci egal din toate punctele de 
vedere — atît ca scor cît și ca joc ; 
mediocritate supărătoare la ambele e- 
chipe. Punctul Jiului l-a înscris Libardi 
în min. 51, iar după un minut a egalat 
Toma. (S. BALOI — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — A.S.A. TG. MU
REȘ (0—2). Inițiativa a avut-o în ma
joritatea timpului Arieșul dar... golurile 
le-au marcat mureșenii. înaintașii din 
Turda au inițiat mult.e acțiuni ofensive, 
dar au ratat copilărește. Oaspeții au avut 
5—6 șuturi pe poartă și au înscris de 
două ori prin Lungu în min. 43 și 69. 
Portarul Solyom. (Tg. Mureș) a respins 
o lovitură de la 11 m. (I. PATAK1 — 
coresp.).

C.F.R. ARAD — GAZ METAN MEDIAȘ 
(2—1). După o repriză egală, fotbaliștii 
ceferiști au dominat cu autoritate în 
cea de a doua, reușind să înscrie de 
două ori prin Veșa în min. 70, dintr-o 
lovitură liberă de la 16 m, și Gligor în 
min. 76. Pentru oaspeți a marcat Damian 
în min. 67. (ȘT. IACOB — coresp.).

CLASAMENT

1. Minerul Baia Mare 3 2 1 0 6—0 5
2. C.S.M. Sibiu 3 2 0 1 5—4 4
3. A.S.A. Tg. Mureș 3 2 0 1 3—1 4
4. Jiul Petrila 3 1 1 1 4—2 3
5. Vagonul Arad 3 1 1 1 7—6 3
6. Gaz metan Mediaș 3 1 1 1 3—3 3
7.-9. Ind. sîrmei C. Turzii 3 1 1 1 •~6 3
7.—9. Clujeana 3 1 1 1 4—5 3
7.-9. C.F.R. Arad 3 1 1 1 3—4 3

10. Recolta Cărei 3 1 1 1 5—7 3
11.—12. Arieșul Turda 3 1 0 2 7—8 2
11.—12. Minerul Lupeni 3 1 0 2 2—3 2
13. A.S. Cttgir 3 1 0 2 4—5 2
14. C.S.M Reșița 3 1 0 2 2—6 2



corespondența speciala pentru „sportul popular"

La sfîrșitul acestei săptămâni, stadio
nul Panatinaikos din Atena va fi gazda 
celei de a XXIV-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism pentru seniori 
și senioare. La întreceri și-au anunțat

pe cei de la
Traktor Schwerin

GALAȚI (prin telefon). Duminică, 
3000 de spectatori din localitate au 
urmărit meciul internațional de box 
dintre echipa Constructorul Galați și 
formația din R. D. Germană, Traktor 
Schwerin.

La sfîrșitul unor meciuri foarte dis
putate dar, din păcate, de un slab ni
vel tehnic, gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 13—7.

Iată rezultatele înregistrate : cat. 
muscă : Busner (Traktor) b.ab. repriza 
a IlI-a Gh. Tănase (Constructorul); 
cat. cocoș : Jutuzenco (Traktor) b.p. 
V. Potolea (Constructorul); cat. pană: 
N. Munteanu (Constr.) meci nul Wag
ner (Traktor); cat. semiușoară : V. 
Proroc (Constr.) b. dese. III Ziemer- 
mann (Țraktor); cat. ușoară: Gh. Iri- 
mia (Constr.) b.p. Radowski (Traktor); 
B. Gusse (Traktor) b.p. V. Bute 
(Constr.); cat. mijlocie mică : M. Scar- 
lat (Constr) b.p. Oelke (Traktor): cat. 
mijlocie : V. Bogoi (Constr.) b.p. Lcn- 
keit (Traktor); cat. semigrea : T. Fe
lea (Constr.) b.p. Shlenger (Traktor); 
cat. grea : Șt. Cojan (Constr.) b.ab. 
repriza a II-a Degenhardt (Traktor).

participarea reprezentativele tuturor 
țărilor balcanice.

In vederea acestui important eveni
ment, atleții noștri fruntași s-au pre
gătit cu multă atenție și așteaptă cu 
încredere participarea la competiție. 
Fiecare dintre ei este convins că în
trecerile ediției din acest an a Balca
niadei vor fi foarte dificile, dar vor 
face totul pentru a contribui la suc
cesul echipelor noastre, pentru a reedi
ta frumoasele victorii înregistrate anul 
trecut la București.

După cum am mai anunțat, recent a 
avut loc pe stadionul „23 August" ul
timul concurs de verificare și, totodată, 
de selecție. Cu acest prilej, au fost 
obținute o serie de rezultate mulțumi
toare, pe care le-am subliniat intr-unui 
din numerele noastre trecute. Iată acum 
și alte rezultate de la acest concurs :

BĂRBAȚI : 100 m : Al. Tudorașcu 
10,8, V. Popescu 11,0 ; 400 m : I. Rățoi 
48,4, I. Osoianu 49,0 ; 1500 m : St. 
Beregszaszi 3:54,0, C. Iordache 3:54.1, 
V. Caramihai 3:54,6 ; 5000 m : N. 
Mustață 14:27,6, Ov. Lupu 14:55,5 ; 
110 mg : V. Jurcă 15,3, I. Dumitrașcu 
15,4 ; lungime : D. Bădini 7,37, V. Să- 
rucan 7,05; triplu : N. Mărășescu 15,47, 
V. Dumitrescu 15,24 ; prăjină : P. As- 
tafei 4,60, S. Cristescu 4,20 ; greutate: 
C. Crețu 16,51, Ad. Gagea 15,45 ; 
suliță : W. Socol 70,15 ; FEMEI : 
100 m : Cr. Mesaroș 12,2, A. Beșuan 
12,3, A. Petrescu 12,6 ; 300 m : Beșuan 
40,1, Ec. Cheșu 40,2, El. Ionescu 40,3 ; 
800 m : V. Gabor 2:11,5, El. Teodorof 
2:12,5, CI. Iacob 2:13,3; înălțime: 
2. E. Stoenescu 1,60; disc : Ol. Cata
ramă 52,11, L. Manoliu 51,48; suliță: 
M. Diaconescu 50,23, El. Neacșu 47,07.

„Memorialul Capablanca“

Ciociltca a remizat cu Paciiman

GH. ARSENE — coresp.

„MLADOST" - ZAGREB A CUCERIT 
„CUPA MARII MEDITERANE" LA POLO

in runda a 8-a a turneului de la 
Havana, reprezentantul nostru Victor 
Ciocîltea a întîlnit pe reputatul mare 
maestru cehoslovac Ludek Pachman. 
Acesta venea după o victorie obținută 
în partida întreruptă cu cubanezul 
Perez. Avînd albele, Ciocîltea a obți
nut din deschidere o poziție solidă, 
în care adversarului său nu i-a rămas 
altă contrașansă decît schimbul de pie
se. El a procedat în consecință și la 
mutarea 33, în fața reducerii forțelor 
pe tablă, a rezultat o poziție egală, în 
care a fost consemnată remiza.

Fruntașii clasamentului continuă să 
acumuleze puncte. Ivkov l-a învins pe 
Wade, Fischer pe Szabo, iar Smîslov pe 
Cobo. In schimb Holmov a fost obligat

la remiză de către Doda. Alte rezul
tate : Bilek — O'Kelly ’/2—%, Donner 
— Pietsch 1—0, Perez — Gheller 0—1, 
Tringov — Robatsch V2—%. S-au în
trerupt partidele Parma — Garcia și 
Lehmann — Jimenez.

Bora Ivkov (Iugoslavia) totalizează 
acum 6% puncte și continuă să aibă 
un avans de P în fața lui Fischer și 
Smîslov. Cu cîte 5*/2 puncte sînt cla
sați Pachman, Donner, Holmov și 
Gheller. Urmează : Robatsch 4*/2, Cio
cîltea și Tringov 4, Parma 3% (1), 
O’Kelly, Szabo și Bilek S’/î-

Iată cîteva din întîlnirile programa
te în runda următoare : Jimenez—Cio
cîltea, Szabo — Ivkov, Garcia — 
Fischer, Smîslov — Donner.

se pregătesc pentru „europenele" de tir

Harry Kocher, triplu campion de tir al R. D. 
Germane

MARSILIA, 6 (Agerpres). — „Cupa 
Mării Mediterane" la polo pe apă a 
fost cucerită de formația iugoslavă, 
„Mladost" Zagreb. în ultimele două 
întîlniri ale competiției s-au înre
gistrat rezultatele : Mladost Zagreb — 
Andrea Doria Genova 10—2; C.M. 
Barcelona — C. N. Marsilia 4—3.

Reprezentativa de
învinsă

atletism a Angliei 
la Berlin

JOCURILE SPORTIVE ARABE
La Cairo au început Jocurile spor

tive arabe care cuprind întreceri de 
atletism, haltere, box, lupte, baschet, 
fotbal, volei, tenis. în primele me
ciuri ale turneului de fotbal echipa 
Sudanului a întrecut formația Libiei 
cu scorul de 4—2, iar cea a RA.U. 
a dispus de selecționata Adenului cu 
14—0. In competiția de baschet e- 
chipa Sudanului a întrecut cu 73—67 
reprezentativa Siriei. La haltere, Ma
homed Hureit (R.A.U.) s-a clasat 
primul la categoria cocoș cu perfor
manța de 327,5 kg.

BERLIN 6 (Agerpres). — Meciul 
atletic dintre echipele reprezentative ale 
R. D. Germane și Angliei s-a încheiat 
cu dubla victorie a sportivilor țării gaz
dă : 127—107 (masculin) și 66—62 (fe
minin). lată cîteva din rezultatele înre
gistrate : BĂRBAȚI : 100 m — Eggers 
(R.D.G.) 10,4; 800 in — Carter (A) 
1:46,6; 1500 m — Simpson (A) 3:33,8; 
5000 m — Wiggs (A) 13:46,6; 10 000 
m — l’reary (A) 28:27,2 (nou record 
englez); suliță — Stollc (A) 79,70 m ; 
disc — Kiihl (R.D.G.) 55,74 m; pră
jină Nordwig (R.D.G.) 5,00 m. FEMEI: 
80 m.g. — Did (R.D.G.) 10,5 (record 
european egalat); 400 m — Watkinson 
(A) 51,4 ; greutate — Garisch (R.D.G.) 
17,58 m ; înălțime — Knowles (A) 1,73 
m; pentatlon — Rând (A) 4 785 puncte.

• In vederea finalei ,,Cupei Europei* 
la atletism (masculin), care se va des
fășura la 11 și 12 septembrie la Stutt

gart, federația de atletism a U.R.S.S. a 
stabilit lotul care va reprezenta Uniu- 
nea Sovietică la această competiție. Din 
lot fac parte printre alții : Ozolin (200 
in), Bulîșev (800 m), Raiko (1 500 m), 
Ivanov (5 00b m), Dulov (10 000 m), 
Mihailov (110 m garduri), Brumei 
(înălțime), ler-Ovanesian (lungime), 
Blizncțov (prăjină), Zolotarev (triplu 
salt), Klim (ciocan), Lusis (suliță).

La 19 septembrie, pe poligonul Tu
nari din București, iși vor da lntllnire 
cel mai buni trăgători din Europa. 
Fără Îndoială, federația de specialitate 
din R.D. Germană face toate efortu
rile pentru a prezenta la această edi
ție a campionatelor europene de tir, 
sportivi bine pregătiți. O primă mare 
preocupare, deci, concursurile pre
mergătoare-

Apropierea „europenelor" i-a obli
gat la o activitate intensă pe toll 
trăgătorii din R.D. Germană. Ei au 
concurat Ia Începutul lunii august 
la cea de-a Xl-a ediție a campionate
lor de tir ale tării, care au avut loc 
la Leipzig, cu participarea celor mai 
valoroși sportivi din Finlanda. Chiar 
de la primele Întreceri s-a remarcat 
trăgătorul de pușcă Harry Kocher 
care a reușit o excepțională perfor
mantă. In proba de armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat el a ob
ținut 596 de puncte din 600 posibile, 
tealizind totodată și un nou record 
al tării. Imediat după el s-au clasat 
trei sportivi din Finlanda : Esa Ker- 
viinen (594 — nou record al Finlan
dei), urmat de Antti Koskinen (593) 
și Tapio Virtanen (592).

In total, la campionatele naționale 
din acest an, Kocher a cucerit 3 titluri

de campion! El se pre
zintă aproape la iei de 
bine in probele de armă 
liberă calibru redus 3x40 
locuri.

Proba de pistol pre
cizie a dat Ioc la o mare 
luptă intre campionul 
olimpic de la Tokio 
Vaino Mărkkanen (Fin
landa) și Johann Garreis 
din R. D. Germană, clu- 
sat la Tokio pe locul IV. 
Finlandezul, intr-o for
mă toarte bună, ca de 
altfel și la Tokio, a rea
lizat 559 de puncte din 
600 posibile. In final, 
Garreis a trebuit să se 
recunoască 
coechipierul

(551 p) care 
campion al 

va face

învins și de 
său Dieter 

• a ob(inut 
I tării. Jo- 
: totuși par- 
„europenele"

Fangohr 
titlul de 
hann Garreis 
te din lotul pentru 
de la București, fiind unui dintre cei
mai apreciati trăgători ai noștri Și 
dispunlnd de o bogată experiență. 
El a făcut parte din echipa care la 
campionatele europene de la Stock
holm a oblinut medalia de bronz 
în Întrecerile de pistol viteză. Lothar 
Pinnig (cu 587 pi a cișligat proba de 
pistol viteză înaintea lui Pentti 
Linnosvuo, campion olimpic la To
kio, care a realizat 585 p. Pe locul 
trei s-a clasat un alt sportiv al 
R-D.G., Werner Pihaule, cu 584 p.

Sportivi ca KOcher, Garreis, Fan
gohr și Pinnig, se vor număra, desi
gur, printre cei mai bine pregătiți re
prezentanți ai R.D. Germane din lotul 
ce se deplasează la București.

MANFRED SEIFERT
1 Berlin, septembrie, 1965

AUSTRALIANUL RON CLARKE
PARTICIPĂ LA MARATONUL ASAHI

De pe terenurile de fotbal

Fotbal la New-York
Greu prinde rădăcini 

fotbalul în S.U.A.... Bu
nele intenții ale unor 
cercuri sportive de a 
populariza acest sport 
pe stadioanele ameri
cane par a se irosi în 
fala indiferentei publi
cului, mai obișnuit cu 
spectacolele „tari" cum 
sînt rugbiul profesionist 
sau meciurile de box pe 
distante-maratoii. Alte 
ori există și neșanse...

Iată, de pildă, recent 
a fost programat la 
Netv-York un meci de
monstrativ intre două 
echipe fruntașe ale fot
balului mondial, Real 
Madrid și Independien- 
te Buenos Aires. Dar, 
ceea ce trebuia să fie o 
bună propagandă pentru 
fotbal s-a transformat 
intr-un penibil eșec.

De la început jocul 
nu s-a arătat de un ni
vel mulțumitor, nici

chiar pentru putinii 
netc-yorkezi pasionali de 
fotbal. Jucătorii ambe
lor echipe făceau gre
șeli peste greșeli, pa-

NOTE

EXTERNE

mergeau fără a- 
acțiunile erau 
prin faulturi, 

a condus la

sele 
dresă, 
oprite 
Real 
pauză cu 1—0 prin go
lul marcat de Tejada, 
dar argentinienii au e- 
galat prin Savoy. La 
scorul de 1—1, nervo
zitatea adversarilor a 
crescut la maximum și 
la unul din numeroasele

incidente și opriri 
jocului, arbitrul a 
nevoit să elimine 
căpitanul echipei 
drilene, Gento.

în minutul 81, 
în careul lui Real... 
bitrul dictează 11 m, 
dar jucătorii spanioli se 
opun executării lovitu
rii. Urmează o încăie
rare în toată regula în
tre jucătorii ambelor e- 
cliipe și arbitrul trebuie 
să părăsească terenul, 
protejat de poliție. 
Spectatorii, nedumeriți, 
își manifestă nemulțu
mirea, huiduind copios. 
Poate, pentru unii din
tre ei, abia acum înce
pea partea interesantă a 
meciului...

Așa a fost ratată 
încă o ocazie de a face 
cunoscută publicului a- 
merican frumusețea jo
cului cu balonul rotund.

fault 
Ar

MECI DE BARAJ PENTRU DESEMNA
REA ULTIMEI ECHIPE SUD- 
AMERICANE PENTRU C. M.

Meciul de baraj dintre Chile și Ecua
dor, pentru desemnarea ultimei echipe 
sud-americane calificate în turneul final 
al Campionatului mondial, va avea loc 
la 12 octombrie la Lima. După cum se 
știe, cele două echipe au terminat la ega
litate de puncte și goluri în grupa 
doua sud-americană. Cele trei 
calificate pînă acum sînt Brazilia 
oficiu). Argentina și Uruguiai.

SLOVAN BRATISLAVA 
SE DISTANȚEAZĂ

După disputarea celei de a IV-a 
pe, în campionatul Cehoslovaciei, echi
pa Slovan Bratislava s-a distanțat în 
clasament, avînd 8 puncte, față de cele 
5 ale echipelor Sparta și Slavia. De no
tat că în rîndurile echipei Slovan acti
vează o serie de jucători din lotul pen
tru întîlnirea din 19 septembrie cu e- 
chipa României. Iată rezultatele etapei:

a 
echipe 

(din

eta-

Slavia — Sparta 2—2; Bannik — Slovnaft 
5—1; Spartak Hradec — Kosice 1—2; 
Trencin — Tatran Presov 2—1; Slovan 
Replice — Dukla 2—0; Lokomotiv — 
Sparta Brno 1—1; Slovan Bratislava — 
Sparta Trnavia 3—0. Etapa următoare 
are loc în 12 septembrie, urmînd ca de 
la data de 13, lotul reprezentativ să fie 
reunit în localitatea Semily, unde va 
susține miercuri 15 septembrie un joc 
de antrenament cu formația locală, oaie 
activează în campionatul regional.

MECIURI INTERNAȚIONALE

• Selecționatele de fotbal (tineret) ale 
R.D. Germane și R.P. Bulgaria s-au în
tîlnit într-un meci amical la Frankfurt 
pe Oder. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul categoric de 7—0 (2—0). Cei mai 
buni jucători germani au fost Stein și 
Kleminger,- care au marcat fiecare cîte 
două goluri.
• Intr-un meci contînd pentru „Cupa 

Balcanică” la fotbal, echipă Olimpiakos 
Pireu a întrecut formația iugoslavă Var- 
dar Skoplje cu scorul de 1—0 (0—0).

La tradiționalul maraton pe care-1 
organizează ziarul japonez Asahi în 
orașul Fukuoka, programat anul a- 
cesta pentru ziua de 10 octombrie, 
va participa și australianul „d 
Clarke, recordman mondial a’ 
belor 5 000 și 10 000 m plat. Orga
nizatorii au mlai invitat unii alergă
tori. Dublul campion olimpic Bikila 
Abebe nu și-a confirmat 
ciparea, dar, dacă va fi 
start, există perspectivele 
ceri de mare atracție.

încă parti- 
prezent la 

unei între-

Rugbiștii englezi

învinși în Argentina

• După o suită 
turneului întreprins 
Sud, echipa combinată de rugbi a uni
versităților Oxford și Cambridge a su
ferit prima înfrîngere, la Buenos Aires. 
Rugbiștii englezi au fost învinși cu 3—0 
de către reprezentativa Argentinei.

de victorii in cadrul 
în țările Americii de

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• La Stuttgart s-a desfășurat întîl- 

iiirea internațională de box dintre echipa 
R. P. Polone și o combinată a cluburilor 
din sudul R. F. Cermane. Sportivii po
lonezi, in formația cărora au evoluat și 
cunoscuții boxeri Kulej și Walașek, au 
obținut victoria cu scorul de 13—7. 
lată cîteva rezultate: Olecli (P) meci 
nul cu Kannewurf (R.F.G) ; lîadzikowski 
(P) pierde la puncte în fața Iui Kas- 
cher (R.F.G.) ; Zydaczek (P) învinge 
prin abandon pe Dulda (R.F.G.) ; Don- 
sal (P) bate la puncte pe Baretzko 
(R.F.G.) ; Kulej (P) întrece la puncte 
pc Wiedemann (R.F.G.); Walașek (P) 
bate la puncte pe Stengel (R.F.G.) ; 
Josefowicz (P) pierde la puucte în fața 
lui Koschemann (R.F.G.).

• Marele maestru sovietic Bo
ris Spasski este noul lider al tur
neului international de șah de la 
Soci, tolalizînd după 9 runde 6^/2 
puncte. îl urmează la o jumătate 
de punct Unzicker (R.F.G.) și 
Zaițev (U.R.S.S.). în cea de-a 
9-a rundă Spasski a ciștigat la 
Uitumen, în timp ce Unzicker și 
Zaitev au remizat partidele cu 
Cirici și respectiv Antoșin.

Au început campionatele interna-*•
ționale de tenis ale S.U.A., care se des
fășoară pe terenurile de la Forest Hills. 
O surpriză s-a înregistrat în al treilea 
tur al probei de simplu masculin, în 
care fostul finalist al întrecerii, austra
lianul Fred Stollc, a fost eliminat de

un tînăr porto-rican de 21 ani, Massalla : 
0—2, 6—3, 6—3.

• Stockholm, reprezentativa de a- 
tletism a Suediei a întrecut pe cea a 
Finlandei cu 210—200. Iată cîteva re
zultate: 400 m.g. — Vistam (S) 51,6; 
200 m — Allhoff (S) 21,5; 1500 m 
— Ceder (F) 3:48,1; suliță — Kuisipa 
(F) 78,08 m; prăjină — Kairento (F) 
4,80 m; disc — Haglund (S) 56,64 m; 
ștafeta 4 x 400 m — Suedia 3:11,1.

• Federația internațională de 
scrimă a stabilit ca viitoarele 
campionate mondiale de scrimă, 
individual și pe echipe, să se 
desfășoare între 5 și 17 iulie 1966 
la Moscova.
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