
fizita delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria

t Biblio^ca Centrală

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
tuni dimineața a pârăsit Ca- 
ala, plecînd la Sofia, delega- 

i de partid și guvernamentală 
Republicii Socialiste România, 
frunte cu tovarășul Nicolae 

aușescu, secretar general al 
■mitetului Central al Partidu- 
i Comunist Român, care, la in- 
tația Comitetului Central al 
irtidului Comunist Bulgar și a 
nsiliului de Miniștri al Repu- 
icii Populare Bulgaria, va face 
vizită oficială in această țară, 
n delegație fac parte tovarășii 
n Gheorghe Maurer, membru al 
•mitetului Executiv și al Prezi- 
ului Permanent ale C.G. al 
C.R., președintele Consiliului 
: Miniștri, Alexandru Bîrlădea- 
i, membru al Comitetului Exe- 
tiv și al Prezidiului Penna
nt al djQ. al P.G.R., prim-vi-

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Dră ghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent și 
secretar al C.C. al P.C.R., Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
loan Beldean, ambasadorul Re
publicii Socialiste România In 
Republica Populară Bulgaria.

Ea plecare, pe aeroportul Bă 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, Pe
tre Borilă, Constantin Drăgan, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitcc, mem
bri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.G.R., de membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
și secretari ai G.C. al P.C.R., 
de membri ai G.C. al P.C.R., ai

Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
membrii ambasadei Republicii 
Populare Bulgaria și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cu același avion a 
Sofia și ambasadorul 
Populare Bulgaria în 
Socialistă România, 
Bogdanov.

La plecare membrii 
au fost salutați călduros de nu
meroși cetățeni ai Capitalei. Pio
nieri le-au
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Atleții români au dominat întrecerile

Sos irea la Sofia

plecat Ia 
Republicii 
Republica 
Gheorghi

delegației

oferit Hori.

(Agerpres)

din acest an ale Balcaniadei
• IMPRESII DUPĂ ÎNCHEIEREA CELEI DE A XXIV-A EDIȚII A J. B.

trimisul nostru special la Atena. Vasile GRĂDINARIIDe la

proba de 4 x 400 
întrecerile 
Jocurilor

metri 
ediției 
Balca-

Cu
s-au încheiat 
a XXIV-a a „ 
nice de atletism. Locuitorii ca
pitalei Greciei i-au primit pe 
oaspeții lor sportivi cu toată' 
căldura, cu toată dragostea. Os-

luză iar Iolandei Balaș i s-au 
dăruit aplauze frenetice la ne- 
sfîrșit. Săritoarea „cosmică’ a 
fost obiectul unor manifestații 
de simpatie deosebite.

Dar iată că duminică seara, 
la ora 21,45, echipele se pre-

rezultate va rămîne însă, și la 
această ediție, prietenia care i-a 
legat pe sportivii țărilor par-i 
ticipante.

Pentru comportarea ei excep-> 
țională echipa Republicii So
cialiste România a primit „Cupa

SOFIA 18. Trimișii speciali 
ansmit :
13 Septembrie 1965. In a- 

îastă zi capitala Republicii 
opulare Bulgaria a primit de- 
:gația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialis- 
î România. în frunte •cu to- 
arășul Nicolae Ceaușescu, 
are, la invitația C.C. al P. C.

Bulgar și guvernului R. P. Bul
garia va face o vizită oficială 
în țara vecină și prietenă.

Aeroportul a îmbrăcat haină 
sărbătorească. Drapelele româ
nești și bulgare împodobesc 
clădirea aerogării.

Pe aeroport în întîmpina- 
rea delegației au sosit condu

• ULTIMELE PREGĂTIRI ALE TRĂGĂTO
RILOR ROMANI

• POLIGONUL TUNARI ȘI-A SCHIMBAT 
TNFATIȘAREA

• PERSONALITĂȚI DIN CONDUCEREA 
U.I.T. LA BUCUREȘTI

• IERI AU SOSIT PRIMII OASPEȚI

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

4 oul și modernul poligon de tragere de la Tunari. Aici vor 
avea loc Întrecerile de armă liberă calibru redus, 

și standard.
Foto: A. Neagu

Sîmbătă, pe poligonul Tu- 
lari, i-am întîlnit pe cei mai 
>uni tintași români, selecțio- 
iați in lotul pentru „europe- 
ele“ care încep la 19 septem- 
rie. Pe ștandurile de .viteză" 
-am văzut pregătindu-se pe 
istolarii Ion Tripșa, Virgil A- 
anasiu, Mihai Dumitriu. Stînd 
e vorbă cu vicecampionul 
limpic al probei, Ion Tripșa, 
flăm că toți pistolarii din lot 
echipele se vor fixa cu o zi- 
ouă înaintea concursului) se 
ntrenează cu toată seriozita- 
ea- depășind chiar volumul de 
J .că indicat de antrenor. în 

aerai, în aceste zile, majori- 
atea trăgătorilor de la pistol 
iteză părăsesc ștandurile de

In-tragere o dată cu lăsarea 
tunericului. Aceeași atmosferă 
de muncă intensă o găsim la 
poligonul de calibru mic și la 
ștandul de skeet. Trăgătorii și 
trăgătoarele de la probele de 
pușcă lucrează cu aceeași per
severență, pozițiile de tragere 
la antrenament sînt acelea la 
care rezultatele nu sînt încă 
cele mai bune. De aceea îi 
vedem pe unii lucrînd la .ge
nunchi", pe alții în .picioare". 
Focurile sînt studiate pe înde
lete, iar țintele lovite consti
tuie pentru fiecare sportiv un

T. RABȘAN

(Continuare in pag. 4-a)

ASTĂZI LA BRAȘOV, 0 NOUĂ PARTIDĂ
NTRE HANDBALISTELE ROMÂNE SI CELE SOVIETICE

s-a jucat într-un ritm viu 
în ultimele secunde. A- 

deci, toate motivele să spe- 
că și în întîlnirea de azi,

Astăzi, orașul Brașov găzdu
ite un important eveniment 
portiv : cea de-a doua partidă 
lintre selecționatele feminine 
le handbal ale României și 
Jniunii Sovietice. După cum 
e știe, primul meci dintre aces- 
- formații — disputat duminică 

Sucurești — a prilejuit o 
artidă -dinamică, tu o intere- vederea participării la campio- 
antă evoluție a scorului și în natul mondial.

care 
pînă 
vem, 
răm 
de la Brașov, spectatorii vor ur
mări un joc interesant, fer an
trenorii vor putea face observa
ții prețioase în privința stadiului 
de pregătire al formațiilor în

(Continuare in pag. 4-a)

DE
LAPARTICIPA 

INTERNAȚIO-

ÎNOTĂTORI Șl JUCĂTORI 
POLO ROMÎNI 
NOI ÎNTRECERI 
NALE

cătorii de partid și de stat ai 
Republicii Populare Bulgaria, 
în frunte eu Todor Jivkov, 
prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, membri ai

DE LA f. R. FOTBAL
Toate meciurile progra

mate duminică 19 septem
brie în categoriile B și C, 
vor începe la ora 11,30, ur- 
mînd ca în continuare să 
aibă Ioc partidele din prima 
etapă a campionatului re
publican de juniori.

poloSelecționata de _ 
a plecat ieri la Pireu 
unde se va întrece alături 
două echipe grecești și de repre
zentativa de tineret a Bulgariei. Tot 
ieri a părăsit Capitala, cu desti
nația Budapesta, selecționata de 
Juniori a țării noastre, care între 
14 și 19 septembrie își va măsura 
torțele alături de reprezentativele 
similare ale Ungariei, Iugoslaviei, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Poloniei, 
R. D. Germane și Bulgariei. Astă 
seară va pleca în U.R.S.S. repre
zentativa de înot a țării noastre. 
Ea va susține în zilele de 18 șl 19 
septembrie la Volgograd o întîl- 
nire bilaterală cu selecționata 
R.S.F.S.R.

(tineiret) 
(Grecia) 

de

Campionii balcanici ai României: Ioana Petrescu, Viorica Viscopoleanu, Iolanda Balaș, Ana 
Sălăgean, Mihaela Peneș, Gheorghe Zamfirescu, Constantin Blofiu, Andrei Barabaș, Nicolae 
Mustață, Zoltan Vamoș, Adrian Samungi, Leonida Caraiosifoglu, Gheorghe Popescu și Curt Socol

pitali'tatea lor aim simțit-o peste 
tot, pe străzi și în metrou, în 
timpul întrecerilor ca și în cli
pele de răgaz.

Spectatorii, cifrați în cele 3 
zile de concurs la peste 120000, 
au știut să-și încurajeze spor
tivii preferați, dar n-au uitat 
nici o clipă să-i aplaude și să-i 
aclame pe cei mai buni. învin
gătorul maratonului a fost pur
tat pe brațe, iar dublul nostru 
campion balcanic Constantin 
Bloțiu a fost chemat la „ram
pă” de cîteva ori și a trebuit 
să facă de două ori „turul de 
onoare". Cîțiva spectatori mai 
înfocați i-au punctat perfor
manțele aruneînd cu artificii și 
trasoare. Ioanei Petrescu i-au 
fost oferite flori roșii de la pe-

găteau să intre pentru ultima 
oară pe stadion. În față, o 
uriașă fanfară militară formată 
din marinari, apoi corpul ofi
cialilor în treninguri albastre 
și formațiile țărilor participan
te. Se cîntă imnul Jocurilor 
Balcanice și se coboară steagul 
albastru al competiției. Braț la 
braț, sportivii părăsea: g’azonul 
verde al stadionului, apoi toate 
delegațiile înconjoară echipa 
noastră, felicitînd-o călduros 
pentru performanța deosebită 
obținută în întreceri.

In cele trei zile de concurs 
s-au stabilit performanțe, s-au 
legat prietenii, dar lăsînd la o 
parte toate rezultatele tehnice 
înregistrate, trebuie să subli
niem că cel mai valoros dintre

Balcanică". De asemenea, Io
landei Balaș i-a fost înmînată 
o cupă pentru victoria repre
zentativei noastre feminine, iar 
lui Zoltan Vamoș i-a fost dă
ruită cupa pentru cea mai va
loroasă performantă a compe
tiției.

La încheierea întrecerilor am 
solioitat cîteva declarații din 
partea unor participanți 
tuala ediție a Jocurilor 
nice.

Continuate in pag. a

la ac- 
Balcai

4-a f

0 NOUĂ TRAGERE LA SORTI
IN „C. C. E.“ LA TENIS 

DE MASĂ FEMININ

Noutăți editoriale sportive în perspectivă
O scurtă vizită la Editu

ra Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport ne-a Înlesnit 
răspunsul la Întrebarea : 
CE CĂRȚI CU TEMĂ 
SPORTIVĂ VOM CITI IN 
ULTIMUL TRIMESTRU AL 
ACESTUI AN?

Printre viitoarele apari
ții se situează cîteva inte
resante numere din seria 
„Biblioteca sportivului": 
„Criterii de selecție și nor
me de control" (Cornel 
Răduț), „Cum organizăm 
o competiție sportivă" 
(Gh. Mitra), „Idei comune 
în tactica sportivă" (Leon 
Teodor eseu). Totodată se 
va Imbogăfi și atrăgătoarea 
colecție „Călăuza turistu
lui", cu ediția a doua a

lucrării „Piatra Craiului" de 
A. Mitroi. In fine, o altă 
serie („Sport și sănătate") 
va spori o dată cu apariția 
volumelor „Sport și frumu
sețe fizică" de I. Jipa Și 
M. Magda și „Cum luptăm 
împotriva obezității" de dr. 
P. Radovici și Gh. Stoenescu, 
volum care se adresează în
deosebi celor trecuți (de 
mai pu[in sau chiar de 
mai mult timp) de prima 
tinerele.

Alte lucrări anunțate 
la Începutul anului și 
teptate cu viu interes
către cititori slnt: „Tokio 
— Olimpiada recordurilor* 
de Ilie Goga și Romeo Vi-

de 
aș- 
de

lara — un amplu Ulm (ce-i 
drept „proiectat" cu oare
care intîrziere) al marilor 
Întreceri din capitala Ja
poniei, ca și ineditele pa
gini din istoria fotbalului 
nostru, „Povestește balonul 
rotund", scrise de loan 
Chirilă.

Alte volume ca „Proble
me de biochimie în sport" 
(Gh. Haralambie), „Des
pre pregătirea timpurie a 
sportivilor" etc, vor com
pleta largul program edi
torial sportiv al lui 1965, 
și vor Îmbogăți, desigur, 
bibliotecile multor iubitori 
ai activității din săli și 
de pe stadioane (n.m.).

Cu o lună în urmă au fost 
publicate în ziarul nostru ta
blourile cu tragerile la sorți ale 
meciurilor feminine și mascu
line din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni’ la tenis de 
masă. Acum cîteva zile, însă. 
Uniunea europeană a făcut cu
noscut federației noastre de 
specialitate că din cauza unor 
erori, s-a procedat la o nouă 
tragere la sorți pentru echipele 
feminine. Iată 
noul program 
ordinea de sus 
lui : turul I : 
rești nu are 
Berlin ■— ACBB Paris, 
pioana U.R.S.S. — Virum Sor- 
genfri (Danemarca), Voros Me
teor Budapesta — Rapid Ge
neva, Spartak Praga — La Pa
lette Bruxelles, Polizei Viena — 
Olympia Ljubliana, Olympiakos 
Pireu — Dunav Russe. DTG 
Kaiserberg (R.F.G.) cu are ad-

cum se prezintă 
al partidelor, în 
în jos a tablou- 
Progresul Bucu- 
adversar, TSG

cam-

versar.



MAI MULTĂ ATENȚIE 
POLIATLONULUI

Pentru cel ce urmărește evoluția 
pe plan mondial a săritoarelor în 

'lungime și a alergătoarelor de gar
duri, un fapt iese pregnant în relief : 
marile performere la aceste probe 
sînt, în marea lor majoritate, și ex
celente poliatlooiste. Exemple care să 
dea consistență acestei constatări 
sînt multiple. Mă voi rezuma doar la 
cîteva :

• Excelenta alergătoare de gar
duri, sovietica Irina Press este pose
soarea unui record mondial de pen
tatlon, de peste 5200 puncte, stîr- 
nind nedumerire îai privința speciali
zării ei : garduri sau pentatlon.

• Campioana olimpică și record
mana mondială la săritura în lungi
me Mary Rand (Anglia) este a doua 
sportivă a lumii care depășește 
piscul celor 5 000 puncte la pentat
lon, fiind posesoarea medaliei olim
pice de argint la această probă. Con
ținutul ultimelor 10 zile de antrena
ment dinaintea Olimpiadei s-au adre
sat pentatlonului, dar ea a concurat 
excelent la lungime, sărind — în 
condiții grele — 6.76 m — record 
mondial.

• Revelația J. O. de la Tokio, po
loneza Irena Kirszenstein, medalia 
de argint la săritura în lungime cu 
6,60 m, a concurat în anul 1965 cu 
deosebit succes și la pentatlon, reali- 
zî<id 4747 puncte. Să fie o simplă 
coincidență faptul că în acest an ea 
a devenit recordmană mondială la 
100 m și 200 m ?

în ultimul timp, această „simbio
ză” între pentatlon și o probă de 
bază în cadrul pregătirii ți al con
cursurilor se face tot mai simțită și 
la fetele noastre. Cei prezenți la 
campionatele republicane de pentat
lon din acest an, de la Poiana Bra
șov, au trăit din plin emoțiile luptei 
aprige între recordmana probei, Ma
ria Pândele, și valoroasa noastră re
cordmană de la săritura în lungime 
Viorica Viscopoleanu. A învins pînă 
la urmă prima, dar nu fără mari e- 
forturi. Locul 3 a revenit campioane: 
de la 
cui 4
terna

Cu

performere la aceste probe

susmenționate tratează cu multă se
riozitate și pentatlonul, nu ca diver
tisment, cum poate ar fi unii ten
tați să creadă. în antrenamentul lor, 
mijloacele specifice fiecărei probe 
care constituie pentatlonul se 
tesc, repercutîndu-se pozitiv 
probei de bază.

Elocventă mi se pare în

împle- 
asupra

această
direcție evoluția, în acest an, a re
cordmanei de junioare la pentatlon, 
Elena Vintilă. După doi ani de in
succese la 80 m. g., pentru anul 1965 
s-a hotarît ca pregătirea ei să aibă 
la baza pentatlonul, cu accent pe să
ritura în lungime. Rezultatul : cam
pioană și recordmană de junioare la 
pentatlon cu 4269 p — norma de 
maestră a sportului ; ea a cîștigat și

Competițiile interne și internaționale 
care au abundat în acest sezon au pri
lejuit afirmarea unor tineri înotători. 
Performanțele realizate, precum și unele 
succese înregistrate în diverse întreceri 
internaționale de către Cristina Balaban, 
Ingrid Ungur, Anghel Șoptereanu, Vla
dimir Moraru, Vasile Costa sau Tibe- 
riu Șerban sînt îmbucurătoare, ele mar
când un progres al natației românești.

Speranțele noastre sînt însă ți mai 
mari, dacă ne gîndim că în spatele a- 
cestor înotători, de acum consacrați, se 
allă o pleiadă de copii cu evidente re
surse, care au progresat considerabil 
în acest sezon. Este vorba de Gica 
Mauafu (S.S.E. Galați — antrenor D. 
Mititelu), Valentin Dovgan (S.S.E. 2

CUVIWTUL SPECIALISTULUI

TENIS DE MASA

garduri, Maria Iliuță, iar
unei săritoare de lungime. 
Potoroacă.

toate că au o probă de
la care participă în concursuri 
terne și internaționale, atletele mai

lo-
Eca-

bază
io-

săritura în lungime cu 6,05 m — 
norma de maestră a sportului (men
ționez că în 1964 cel mai bun re
zultat al ci la lungime a fost 5,12 
m).

Avantajele tratării de o atare ma
nieră a problemei sînt vădite. Ce în
seamnă oare alergarea de garduri, 
dacă nu ritm, viteză, suplețe ? Ce 
este săritura în înălțime, dacă nu 
expresia cea mai pură a detentei ? 
Cum să arunci greutatea fără forță ? 
Dacă în pregătirea pentru proba de 
bază, unul din aceste capitole poate 
fi în mod greșit omis, 
vizînd pentatlonul elimină 
ricoL

Practicarea poliatlonurui 
cei de vîrstă mai fragedă și de către 
începători, permite cunoașterea per
fectă a posibilităților și aptitudini
lor pentru o probă sau alta ți orien
tarea în consecință. N-ar fi oare mo
mentul ca și băieții să reflecteze la 
cele enunțate mai sus ? Boston ți 
Ter-Ovanesiăn sînt dați ca exemplu 
de multilateralitate în cele mai diver
se reviste de specialitate iar Simio- 
nescu, Poporschi ți, din păcate, ti
nerii Bădini, Sărucan Olteanu, Er- 
senie — lista poate fi substanțial 
completată — participă în concursuri 
doar la lungime !...

pregătirea 
acest pe-

de către

iOAN VINTÎLA 
antrenor

București — antrenor I. Enăceanu), 
Anca Andrei, Zerto Giurasa și Dorina 
Mezinca (S.S.E. Reșița — antrenor 1. 
Schuster), Ștefan Bisz (S.S.E. Arad — 
antrenor 1. Borza), Adalbert Covaci 
(Mureșul Tg. Mureș — antrenor I. 
lotpal) și inulți alții care de pe acum
— cînd eei mai multi nu au depășit 
încă vârsta de 14 ani — anunță per
formanțe de valoare. Nu-1 putem trece 
cu vederea nici pe tânărul Alexandru 
Preda (12 ani) de la S.S.E. 1 București
— anticilor VI. Agarîci, care în aeest 
an a corectat de 14 ori recordul dc co
pii la 100 m liber, ajungând la 1:10,8.

Orientarea elaborată dc federația de 
specialitate pentru 1965, de a dirija 
activitatea antrenorilor în special spre 
munca cu tineretul și copiii s-a făcut 
din plin simțită, mai ales în numărul 
celor peste 200 de recorduri republi
cane depășite pînă ia 5 septembrie. Sal
tul calitativ este evident mai ales dacă 
comparăm cifra respectivă cu cea din 
1964, cînd au fost corectate doar 128 
de recorduri.

Așadar, se poate vedea clar că în 
timp cc „consaciații" au smuls secunde 
prețioase celor mai bune performanțe de 
pînă acum, noua pleiadă a copiilor vine 
puternic din urmă. Este rodul unei 
munci mai conștiincioase ca în trecut, 
precum și al faptului că abordând me
todele unei pregătiri științifice, s-a 
trecut la un lucru mai intensiv, fără

RUGBI: După etapa a XlV-a

în deschiderea cuplajului bucureș- 
tean. Steaua a dispus pe merit de Pro
gresul. învingătorii au beneficiat de 
un Penciu într-o evidentă revenire 
(semn bun pentru apropiatul turneu 
din Italia), ca și de o echipă bine o- 
ricntată tactic. învinșii, mai activi in 
rapoTt eu partidele precedente, au avut 
unele perioade în care au dominat, ară- 
tînd o bună pregătire fizică. Realiza
torii: Penciu (2 încercări, 2 transfor
mări și 3 lovituri de pedeapsă), Lus- 
cal și Bărbălău (cîte o încercare) pen
tru Steaua, Craioveanu (lovitură de 
pedeapsă), Iacob (2 lovituri de pedeap
să și o transformare) și Florescu (în
cercare) pentru Progresul.

nea (încercare transformată de Stoian) 
pentru Constructorul, Rosenberg (lovi
tură dc pedeapsă) pentru C.S.M.S. 
(t. st.).

RULMENTUL BÎRLAD — GRIVIȚA 
ROȘIE 6—9 (6—6)

reu-
oas-

Bîrlădcmi au dominat, daT n-au 
șit să fructifice, spre deosebire de 
peți. în repriza a doua bucureștcnii au 
trecut doar de patru ori în terenul gaz
delor, dar, în ultima șarjă, au realizat 
o încercare decisivă. (E. Solomon, co
resp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — FARUL 
CONSTANȚA 3—3 (3—0)

DINAMO — GLORIA 14—6 (11—3)

îndată ce a deschis scorul (min. 3 — 
Soare, lovitură dc pedeapsă), Gloria a 
cedat inițiativa și adversarii au egalat 
prin Coravu (min. 6 — încercare). Era 
de așteptat ca Dinam© să forțeze ritmul 
și să se impună. în realitate, dinamo- 
viștii s-au angajat deseori în jocul 
dezordonat al înaintării adverse, men
ținând scorul egal pînă în min. 34, cînd 
Nagel a realizai o splendidă încercare. 
Abia acum liderii se stabilesc cu regu
laritate in terenul advers. Rezultatul 
— o nouă încercare dinamovislă (Stoi
ca — min. 38), meritul revenind în 
principal liniei de 3/4. La reluare, Co
ravu își face din nou simțită prezența 
printr-o

3 
se așteaptă la un scor dc proporții. Dar, 
Dinaino oprește „motoarele^. în schimb, 
Gloria reușește să reducă din handicap 
prin Crăciunescu (min. 38 — lovitură 
de pedeapsă). în minutul 54, Giugiuc 
(Dinamo) și Deba au fost eliminați 
pentru lovire reciprocă.

Scorul reflectă echilibrul de forțe 
manifestat în joc. Gazdele n-au putut 
valorifica avantajul terenului, 
tenii, luptînd cu multă 
scris Sabău (încercare) 
iar la reluare a egalat 
de pedeapsă), (t.h.).

constau- 
hotărire. A In- 

pentru localnici, 
Celea (lovitură

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CLUJ 6—3 (3—3)

Intr-un meci de nivel tehnic medio
cru, cu puține faze spectaculoase, timi
șorenii au cîștigat înscriind punctele 
victoriei în ultimele minute, deși au 
dominat mai mult. Victoria este totuși 
meritată. (I. Lwna-corcsp.).

încercare (min. 44). Este 
și foarte inulți spectatori

CONSTRUCTORUL
8—3 (8—0)

C.S-M.S. IAȘI

fost 
încil-

Al treilea meci din Capita'll a 
cîștigat de gazde, după o partidă 
cită, jucată*, mai mult... cu piciorul (la 
propriu și la figurat,..), cu nenumă
rate baloane în margine. Realizatorii : 
Nadelcu (Lovitură de pedeapsă) și Jar-

de care obținerea marilor performanțe 
în natație este imposibilă.

Sînt certe promisiuni că, în sfârșit, 
natația din țara noastră are un punct 
de plecare pentru lichidarea ră minerii 
în urmă față de țările mai avansate la 
această disciplină sportivă. Principalul 
este însă ca aceste rezultate să nu ră- 
mînă simple promisiuni. Și tocmai spre 
aceasta problemă trebuie să se îndrepte 
toată atenția antrenorilor și specialiști
lor din țara noastră. Aceștia trebuie 
să acorde și de acum înainte toată a- 
tenția selecției, astfel ca In secțiile lor 
să nu mai piardă timp prețios cu ele
mente lipsite de perspectivă. In ace
lași timp, antrenorii noștri au datoria 
de a alcătui cu mare grijă planurile 
individuale de pregătire ale sportivi
lor, acordând toată atenția nonndor 
dc control adecvate grupei de vîrstă 
sau valorii tehnice a înotătorului, ca și 
volumului de intensitate al fiecărui an
trenament. In același timp, pregătirea 
sportivilor trebuie să fie urmărită cu 
mare grijă în mod 
luțiile înotătorilor 
precedent.

Desigur, 
sarcini se 
pare din 
de natație
condițiile telmico-matcriale unei pregă
tiri de cea mai bună calitate. Acestea 
au datoria de a controla permanent 
munca antrenorilor, luând măsuri ime
diate pentru corectarea oricărei defec
țiuni ivite pe parcurs.

Există posibilități mai mult decît 
satisfăcătoare în București, Reșița, 0- 
radea, Cluj, Sibiu, Turda, Galați pentru 
ca printr-o muncă plină de pasiune să 
putem consolida ceea ce s-a realizat în 
acest an, să putem descoperi alte noi 
talente care să contribuie la dezvolta
rea natațici în țara noastră. Pentru 
aceasta este însă nevoie de un efort co
mun al tuturor antrenorilor, specialiști
lor și activiștilor voluntari care lu
crează în acest domeniu, îndreptat în 
special spre muncă de cea mai bună 
calitate. Numai astfel promisiunile de 
astăzi vor putea deveni mâine o rea
litate...

campioni republicani

oominrativ cu evo- 
tespcctivi în anul

pentru 
impune o mai mare preocu- 
partea conducerilor secțiilor 
fruntașe, dc a asigura toate

realizarea acestor

Ultimul concurs al etapei finale 
campionatului republican individual 
tenis dc masă s-a desfășurat timp o 
trei zile la Suceava unde au fost d( 
semnați campionii țării pe anul 196f

Iată rezultatele mai importante « 
clasamentele: simplu femei, turul I: M 
halca — Zaharia 3—0, Crișan — Crc 
jec 3—1, sferturi de finedă: Alexandr 
—Ivan 3—0, Mihalca — V. Jandresci 
3—1, Crișan — M. Jandrescu 3—C 
Constantinescu—Lesai 3—-G, turneul $ 
clasamentul concursului: 1. Mihalca ('• 
victorii, setaveraj: 8—4) cu Alexandri
2— 3, Constantinescu 3—0, Crișai
3— 1; 2. Alexandru (2 v., o—6) ci 
Constantinescu 2—3, Crișan 3—1; 3 
Constantinescu (2 v., 6—6) — Crișai 
(0 v.) 3—1; clasamentul general 1 
MĂRIA ALEXANDRU (Progresul Bucu 
rești) 17 p. — campioană a Republici 
Socialiste România, 2. Eleonora Mihalci 
15 p., 3. Ella Constantinescu 12 p., 4 
Carmen Crișan 5 p. Simplu bărbați, tu 
rul II: Uidveghi — Sîndeanu 3—2 
Șuba — Dumitriu 3—2, Cobîrzan — 
Sentivani 3—1, sferturi d-e fi/ \l: Ret 
— Ilidveghi 3—0, Negulescu — Șubi 
3—0, Bodca — Cobîrzan 3—0, Giur 
giucă — Demian 3—1, turneul și cla 
sameutul concursului: 1. Reti cu Gițir- 
giucă 3—0, Bodca 3—0, Negule.scj 
3—0, 2. Giurgiucă cu Bodca 3—0, Ne 
gulescu 3—2, 3. Rodea — Negulesct

clasamentul general 1. RET! 
Cluj) 20 p. — campion al Re- 
Socialiste România, 2. Giurgiu 

p., 4. Bodca

3—0; 
(C.S.M. 
publicii 
că 14 p., 3. Negulescu 9
7 p, 5. Cobîrzan 5 p. Dublu femei, tur
neul și clasamentul concursului: 1. Ale
xandru — Constantinescu cu Milialca 
— Crejec 3—1, V. Jaiidrcscu — M. 
laiidrescu 3—1, Ciobanu ■— Dinu 3—0,
2. Mihalca — Crejec cu V. Jandrescu 
— M. Jandrescu 3—1, Ciobanu — Dinu 
3—0, 3. V. Jandrescu, M. Jandrescu 
— Ciobanii, Dinu 3—0; clasamentul ge
neral: 1. ALEXANDRU — CONSTAN
TINESCU (Progresul București) 32 p. 
— campioane ale Republicii Socialiste 
România, 2. Mihalca — Crejec 24 p.,
3. V. Jandrescu — M. Jandrescu 16 
p., 4. Ciobanu — Dinu 12 p. Dublu 
bărbați, turneul și clasamentul concursu
lui: 1. Giurgiucă — Cobirzan cu De- 
inîan — Ilidveghi 3—1, Dumitriu — 
Păun 3—0, Negulescu — Reti 3—0,
2. Demian — Uidveghi cu Dumitriu -r- 
Păun 3—2, Negulescu — Reti 3—../,
3. Dumitriu, Dăun — Negulescu, Rctî 
3—1; clasamentul general: 1. GIUR-

Duminică, la Brașov: giucă — cobîrzan (C.s.m. ciuj)
32 p. — campioni ai Republicii Socia
liste România, 2. Demian — Ilidveghi 
18 p., 3. Bodea — Sentivani 14 p. 4. 
Alexandru — Constantinescu (au jucat 
și la băieți) 10 p. Dublu mixt, turneul 
și clasamentul concursului: 1. Alexan
dru — Giurgiucă cu Crișan — Dumi
triu 3—1, Crejec — Cobîrzan 3—1, 
Mihalca — Reti 3—1, 2. Crișan — 
Dumitriu cu Crejec — Cobîrz: ^^—2, 
Mihalca — Reti 3—1, 3. Crejec, Co
bîrzan — Mihalca, Reti 3—0; clasa
mentul general: 1. ALEXANDRU — 
GIURGIUCĂ (Progresul București, 
C.S.M. Cluj) 32 p. — campioni ai Re
publicii Socialiste România, 2. Mihalca 
— Reti 18 p., 3. Crejec — Cobîrzațx 
16 p., 4. Crișan — Dumitriu 12 p.

CORNEL RĂDUȚ
secretar general al F.R. Natație

KS

CONCURS INTERNATIONAL DE MOTOCROS
Duminică se va desfășura la Brașov, 

pe traseul din valea Răcădăului, cea 
de-a III-a ediție a campionatului de 
motocros al armatelor prietene. Pri
ma ediție a întrecerilor motocrosiștilor 
militari s-a desfășurat, în anul 1963, 
în R.D. Germană, iar cea de-a doua 
anul trecut în R.P. Ungară.

La edi(ia a treia vor fi prezenți la 
start sportivi din cluburile Aldar Ulan

POLO: Rapid a întrecut 
pe Crtșal Oradea cu 4-2

Etapa a XVlII-a a campionatului 
polo a programat duminică numai două 
partide : Industria linei—Voința Cluj
și Rapid—Crișul Oradea. Învingînd pe 
Voința Cluj cu 7—5 (3—3, 2—1, 0—1, 
2—0) poloiștiî timișoreni s-au depărtat 
și mai mult dc zona periculoasă a re
trogradării. Victoria obținută de forma
ția gazdă se datorează jocului mai e- 
ficace din fața porții adverse.

La ștrandul Tineretului din Capitală 
echipa Rapid a obținut o victorie meri
tată asupra formației Crișul pe care a 
întrecut-o cu 4—2 (1—6, 1—0, 1—1, 
1-1).

Meciurile Steaua—Dinamo, C.S.M. 
Cluj—Mureșul și I.C. Arad—Știința 
Cluj au fost amânate.

BOX: ILfCTROPUTERf—AUIOBAPID C.f.R. 25-15
Zilele trecute a avut loc pe ringul 

instalat în incinta arenei Dinamo din 
Craiova prima reuniune din returul 
campionatului regional dc box pe echi
pe, în '
majiile 
putere, 
cîștigat 
mare a 
ți fizice. Cel mai frumos meci al galei 
l-au furnizat „muștele” N. Dumitru 
(E) și M. Lumezeanu (A), cîștigat Ja 
puncte de primul.

Iatâ celelalte rezultate tehnice: JU
NIORI : cat. cocoț: D. Popcseu (E) 
b.p. 1. Vauvu (A); cat. ușoară: I. V14-

cadrul căreia s-an întâlnit for- 
Autorapid C.F.R. și Electro- 

Boxerii dc la Electro putere au 
cu scorul de 25—15, ca ur- 
unei mai bune pregătiri tehnice

duț {A) b.ko. 1 C. Palcanu (E); SE
NIORI: cal. cocoș: I. Mihăilcanu (E) 
egal cu N. Constantin (A). Decizia îl 
nedreptățește pe boxerul de la Elcctro- 
putere care, după părerea noastră, câș
tigase, CnZ. pană: Gh. Popa (A) b.p. 
M. $tef ano viei (E); cat. semiușoară: 
T. Pălcău (E) b.p. M. Moșescu (A); 
cat. ușoară: D. Filipescu (E) b. ab. 2. 
D. Ștefan (A); cat. semimijlocie: N. 
Cazacu (E) b.p. V. Chera ta (A); cat. 
mijlocie mică: V. Enoiu (E) b. ab. 2. 
1. Matei (A); cat. mijlocie: M. Con
stantinescu (E) b.k.o- 2, M. Călin (A).

Bator (R.P. Mongolă), Dukla Braga 
(R.S. Cehoslovacă), Honved Budapesta 
(R.P. Ungară), Legia Varșovia (R.P. 
Polonă), Ț.S.K.A. Moscova (Uniunea 
Sovietică), Vorwărts Berlin (R.D. Ger
mană) și Steaua București. Din lotul 
motocicliștilor noștri fac parte alergă
torii Mihai Dănescu, Gh. Ion, Eugen 
Keresteț, Atex. Șuier ș.a. Și-au anun
țat, de asemenea, prezența la start 
sportivi de valoare cum sînt Antonin 
Grach și Petr Dobry (R.S. Cehoslova
că), Boguslav Urbaniak (R.P.Polonă), 
Dieter Kley (R.D. Germană) etc.

întrecerea se va desfășura la clasele 
250 și 500 cmc.

M. GHEOBGHIONI — coresp.

de



AMĂNUNTE DSN CATEGORIA C
SERIA EST

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU. 
DEJ — PETROLUL MOINEȘTI (3—1). 
După trei înfrîngeri consecutive fot
baliștii de la Chimia și-au găsit ca- 
âența și, desfășurînd un joc colectiv, — 
:u multe acțiuni pe poartă — au reușit 
să învingă pe merit. Partida a fost de 
bun nivel tehnic. Au înscris : Pasăre 
[min. 14, 24 și 49) pentru învingători, 
respectiv Duțu (min. 65). (GH. GRUNZU 
— coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — VIITORUL SU
CEAVA (1—0). Localnicii au dezamăgit 
prin lipsa de orizont în acțiuni. Oaspe
ții puteau obține un scor egal dacă ar 
fi „fructificat" una dintre multele gre
șeli de apărare comise de Locomotiva. 
Unicul punct al meciului a fost marcat 
de Scînteie, în min. 24. A arbitrat, cu 
scăpări, V. Liga din Galați (V. DIACO- 
NESCU — coresp.).

METALOSPORT GALAȚI—MINOBRAD 
VATRA DORNEI (1—0). Deși au domi
nat cu autoritate, gazdele nu au cîști- 
gat decît la limită din cauza impreciziei 
în șuturi a înaintașilor. Raportul de cor- 
nere, 11—1 în favoarea Metalosportului, 
confirmă și el această situație. Oaspeții 
s u apărat organizat și au contraatacat 
pexx-culos. A marcat Colesnicenco, în 
min. 32 (GH. ARSENTE — coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — FRUCTEX. 
PORT FOCȘANI (2—1). Joc frumos, cu 
multe faze dinamice care au mulțumit 
pe cei 2 000 de spectatori. Oaspeții au 
deschis scorul prin Lan (în min. 43), iar 
după pauză Metalul, mai insistent în a. 
tac, obține victoria în urma punctelor 
înscrise de Lavric, în min. 62 și 74. (I. 
POPESCU — coresp.).

UNIREA NEGREȘTI — FLAMURA RO
ȘIE TECUCI (1—1). Gazdele au dominat 
net, dar nu au putut străpunge decît o 
singură dată apărarea tecuceană care 
s-a evidențiat — din păcate — și prin 
multe durități. Golurile au fost realizate 
de ChiriJă (min. 22) pentru Unirea, res
pectiv Bujor (min. 85, din 11 m). (I. 
PĂULEȚ — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — RAPID MIZIL 
(2—0). Prima repriză a aparținut jucă
torilor textiliști care și-au asigurat 
victoria în urma punctelor înscrise de 
Mihalache (min. 16, autogol) și Raic (min. 
20). In repriza a doua echipa Rapid 
a acționat mai ferm, dar înaintașii ei 
au și ratat copilărește ocazii clare de a 
înscrie. In min. 80 Mustață de la Rapid 
a fost eliminat de pe teren. (I. VIERU— 
coresp.).

CLASAMENT
1. Foresta Fălticeni 4 3 1 0 9-3 7
2. Locomotiva Iași 4 3 0 1 8-2 6
3. FI. roșie Tecuci 4 1 3 0 5-3 5
4. Viitorul Suceava 4 2 1 1 3_2 5
5. Metalosport Galați 4 2 1 1 3.3 5
6. Victoria P. Neamț 4 2 0 2 8-6 4
7. Petrolul Moinești 4 2 0 2 6-5 4
8. Textila Buhuși 4 2 0 2 5-6 4
9. Minobrad V. Dornei 4 2 0 2 4-6 4

10. Unirea Negrești 4 1 1 2 2-3 3
11. Metalul Rădăuți 4 1 1 2 5-9 3
12. Fructexport Focșani 4 1 0 3 3-4 2
13. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 4 1 0 3 5-9 2
14. Rapid Mizil 4 1 0 3 3-8 2

NOTE, ȘTIRI7 J

DINAMO PITEȘTI A PLECAT IERI 
ÎN R. D. GERMANA

'uni dimineața formația Dinamo Pi
tești a plecat in R.D.Germană unde 
va susține un turneu de 3 jocuri la 
Karl Marx Stadt, Stendal și, proba
bil, Berlin.

Au tăcut deplasarea următorii spor
tivi : Mataclie și Niculescu — portari, 
Gh. Radu, Ilie Stelian, Barbu, Țîrcov- 
nicu, Dobrin, Zimmer, C. Ionescu, 
N. Naghi, David, Corneanu, Badea, 
Halagian, Tr. Popescu, Țurcan și C. 
Radu. Lotul este Însoțit de antreno
rul Ștefan Vasile.

Programul campionatului republican de juniori 
1965-1966 (tur)

SERIA A V-a
ETAPA I 19 SEPTEMBRIE
Progresul Buc. — Știința Buc.
C.F.R. Roșiori — Muscelul Cîmpulung 
Dinamo Victoria — Unirea Rm. Vîlcea 
Dinamo pitești — Tractorul Corabia 
Minerul Cîmpulung — Steaua Buc.
ETAPA A n-A 26 SEPTEMBRIE
Știința București — C.F.R. Roșiori 
Unirea Rm. Vîlcea — Prog. Buc. 
Dinamo Pitești — Dinamo Victoria 
Tractorul Corabia — Steaua Buc. 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Cîmp.

ETAPA A III-A 3 OCTOMBRIE
Dinamo Victoria—Progresul București 
Unirea Rm. Vîlcea—Știința București 
Tractorul Corabia—C.F.R. Roșiori 
Steaua București—Muscelul Cîmpulung 
Minerul Cîmpulung—Dinamo Pitești.
ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
Știința București—Dinamo Pitești 
C.F.R. Roșiori—Steaua București 
Muscelul Cîmpulung—Unirea Rm. Vîlcea 
Progresul Buc irești—Tractorul Corabia 
Minerul Cîmpulung—Dinamo Victoria
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Muscelul Cîmpulung—Știința București 
C.F.R. Roșiori—Minerul Cîmpulung

SERIA SUD

TRACTORUL BRAȘOV — DUNĂREA 
GIURGIU (4—1). Scorul ne scuteșe de 
considerații suplimentare. Oaspeții au 
dat o replică dîrză doar în primele 30 
de minute cînd, de altfel, au și înscris 
prin Iancu (min. 21). Tractorul a luat 
apoi jocul pe cont propriu, marcînd prin 
Budai (min. 34), Vătav (min. 36), Pană 
(min. 63) și Ferencz (min. 77). A arbi
trat cu greșeli E Oniga-Teiuș. (V. Secă- 
reanu și T. Maniu-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — S. N. OLTENIȚA 
(0—0). Echipa locală a dominat majorita
tea timpului dar a ratat 7—8 ocazii din 
apropierea porții ca Și un penalti în 
min. 1. Oaspeți? au avut o comportare 
lăudabilă. (Lazăr Valentin — coresp.).

MARINA MANGALIA — ELECTRICA 
CONSTANȚA (2—2). Ambele echipe au 
jucat mai bine în prima repriză, cînd 
de altfel, s-au șl înscris cele patru go
luri ; Marin și Crist-ea pentru Marina, 
Șeitan și Rădulescu pentru Electrica. Re
priza a doua a fost influențată de un 
vînt puternic. (L. Bruckner — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — RULMENTUL 
BRAȘOV (2—1). Scorul nu oglindește fi
del situația de pe teren: constănțenii au 
ratat multe ocazii. Au marcat ; Caraman 
(min. 15 și 30) pentru Portul, respectiv 
Hațieganu (min. 77). (C. Popa — coresp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — I.M U. 
MEDGIDIA (1—0). Gazdele au cîștigat pe 
merit după un joc de slab nivel teh
nic. Din cauza nervozității ambele echipe 
au ratat ocazii clare de gol (în special 
bucureștenii). In min. 26 Marin Mihai 
(FI. roșie) înscrie, arbitrul M. Marinciu 
(Ploiești) indică repunerea în joc a balo
nului de la centru, ca apoi să revină 
asupra deciziei. Tot Marin Mihai (min. 
31) înscrie unicul gol al medului. (N. 
Tokacek — coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHE—ELECTRICA 
FIENI (0—0). Textila a prestat un fotbal 
de slabă calitate. Mai bine au jucat 
oaspeții care s-au dovedit deseori peri
culoși în fața porțji De remarcat că 
Goga (Textila) a ratat o lovitură de la 
11 m. (Gh. Briotă — coresp ).

CLASAMENT
1. Tractorul Brașov
2. Metrom Brașov
3. FI. roșie București
4. Electrica Constanța
5. Portul Constanța
6. Tehnometal București
7. I.M U. Medgidia
8. Electrica Fieni
9. Textila Sf. Gheorghe

10. Dunărea Giurgiu
11. S.N. Oltenița
12. Chimia Făgăraș
13. Marina Mangalia
14. Rulmentul Brașov

4 2 2 0 7— 1 6
3 2 1 0 8— 3 5
4 2 1 1 5— 4 5
4 1 3 0 6— 5 5
4 2 1 1 7— 8 5
3 1 2 0 7— 3 4
4 2 0 2 7— 6 4
4 1 2 1 5— 4 4
4 1 2 1 3— 3 4
4 2 0 2 4— 5 4
4 0 3 1 0— 4 3
4 1 1 2 8—13 3
4 0 2 2 4— 7 2
4 0 0 4 4— 9 0

SERSA VEST

PROGRESUL STREHAIA—VICTORIA 
TG. JIU (2—1). Joc de bună factură 
tehnică în care Progresul a insistat mai 
mult în atac, obțlnînd o victorie meri
tată. Au înscris : Roșu (min. 10) și Pîrvu 
(min. 82) pentru Progresul, respectiv 
Naighin (min. 43) pentru Victoria. (GH. 
DOBBEANU — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG—MINERUL 
CIMPULUNG (0—0). Meci viu disputat, 
arbitrat excelent de brigada bucureștea- 
nă condusă de C. Manusaride. Rezultatul 
este echitabil, deși minerii au manifes
tat un plus de superioritate tehnică. (V. 
POPESCU — coresp.).

PROGRESUL CORABIA — VICTORIA 
CALAN (2—0). Echtpa locală a dominat 
tot timpul șl a cîștigat prin golurile mar
cate de Bulică (min. 12) și Popescu (min 
65) din penalti. (C. MAREȘ — coresp.)!

METALUL HUNEDOARA — C.F.R. CA
RANSEBEȘ (5—0). 7 000 de spectatori au 
aplaudat victoria la scor a metalurgiștl. 
lor care au fost net superiori. Au în. 
scris : Hercuț (min. 15), Szelceli (min. 20) 
din 11 m și Dobindă (min. 56 , 72, 83) A. 
condus slab N. Ștef-Craiova. (VOICU 
ALBU — coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — ME
TALUL TR. SEVERIN (6—1). In aplau
zele a 10 000 de spectatori, Electroputere 
a obținut o victorie categorică ca urmare

Unirea Rm. Vîlcea—Steaua București
Dinamo Pitești—Progresul București
Dinamo Victoria—Tractorul Co-rabia
ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Minerul Cîmpulung—Știința București 
Dinamo Pitești—C.F.R. Roșiori
Tractorul Corabia—Unirea Rm. Vîlcea 
Progresul București—Muscelul Cîmpulung 
Steaua București—Dinamo Victoria

ETAPA a VII-A 31 OCTOMBRIE
Unirea Rm. Vîlcea—C.F.R. Roșiori 
Știința București—Dinamo Victoria 
Progresul București—Steaua București 
Tractorul Corabia—Minerul Cîmpulung 
Muscelul Cîmpulung—Dinamo Pitești

ETAPA A VIII-A 7 NOIEMBRIE
Știința București—Tractorul Corabia 
C.F.R. Roșiori—Progresul București
Unirea Rm. Vîlcea—Minerul Cîmpulung 
Dinamo Victoria—Muscelul Cîmpulung
Steaua București—Dinamo Pitești

ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Tractorul Corabia —Muscelul Cîmpulung 
Dinamo Victoria—C.F.R. Roșiori
Steaua București—Știința București
Dinamo Pitești—Unirea Rm. Vîlcea
Minerui Cîmpulung—Progresul București 

a unui joc de calitate, presărat cu mul
te faze spectaculoase și șuturi la poar
tă. Păcat că acest meci a fost umbrit 
de atitudinea nesportivă a fotbalistului 
craiovean Dașcu care l-a lovit intențio
nat, cu pumnul, pe Chițulescu de 1® 
Metalul, fără ca arbitrul Alexe Alexan- 
dru-Rm. Vîlcea să ia vreo măsură. Au 
marcat : Păunescu (min. 30 și 34), SttL 
nescu (min. 36 și 82), Stanciu (min. 7i> 
și Dașcu (min 88) pentru Electroputere, 
respectiv Jtmboreanu. (V. ȘTEFĂNESL 
CU — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — ELECTROMO
TOR TIMIȘOARA (7—2). Derbiul lo®âl 
a atras mulți spectatori și s-a încheiat 
cu victoria la scor a feroviarilor care au 
jucat bine. Au marcat : Fodor (4), Săce- 
leanu, Lungu, Panici pentru C.F.R., 
Hupfl și Barbu pentru Electromotor. 
A condus foarte slab Gh. Oprița-Arad. 
(C. ȚĂRANU — coresp.).

CLASAMENT
1. Metalul Hunedoara 4 3 1 0 11-2 7
2. C.F.R. Timișoara 4 3 0 1 17-7 6
3. Electroputere Cv. 4 2 1 1 15-2 5
4. Minerul Deva 4 2 1 1 6.3 5
5. Progresul Corabia 4 2 1 1 4.2 5

Situație dificilă la poarta echipei Flacăra roșie (fază din meciul Flacăra 
roșie — I.M.U. Medgidia l—0)

6. Electromotor Tim. 4 2 0 2 12-10 4
7. Victoria Tg. Jiu 4 2 0 2 8-7 4
8. Muscelul C. Lung 4 1 2 1 5-7 4
9. C.F.R. Caransebeș 4 2 0 2 4-7 4

10. Victoria Călan 4 1 1 2 2-6 3
11. Progresul Strehaia 4 1 1 2 5-16 3
12. Minerul Anina 4 0 2 2 1-6 2
13. Minerul C. Lung 4 0 2 2 3-10 2
14. Metalul Tr. Severin 4 1 0 3 4-12 2

SERIA NORD

UNIREA DEJ — MINERUL BIHOR 
(2—1). Joc de bun nivel tehnic. Ambele 
echipe au acționat, mai cu seamă în 
cîmp, cu multă precizie. Succesul Unirii 
este meritat prin faptul că jucătorii ei 
au atacat mai mult. Au marcat : Maidan 
(min. 4) și Servatius (min. 50, din 11 m.), 
respectiv Kednes (min. 85). (A. Kontrai 
— coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — A.S AIUD 
(3—1). Un meci foarte disputat, în ciuda 
terenului greu (din cauza ploii). Au îns
cris : Suta (min. 27), Breban (min. 28) și 
Incze (min. 63) pentru Minerul, respec
tiv Pal (min. 15). A arbitrat foarte bine
I. Erdos — Oradea (Al. Domuță — coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — SODA OCNA 
MUREȘ (0—0). Deși au dominat copios,

290344 LEI REPORT LA PRONOEXPRESUL DE MlINE
Vă prezentăm programul concursului

PRONOSPORT din această săptămînă:
I. Cehoslovacia—România (C. M.)

II. Cehoslovacia—România (juniori)
III. Dinamo Bacău—Dinamo Victoria
IV. Știința Galați—C.F.R. Roșiori
V. Jiul Petrila—Minerul Lupeni

VI. Clujeana—A.S.A. Tg. Mureș
VII. Arieșui Turda—Inel, sîrmei C. T.

VIII. Brescia—Milan
IX. Cagliari—Fiorentina
X. Foggia—Bologna

XI. Sampdoria—Roma
XII. Spal—Torino

XIII. Juventus—Napoli

® Cîștigătorii celor ISO de excursii 
de Ia tragerea excepțională LOTO :

Atribuirea excursiilor s-a făcut pe 
clase (1, II, III) în ordinea extragerii 
(urmare din numărul trecut).

61 Mihail Zoe — București. 62 Sîrbu 
Mihai — Reșița, 63 Mărieș loan — 
com. Șomcuta Mare Maramureș, 64 
Maggari Ferentz — Brașov. 65 Mora- 
ru Victor — Focșani, 66 lianei Gheor
ghe — Arad, 67 Șerbu loan — Bra
șov, 68 Radu Ion — Pitești, 69 Cioho- 
taru Petre — Bacău, 70. Dincă Mircea 
— Calafat, 71 Putirac Constantin — 
Medgidia, 72 Vasile Maria Emișia — 
București, 73 Pestrițu Gheorghe — 
București, 74 Gheorghe Alexandru — 
Craiova, 75 Toma Nicolae — Bucu
rești, 76 Bandula Imre — Turda, 77 
Sposiv Andrei — București, 78 Lupea 

gazdele nu au putut marca nici un gol 
din cauza lipsei de organizare a atacu
lui șî impreciziei în șuturi. Foarte slab 
arbitrajul lui Sava (Cluj). (D Deac — 
ooresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — CHIMICA 
TlRNĂVENi (1—0). Localnicii au obținut 
un succes la limită, dar meritat, dato
rită inițiativei în atac pe care au de- 
țjnut-o aproape în permanență. Oaspeții 
au pus accent pe apărare. Portarul Su- 
ciu (Chimica) a apărat excepțional. Sin
gurul gol al partidei a fost realizat de 
Abrudan, în min. 51 (Gh. Cotrău — 
coresp.),

FAIANȚA SIGHIȘOARA — PROGRE
SUL REGHIN (3—2). Gazdele au muncit 
mult pentru victorie. Faianța conducea 
în min. 17 cu 3—0, în urma golurilor rea
lizate de Tanasi (min. 5), Turc (min 6) 
și Toma (min. 17, autogol). Progresul și-a 
revenit și insistind mult în atac a reușit 
să reducă din handicap prin Moldovan 
(min. 41) și Naghi (min. 84). (C. Mol
dovan — coresp.).

FORESTIERA SIGHETUL MARMAȚIEI 
— METALUL COPȘA MICA (0—2). Tere
nul impracticabil nu poate scuza com
portarea slabă a gazdelor. Jucătorii de

Foto : N. Tokacek 

la Metalul au cîștigat datorită hotărîrii 
lor în acțiunile spre poarta adversă. Au 
înscris Făcăleț (min. 10) și Niță (min.
65) . (V Godja — coresp.).

OLIMPIA ORADEA — SĂTMĂREANA 
(3—3). Olimpia a condus în min. 66 cu 
3—0, dar nu a putut obține victoria din 
cauză că a scăzut ritmul de joc. Oaspeții, 
care au început slab, au ieșit la atac la 
scorul de 0—3 și înscriind de trei ori 
în poarta Olimpiei au obținut un nepre
văzut rezultat de egalitate. Au marcat 
Medves (min. 17 și 50) și Halas (min. 64) 
pentru Olimpia, respectiv Naghi (min.
66) , Both (min. 78) și Matuș (min, 87). 
(V. Sere — coresp.).

CLASAMENT
1. Soda Ocna Mureș 4 2 2 0 7— 2 6
2 Progresul Reghin 4 3 0 1 9— 5 6
3. Steaua roșie Salonta 4 3 0 1 7— 6 6
4. Gloria Bistrița 4 2 117—55
5. Metalul Copșa Mică 4 2 0 2 7— 6 4
6.-8. Sătmăreana 4 12 18—74
6.-8. Minerul Baia Sprie 4 12 16—54
6.—8. Chimica Tîrnăveni 4 12 13—24
9. Unirea Dej 4 2 0 2 7— 7 4

10. A.S. Aiud 4 112 8—83
11. Olimpia Oradea 4 0 3 1 6— 8 3
12. Faianța Sighișoara 4 112 4—83
13 Minerul Bihor 4 1 0 3 4— 8 2
14. Forestiera Sighetul

M armați ej 4 1 0 3 4—10 2

Eustațiu — Moreni, 79 Șerban Gheor
ghe — Codlca, 80 Butcai Caiman — 
Tileaga, 81 Spoială Vasile — Bacău. 
82 Nicolae Dumitru — București, 83 
Vasile Cricopol — Brăila, 84 Păsat 
Grigore — Gherla, 85 Diaconescu Pe
tre — București, 86 Enavhc Nicolae — 
Iași, 87 Zervo Nicolae — București, 
88 Nagy Karol — Cluj, 89 Marin Va
sile — Cislău, 90 Păunescu Nicon — 
Constanța.

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 36 din 8 septembrie 1965.

Categoria a Il-a: 1 variantă a
59.662 lei și 1 variantă a 34.662 lei;

Categoria a III-a: 43 variante a 
1.736 lei’ Categoria a IV-a : 226 va
riante a 424 lei: Categoria a V-a: 
1149 variante a 83 Iei și Categoria a 
Vl-a : 4080 variante a 32 lei.

Premiul de 25.000 lei oferit unei va
riante de categoria a Il-a va fi tras 
la sorți miercuri 15 sept. 1965 în 
București.

Vineri 17 septembrie 1965 va avea 
loc tragerea specială Loto la care se 
atribuie autoturisme, excursii în stră
inătate și numeroase premii în obiec
te și bani.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

CANOTAJ ACADEMIC:
Finalele concursului 

republican de tineret 
au corespuns doar în parte

Sîmbătă dimineața, pe o vreme exce
lentă, s-a desfășurat la Snagov penul
tima competiție oficială a sezonului de 
sporturi nautice: etapa finală a con
cursului republican de tineret la canotaj 
academic. întrecerile au strîns la startu
rile celor 8 probe înscrise în program 
pe cei mai valoroși reprezentanți ai ti
nerei generații de canotori, unii dintre 
ei cu autentice perspective de a intra, 
în viitorul apropiat, în ioturile noastre 
reprezentative. Am asistat deci, la un 
examen dat de nrinuitorii vîslclor sau 
ramelor în fața antrenorilor, in fftța 
tehnicienilor federației dc specialitate. 
La capitolul calitate avem satisfacția 
de a fi putut remarca cîteva elemente 
apte de un real progres. Ne referim, 
în deosebi, la echipajul de 8-j-l al clu
bului Steaua, la cel feminin de 4-f-1 
rame al Științei București, la schifiștii 
loan Mecher de la S.S.E. Timișoara, N. 
Augustin și P. Iavorschi dc la Marina 
Constanța, Fr. Sebesticn dc la Steaua, 
G. Istrate, F. Enoiu și N. Kresz de 
la Metalul București ca și la cano
toarele Ioana Tudoran de la Dinamo 
București, Ileana Nemeth de la 
U.T.A., Mariana Chermeș de la Știința 
Buc., Rodica Prună dc la Voința Buc., 
Lidia Bloos de la Metalul etc. în 
schimb, în ceea ce privește participa
rea, mai cu seamă în probele feminine, 
concursul republican de tineret a lăsat 
mult de dorit. Acest fapt trebuie să 
dea serios de gîndit celor ce se ocupă 
de pregătirea „schimbului de mîine" al 
canotajului nostru.

Iată rezultatele obținute în finale: 
FEMININ (1000 m) schif 2+1: 1. 
Metalul Buc. (Lidia Bloos, Florina 
Georgescu 4- Paraschiva Neagu) 4:27,5;
2. Voința Arad (Elena Chioreanu, Eca-
terina Vereș -|r Elisabeta Borlea) 
4:32,5; 3. Voința Buc. 4:42,5; schif 
simplu: 1. Crista Cloos (Știința Buc.) 
4:03,5; 2. Ioana Tudoran (Dinamo 
Buc.) 4:07,0; 3. Ana Bora (Școala 
UCFS Arad) 4:14,0; 4. Mariana Boeru 
(S.S.E. Tim.) 4:40,5; 5. lulia Solomon 
(Ș.S.E. Tim.) 4:43,5; schif dublu : 1. 
U.T. Arad (Mariana Curtu, Ileana Ne
met) 3:54,8; 2. Știința Buc. (Mariana 
Chermeș, Ileana Vintilă) 3:55,3; 3.
Ș.S.E. Timișoara (Dana Roșianu, Maria 
Lemnci) 3:56,0; S 4+1 rame: 1. Știin
ța Buc. (Teodora Untaru, Marilena Mu- 
reșan, Zenovia Lungulescu, Teodora 
Deftu -j- Angela Păunescu) 3:46,2; 2. 
Voința Buc. (Florica Popescu, Felicia 
l’op, Ana Chiș, Rodica Prună -}- Vio
rica Nicolae) 3:57,2; 3. Ș.S.E. rlim. 
3:59,6; MASCULIN S. 2-j-l: 1. Steaua 
(A. Ilustiuc, A. Klein 4- A. Ciuraru) 
7:56,8; 2. Voința Buc. (I. Popescu, 
D. Popescu + M. Pălăngeanu) 8:08,5;
3. Dinamo Buc. (I. Cereți, Gh. Lincaru 
4- Gh. Gheorghiu) 8:12,2; 4. Voința 
Tim. 8:23,0; 5. Unio Satu Mare 8:33,0; 
6. Voința Arad 8:40.0; schif simplu : 
1. Dorin Lăncrăjan (Știința Buc.) 
7:48,2, 2. loan Mecher (Ș.S.E. Tim.) 
7:51,7, 3. Fr. Sebestien (Steaua) 7:54,7,
4. Ioan Panait (Dinamo Buc.) 7:55,0,
5. C. Cătescu (Steaua) 8:38,0, 6. Gh. 
Lucaciu (Steaua) 8:48,0; schif dublu:
1. Marina Constanța (M. Augustin, P. 
Iavorschi) 7:15,6, 2. U.T. Arad (V. 
Turtueren, M. Labu) 7:40,0; 3. Șttiința 
Tim. 7:56,4; S. ^4-7; 1. Steaua 6:25,0,
2. Metalul Buc. 6:27,0, 3. Ș.S.E. Ti
mișoara 6:35,0, 4. Școala UCFS Arad 
6:50,0. Alături de proba feminină de 
dublu, această cursă, care a încheiat 
programul, a fost deosebit de disputaLă. 
Echipajul clubului Steaua a obținut un 
bun avantaj din start pe care și l-a mă
rit rapid, la o barcă și jumătate. La 
aproximativ 1 200 m echipajul Metalu
lui ridică strocul și se apropie specta
culos de Steaua, fără însă a o putea 
întrece, dar dînd loc la un atrăgător 
spectacol sportiv.

în clasamentul general pe cluburi și 
asociații, pe primul loc s-au situat re
prezentanții Școlii sportive de elevi din 
Timișoara care au acumulat 32 de punc
te. La mică distanță au sosit și spor
tivii Științei București (29 p) și ai clu
bului Steaua. Urmează: Metalul Buc. 
22 p, Voința Buc. 16,50 p, Școala 
UCFS Arad 13 p, Dinamo Buc. 12 p, 
U.T. Arad și Marina Constanța cîle 
7 p, Voința Arad 6 p, Voința Timișoara 
3 p, Unio Satu Mare 2 p.

N. MARDAN



Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
in Republica Populară Bulgaria

„Cupa Mondială" Ia volei

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl JAPONIEI S-AU CALIFICAT IN TURNEUL FINAL
•— De la trimisul nostru special, CONSTANTIN FAUR —

(Urmare din pag. 1)

C.C. al P. C. Bulgar și ai guvernului, 
activiști de partid și de stat, reprezen
tanți ai vieții culturale și obștești din 
Sofia, numeroși locuitori ai capitalei 
bulgare.

Erau de față loan Beldean, ambasa
dorul Republicii Socialiste România la 
Sofia, membru al delegației de partid 
și guvernamentale române și membrii 
ambasadei.

Pentru a saluta solii poporului ro
mân au venit pe aeroport șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice acredi
tați în R. P. Bulgaria, ziariști bulgari 
și corespondenți ai presei străine.

La ora 11 avionul „IL-18“ ateri
zează.

Primiți cu aplauze, din avion co
boară tovarășii Nicolae Ceaușewu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Alexandru Drăghici, Virgil 
Trofin.

Cu același avion a sosit la Sofia 
Gheoghi Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Tovarășul Todor Jivkov și ceilalți 
conducători de partid și de stat bulgari 
salută cu căldură pe oaspeții români.

Turneu internațional de volei feminin la Leipzig
Cu prilejul tîrgu'iui internațional 

de la Leipzig, în acest oraș se des
fășoară, începînd de azi și pînă la 
19 septembrie, un interesant turneu 
internațional feminin de volei la care 
au fost invitate reprezentativele Ce-

Atleții români au dominat întrecerile 
din acest an ale Balcaniadei

(Urniare din pag. 1)

DIMITROS XIRUHAK1S, membru 
de onoare al Federației de atletism a 
Greciei : „Stimez foarte mult pe atle- 
ții români, deoarece am văzut eforturi
le făcute de antrenori, specialiști și 
atleți de a progresa necontenit. Aceste 
eforturi au fost încununate acum, Ia 
Atena, de un succes deosebit. M-a im
presionat foarte mult puterea de luptă 
și valoarea arătată de sportivii români 
Zamfirescu. Bloțiu, Mustață, Vamoș și, 
desigur, cele două campioane olimpice, 
lolanda Balaș și Mihaela Peneș.

Din toată inima un sincer bravo 
atleților români pentru comportarea 
avută !

In ceea ce mă privește, nu voi uita 
niciodată simpatia cu care publicul ro
mânesc i-a primit, anul trecut, la 
București pe atleții greci. Aștept cu

Campionatele europene de tir
(Urmare din pag. ),

veritabil obiect de analiză. La poli
gonul de talere aruncate din turn 
(skeet) se pregătesc cei mai tineri 
concurenți, juniorii. Antrenorul lor, 
Ion Lovinescu, intervine rar. Tinerii — 
dintre care se remarcă cu rezultate 
foarte bune B. Marinescu și G. Sen- 
covici — se prezintă în formă bună. 
Emoțiile sînt însă mari. Nici nu-i de 
mirare, ei vor intra în concurs în 
prima zi a „europenelor". Sperăm că 
alături de ceilalți trăgători vor face 
o figură frumoasă.

Dacă în urmă cu cîteva zile poli
gonul mai semăna cu un șantier 
acum el este gata să îmbrace baina 
de sărbătoare a marilor competiții. 
Noile ștanduri de tragere sînt termi
nate, pavilionul central, clădirile a- 
nexe lucesc de curățenie. Instala
țiile au fost experimentate cu suc
ces : totul funcționează cu o preci
zie de ceasornic.

Poligonul a fost serios lărgit, 
deoarece la campionatele euroDene 
participă un număr foarte mare de 
concurenți (la București vor veni, 
după înscrierile preliminare, 310 tră
gătorii Este interesant de arătat că 
la prima ediție a campionatelor eu
ropene — București 1955 — la proba 
de pistol viteză, de pildă a fost su
ficient un singur ștand cu două pos
turi de tragere iar acum este nevoie

Un grup de pionieri oferă membri
lor delegației buchete de flori.

Garda de onoare a garnizoanei mi
litare din Sofia prezintă onorul.

Răsună solemn acordurile imnurilor 
de stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria.

In semn de salut se trag 21 salve 
de tun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de tovarășul Todor Jivkov, trece în 
revistă garda de onoare.

Oaspeților români le sînt prezentate 
persoanele oficiale venite să-i salute, 
precum și șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Sofia.

Oamenii muncii aflați pe aeroport 
fac o caldă primire conducătorilor po
porului român. Se scandează „Priete
nie". Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației salută pe 
oamenii muncii din capitala bulgară 
care au venit să le ureze bun sosit.

Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

De la aeroport coloana de mașini a 
străbătut străzile capitalei. Locuitorii 
Sofiei au salutat cordial pe membrii 
delegației Republicii Socialiste Ro
mânia.

(Agerpres).

hoslovaciei, Olandei, Poloniei, Româ
niei și Uniunii Sovietice.

De remarcat că la acest turneu, 
conform regulamentului de organi
zare, meciurile se pot termina la ega
litate.

multă nerăbdare să viu din nou în 
România".

IOLANDA BALAȘ, de două ori 
campioană balcanică : „A fost o între
cere foarte disputată și de o ridicată 
valoare tehnică. Sînt mulțumită că 
aici, în deplasare, în condițiuni destul 
de dificile (mai ales din cauza căldurii 
sufocante), echipele noastre au cîștigat 
atît la fete cît și la băieți, obținînd 
cel mai mare număr de titluri de cam
pioni din întreaga noastră participare 
la Jocurile Balcanice."

CONSTANTIN JALOV, antrenor 
el echipei Bulgariei : „Căldura a in
fluențat uneori rezultatele, dar acesta 
a fost un dezavantaj pentru toți par- 
ticipanții. La ediția din acest an a 
Balcaniadei, atleții români s-au ridi
cat cu o clasă peste ceilalți, atît la 
probele masculine cît și la cele fe
minine. în mod deosebit mi-au plă- 

de patru ștanduri. Situația este a- 
ceeași și la proba de armă calibru 
redus. Poligonul a fost mărit consi
derabil de la 60 de poziții de tragere 
la 150.

★
în zilele „europenelor" Capitala 

noastră va avea o serie de oaspeți 
de peste hotare, conducători ai foru
lui internațional, U.I.T. Și-au anunțat 
sosirea la București : Kurt Hasler 
(Elveția), președintele U.I.T., Geor
gios Vichos (Grecia), vicepreședinte 
al U.I.T., Chafic Mehanna (R.A.U.), 
vicepreședinte al U.I.T., Ernst Zim
mermann (R.F. Germană), secretar ge
neral al U.I.T., precum și alți membri 
ai comitetului executiv, K. A. Norlin 
(Suedia), O. Zozgutov (U.R.S.S.). Co
mitetul tehnic al U.I.T. (președinte K. 
Larsson — Suedia) care — cu ocazia 
campionatelor europene — va ține o 
ședință de lucru, va fi prezent a- 
proape în întregime.

Aseară membrii comisiei de organi
zare au întîmpinat la aeroportul Bă- 
neasa pe primii oaspeți ai campiona
telor europene. Cu avionul de Bru
xelles au venit sportivii englezi și cei 
belgieni. Delegația engleză este con
dusă de Jerry Pallmer, președintele 
federaîței engleze de tir. Șeful grupu
lui de trăgători belgieni este Omer 
Gonnsssen. Azi urmează să sosească 
sportivi din Elveția, Polonia, R. F. 1 
Germană, Grecia și Suedia.

MIELEC 13 (prin telefon). — După 
cum se știe in primul meci din ca
drul „Cupei Mondiale" la volei reprezen
tativa tării noastre a realizat o fru
moasă victorie în fața selecționatei 
Bulgariei. Scor : 3—1. întreaga formație 
a tării noastre merită felicitări pentru 
seriozitatea cu care a abordat această 
partidă, pentru ardoarea cu care a lup
tat de-a lungul celor 4 seturi. In pri
mul set, scorul a alternat plnă Ia

Pregătiri pentru campionatul mondial 
de handbal feminin

Apropierea turneului final al cam
pionatului mondial de handbal femi
nin (7—13 noiembrie, în R. F. Germa
nă) face ca pregătirile să se intensifice 
pretutindeni. Țările calificate pentru 
turneul final sau cele care mai au de 
susținut jocuri preliminare iau mă
suri pentru buna pregătire a loturilor 
respective. Printre ele se numără și 
Cehoslovacia, care dacă va cîștiga du
bla întîlnire preliminară cu Japonia 
(24 și 26 octombrie la Praga), se va 
califica în aceeași grupă preliminară 
cu reprezentativa țării noastre. Din a- 
ceastă grupă mai fac parte Polonia 
și Ungaria.

Antrenorii lotului reprezentativei 
cehoslovace, Kolarik și Kecskemethy, 
au reținut următoarele 17 jucătoare : 
Herzogova, Hejtmankova și Janecko- 
va (portari), Jajcajova, Blechova, 
Broulikova, Cifraniciova. Kernerova, 
Cernohorska, Frantova, Kokorinova, 
Holoubkova, Kyryanova, Martinkova, 
Schifferova, Malinova și Koșikova.

cut Zamfirescu. Bloțiu, Vamoș și cu
rajosul maratonist Toma Voicu“.

VICTOR FIREA, secretar -eneral 
al Federației române de atletism > 
„Dubla victorie pe echipe, o reeditare 
a succesului repurtat anul trecut la 
București, ca și cele 16 titluri indi
viduale de campioni balcanici sînt o 
încununare a strădaniilor depuse, în 
ultimii ani, în atletismul nostru, sînt 
rezultatul muncii asidue a întregului 
nostru colectiv de antrenori și tehni
cieni. al atleților. Ne așteaptă în acest 
an cîteva întîlniri pe echipe extrem 
de dificile (cu Italia și Norvegia la 
bărbați și Cehoslovacia la femei) dar, 
sînt convins că dacă atleții noștri 
vor ști să se mobilizeze la fel ca la 
Balcaniadă și vor ști să lupte din 
răsputeri, ei vor putea aborda cu 
destul succes aceste meciuri”,

în cronica ziarului ELEPHTERIA 
se scrie, printre altele: „Atleții de la 
Dunăre au confirmat din plin va
loarea internațională la care s-au ri
dicat în ultimii ani și au dat com
petiției balcanice un plus de vigoare 
și un plus de interes**.

★
Echipele noastre părăsesc Atena, pe 

calea aerului, în cursul dimineții de 
marți.

NOI RECORDURI MONDIALE 
DE NATAȚIE

HAGA, 13 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui concurs internațional de 
natație desfășurat la Groningen, spor
tiva sovietică Galina Prozumenșcova 
a stabilit un nou record mondial în 
proba de 200 m bras, parcurgînd dis
tanța în 2:45,3. Vechiul record era 
de 2:45,4 și aparținea aceleiași îno
tătoare. De asemenea, înotătoarea 
olandeză Ada Kok a stabilit un nou 
record mondial în proba de 200 m 
fluture cu timpul de 2:25,3 (v. r. 
2:25,8).

• într-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la fot
bal, echipa suedeză Djurgarden a în
vins cu 2—t (I—1) formația bulgară 
Levski Sofia. Nilsson a înscris cele 
două puncte ale suedezilor. Pentru 
oaspeți a marcat Sokolov. Returul va 
avea loc la 3 octombrie la Sofia.

© La Budapesta, în prima zi a unui 
turneu international de polo pe apă 
pentru echipe de juniori, Iugoslavia 

8—8, apoi voleibaliștii bulgari au luat 
conducerea, ajunglnd Ia un moment dat 
pînă la 13—8 pentru ca, în cele din 
urmă, sportivii noștri să întoarcă situa
ția și să cîștige setul cu 15—13. Și 
în setul următor scorul a alternat, dar 
în final, două neatenții la preluare au 
făcut să pierdem setul la 14.

Echipa noastră a început setul trei 
vădind nesiguranță. Voleibaliștii bulgari 
au condus cu 8—5, 9—5, 9—6, 9—7,

După un scurt cantonament la Bratis
lava, lotul a fost supus mai multor 
jocuri de pregătire, iar recent el a 
susținut și o partidă amicală interna
țională — prima verificare serioasă —, 
în compania reprezentativei feminine a 
R.F. Germane, de care a dispus cu 
14—11.

• Jocurile preliminare Danemar
ca — Islanda se vor disputa la 28 și 
30 octombrie la Copenhaga. Nu se 
cunosc încă datele partidelor dintre 
Iugoslavia și S.U.A.

S-au încheiat campionatele mondiale de ciclism
— ECHIPA U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE IN PROBA DE URMĂRIRE —

SAN SEBASTIAN, 13 (Agerpres).— 
Pe velodromul din San Sebastian au 
luat sfîrșit campionatele mondiale de 
ciclism

Proba de urmărire pe echipe re
zervată amatorilor s-a încheiat cu 
succesul echipei U.R.S.S. (Moskvin, 
Holucev, Terescenkov, Vukolov) cu 
timpul de 4:32,90 (medie orară 52,766 
km), care în finală a învins echipa 
Italiei cronometrată în 4:33,75. Pen
tru locurile 3—4, R. S. Cehoslovacă 
a învins R. D. Germană.

Proba de semifond cu antrenament 
mecanic a revenit spaniolului Guil-

Prima înfrîngere a lui Fischer
ner—Szabo 1—0, O’Kelly—Perez 1—0,în clasamentul turneului interna

țional de șah de la Havana s-au 
produs importante modificări. Cîș- 
tigînd partida amînată cu america
nul Bobby Fischer după 53 de mutări, 
marele maestru iugoslav Bora Ivkov 
a trecut în frunte, fiind secundat a- 
cum de Smîslov. la distanță ,de '/» p. 
Fischer are 1 p. mai puțin ca liderul. 
Toți acești trei jucători au cîștigat 
partidele lor din runda a 12-a a tur
neului : Ivkov l-a învins pe Cobo, 
Smîslov pe Lehmann, iar Fischer pe 
Bilek.

Maestrul român Ciocîltea și-a 
continuat „seria remizelor", terminînd 
egal cu Pietsch. De asemenea, Hol
mov a remizat cu Wade. Celelalte re
zultate : Gheller—Parma 1—0, Don

ȘTIRI, REZULTATE
a învins cu 8—2 Bulgaria, U.R.S.S., 
a întrecut cu 5—4 R. D. Germană, iar 
R. P. Ungară a cîștigat cu 4—1 jocul 
cu selecționata secundă a R. P. Un
gare.

SANTANA, CAMPION LA FOREST 
HILLS

Au luat sfîrșit campionatele inter
naționale de tenis de cîmp ale S.U.A., 
desfășurate la Forest Hills. în proba 
de simplu bărbați victoria a revenit 
spaniolului Manuel Santana, care în 
finală l-a învins cu 6—2, 7—9, 7—5, 
6-1 pe Cliff Drysdale (Africa de sud). 
Proba feminină a fost cîștigată de 
jucătoarea australiană Margareth 
Smith, învingătoare cu 8—6, 7—5 în 
fața campioanei S.U.A., Billie Jean 
Moffitt. Smith a mai cîștigat acest 
titlu în anul 1962. Proba de dublu 
mixt s-a încheiat cu victoria cuolului 
Fred Stolle, Margareth Smith (Aus
tralia), care în finală au întrecut cu 
6—2, 6—2 pe Froehling (S.U.A.), 
Judy Tegart (Australia).

9—8, 10—8. Apoi am egalat la 10, 
egalare survenită ca urmare a agresi
vității blocajului. Apoi, echipa bulgară 
a preluat din nou conducerea, ajungînd 
la un moment dat la situația de 14—11 
datorită îndeosebi greșelilor de dublaj 
eomise de reprezentanții noștri. Din a- 
cest moment, însă atacul echipei române 
a funcționat foarte decis, reușind să 
realizeze egalarea și să cîștige setul cu 
16—14. In ultimul set echipa țării 
noastre a condus permanent, realizînd 
acțiuni de toată frumusețea, cîștigînd 
setul cu 15—12. Partida a fost condusă 
corect de arbitrii Ormai (Ungaria) și 
Gamuet (Franța).

In locul echipei Mexicului, care nu 
s-a prezentat, reprezentativa României 
a jucat luni un meci amical cu o echipă 
din Mielcc. In ultima partidă a reu
niunii voleibalistice : Japonia—Bulgaria 
3—2 (15—11, 16—18, 6—15, 16—14, 
15—12). Marți, echipa României în- 
tîlnește Japonia. Indiferent de rezulta
tul acestui meci, în turneul final de la 
Lodz s-au calificat echipele Româ*-(, » 
și Japoniei.

Iată alte rezultate: Varșovia: Polonia— 
Franța 3—0 (3, 5, 9); U.R.S.S.—Un
garia 3—0 (5, 7, 8), SZCZECIN 1
Cehoslovacia — Olanda 3—1 (15—13,
—10, 15—3, 15—4).

lermo Timoner,, care a parcurs cei 
100 km în lh 23:58,8 (medie orară de 
71,431 km). El a întrecut cu 105 m pe 
belgianul Romain Le Loof și cu 140 
m pe olandezul Jacobus Oudkerk. 
Timoner cîștigă acest titlu pentru a 
6-a oară.

Sprinterul profesionist italian Ser
gio Beghetto a intrat în posesia titlu
lui la viteză. El a cîștigat cele două 
manșe finale susținute în compania 
belgianului Sercu, înregistrînd pe 
ultimii 200 m timpurile de 11,5 și 
respectiv 12,0.

„Memorialul Capablanca“

Jimenez—Garcia 1—0, Tringov—Doda 
1—0. De notat înfrîngerea lui P-ach- 
man, prima din concurs, suferită în 
fața lui Robatsch.

Clasamentul turneului se prezintă 
astfel (toți jucătorii au disputat cite 
12 partide): Ivkov 10, Smîslov 9‘5, 
Fischer 9, Gheller 8%, Donner 8, 
Pachman și Holmov 7*/2, Robatsch 7, 
CIOCÎLTEA, Parma și Tringov 6, 
O’Kelly, Szabo și Pietsch 5‘/2, Bilek, 
Doda și Jimenez 5, Wade 4%, Leh
mann 3r/2, Garcia 3, Perez 2%, 
Cobo 2.

Următorul adversar al lui Ciocîl
tea va fi fostul campion mondial V- 
Smîslov-

• „Marele premiu automobilistic 
al Italiei", desfășurat la Monza, a 
fost cîștigat de englezul Jackie 
Stewart, care a parcurs traseul în 
2 h 04:52,8 realizînd o medie orară 
de 209,961 km (nou record al probei), 
în clasamentul campionatului mon
dial continuă să conducă Jim Clark 
(Anglia).

CICLIȘTII ITALIENI ÎNVINGĂTORI 
LA BUDAPESTA

• BUDAPESTA, 13 (Agerpres). — 
Competiția internațională de ciclism
— fond „Cupa Mecsek" a fost 
cîștigată de rutierul italian Destro 
(Padova), care în clasamentul final
— după trei etape — a totalizat 8 h 
30:10. El a fost urmat de Benfatto 
(Padova) și Stamusz (Dozsa Buda
pesta). Dintre cicliștii români, Cio- 
banu (Voința București) a ocupat lo
cul 13. Ultima etapă a competiției, 
desfășurată la Mecsek pe circuit, a 
revenit italianului Gobbi, cronome
trat în 1 h 50:52.
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