
A XVIII-A EDIȚIE A „CURSEI SClNTEII
■ AU FOST INVITAT! 34 DE CICLIȘTI DIN BUCUREȘTI, BRA

ȘOV, PLOIEȘTI, BRAILA, AZUGA Șl REȘIȚA
■ KILOMETRAJUL EXACT AL ETAPELOR
- ÎN PRIMELE ETAPE — COLABORARE CICLISM—DIRT-TRACK 
4 LOTURILE POLONIEI Șl ITALIEI

Apropierea startului în 
cea de a XVIII-a ediție 
a „Cursei Scînteii’ se 
simte în pregătirile tot 
mai febrile atît ale orga
nizatorilor cît și ale spor
tivilor. Majoritatea cicliș
tilor noștri se pregătesc 
intens fie la antrenamen
te, fie în competițiile la 
care au fost solicitați. 
Printre cei din urmă se 
află Simion Ariton, Ion 
Braharu și Constantin 
Ciobanu care au partici
pat recent la cursa de 
trei zile dotată cu „Cupa 
Mecsek“, Constantin Cio
can, Gh. Suciu, Francisc 
Gera și Constantin Gon- 
țea care și-au disputat în- 
tîietatea duminică în ca
drul tradiționalei între
ceri de fond de la Tor
gau (R. D? Germană). în 
sfîrșit, o parte dintre ru
tieri, paralel cu antrena
mentele pe șosea, și-au
națățit pregătirea și prin par
ticiparea la campionatele repu
blicane de pistă. Păcat însă 
că în apropierea „Cursei Scîn
teii* nu a fost programată pe 
șoselele din jurul Capitalei o 
întrecere de o zi — două în 
care cicliștii, antrenorii și cei
lalți care urmăresc evoluția ru
tierilor să-și poată da seama 
de forma sportivă a viitorilor 
participanți. In această privin
ță un cuvînt de spus (întrucît 
mai este vreme) ar avea comi
sia de ciclism a orașului Bucu-
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îmbu- rești și cluburile sportive cu 
puternice secții de ciclism.

Marți seară a avut loc la 
redacția ziarului „Scînteia* o 
conferință de presă în cadrul 
căreia au fost relatate o serie 
de amănunte privind organiza
rea acestei mari întreceri. Or
ganizatorii au selecționat din 
rîndul 
rutieri 
vitații. 
gători 
Brăila, 
Brașov

cicliștilor români 34 de 
cărora le-au trimis in- 
Este vorba de 23 aler- 

din București, de 3 din 
3 din Ploiești, 3 din 

și cîte unul din
HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

A fost stabilit programul
„Dmamoviadei“ la baschet
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Campionatele europene de tir |

Primele antrenamente pe poligonul Tunari

Ieri, frumosul poligon Tunari 
cunoscut o adevărată avan- 

pe

I

Organizatorii „Dinamo- 
viadei" la baschet, competi
ție care se va desfășura pe 
terenul din parcul sportiv 
Dinamo între 21—26 sep
tembrie, au stabilit urmă
torul program de disputare 
a meciurilor din seriile 
preliminare : 21 septembrie, 
de la ora 16 : Spartak (Bul
garia) — Ruda Hvezda (Ce
hoslovacia), Dinamo (Româ
nia) — Dozsa (Ungaria), 
Avangard (R. P. Chineză) 
— Dynamo (R, D. Germa
nă), Dinamo (U.R.S.S.) — 
Gwayha (Polonia); 22 sep
tembrie, de la ora 16,3b: 

^vnamo (R.D.G.) — Dozsa,

Dinamo (U.R.S.S.) — Spar
tak, Avangard — Dinamo 
(România), Gwardia — 
Ruda Hvezda; .23 septem
brie, de Ia ora 16,30: Di
namo (U.R.S.S.) — Ruda
Hvezda, Avangard — Dozsa, 
Dynamo (R.D.G.) — Dinamo 
(România), Gwardia — 
Spartak. Ziua de 24 va fi 
rezervată pentru odihnă, 
iar în zilele de 25 și 26 vor 
avea loc semifinalele și fi
nalele. Amintim împărțirea 
echipelor în serii: A: Di
namo (U.R.S.S.), Gwardia, 
Spartak, Ruda Hvezda; B: 
Avangard, Dozsa, Dynamo 
(R.D.G.), Dinamo (România).

a
premieră a marii competiții 
care o va găzdui. Pe aleile îm
prejmuite cu peluze de flori și 
gazon s-au reînțîlnit vechi cu
noștințe. Sportivi din România, 
Bulgaria, Grecia, Elveția, Anglia, 
Polonia, Belgia, discutau despre 
performanțele lor din acest an, 
despre succesele obținute, despre 
proiectele de viitor. Dar, bineîn
țeles, subiectul principal al con
versațiilor îl constituiau întrece
rile care încep duminică. Partici- 
panții la ediția 1965 a „europe
nelor" sînt optimiști și consideră 
că grație modernelor instalații 
de pe poligon se vor obține re
zultate ridicate la toate probele. 
După cum ne relatau trăgătorii 
care s-au antrenat miercuri la 
Tunari, nu este exclus ca în zi
lele campionatelor tabela recor
durilor să sufere serioase modi
ficări. Cu trei zile înaintea star
tului oficial, toate standurile de 
tragere de pe poligon erau soli
citate la maximum. Aceasta ne 
face să credem că toți partici
pant sînt hotărîți să realizeze 
performanțe mari.

Chiar la intrare pe poligon, în 
pădurea care adăpostește cele 
patru standuri de „viteză", se 

Pistolari 
bulgari, 

verificau 
secunde, 
perforau

26 septembrie, Ia Galați

REUNIUNEA CELOR MAI BUN!

PESCAR! SPORTIVI DIN LUME
Cei mai buni pescari sportivi 

din 15 țări și-au dat întîlnire a- 
nul acesta în România, pentru 
a-și disputa titlul de campioni ai 
lumii la pescuit staționar. între
cerile vor avea loc în ziua de 
26 septembrie pe Dunăre, la Ga
lați, în dreptul cartierului Ti- 
glina. La cea de a XH-a ediție 
a competiției și-au confirmat 
participarea următoarele țări : 
Anglia, Austria, Belgia, Cehoslo
vacia, Elveția, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, Iu
goslavia, Luxemburg, San Ma
rino, Polonia, Ungaria și, bine
înțeles, România. Toate țările în- 
’crise vor concura la campionat 
ju echipe complete formate din 
cîte cinci sportivi. Titlurile se 
vor acorda atît individual cit și 
pe echipe. Pin etajul se socotește 
astfel : pentru fiecare pește prins, 
indiferent de mărime, se acordă 
cîte 5 puncte, iar pentru fiecare 
gram cîte 1 punct. Locul de con
curs este împărțit în cinci sec
toare în care Pecare echipă are 
cîte un reprezentant. Concursul 
durează 3 ore, timp în care con
curența trebuie să-și asigure o 
recoltă cît mai bogată... In pre
ziua competiției, participanții vor 
efectua un antrenament colectiv 
care se va desfășura în condițiile 
concu rsului.

AGV.P.S. a selecționat pentru 
;,mondiale11 un număr de 10 pes
cari sportivi care s-au evidențiat 
atît la finala campionatului repu
blican cît și în alte concursuri 
organizate anul acesta. Dintre a- 
ceștia, vor fi aleși cei cinci pes
cari care vor forma echipa noas
tră reprezentativă, plus o rezervă.

în zilele de 21—24 
«e va ține la Mamaia 
XII-lea Congres a Confederației 
Internationale de Pescuit Sportiv 
(C.I.P.S.). la care și-au anunțat 
prezența pînă acum 20 de țări,

septembrie 
cel de al

mare participare înregis- 
vreodată la congresele

cea mai 
trată
C.I.P.S Congresul va discuția orga
nizarea pescuitului sportiv, turis
mul pe linie de pescuit, protecția 
apelor, stabilirea locului de desfă. 
șurare a campionatului mondial 
de pescuit staționar pe anul 1966

panii siatitiuii uc „vi 
auzeau rafale de focuri, 
belgieni, greci, români, 
elvețieni și polonezi își 
seriile scurte de 4 și 6 
Majoritatea focurilor 
...decarii de pe cele cinci siluete. 
Dar, antrenamentul e antrena
ment și e lipsit de emoții. Am 
asistat la schimburi de experien
ță între trăgători, mai ales la 
modificările aduse pistoalelor, la 
calitatea muniției etc., deși fie
care avea grijă să nu divulge în 
întregime ...secretele.

La ambele poligoane 
bru mic era aceeași 
La poligonul unde se 
fășura probele feminine 
de tragere erau ocupate de trăgă
toare din Polonia și România. 
Din cînd în cînd ele coborau de 
pe standuri și ...trăgeau cu o- 
chiul la cifrele indicate de asis
tenți pe tabelele de marcare a 
focurilor. Și aici „decarii" predo
minau.

Dar, să mergem mai departe. 
La standul de talere trăgeau de

de cali- 
animație. 
vor des- 

pozitiile

zor Bogdan Marinescu și Gheor- 
ghe Sencovici. Și, rar de tot ră- 
mînea un taler întreg. Sperăm că 
și peste cîteva zile ei se vor 
comporta la fel. reușind să se 
situeze pe locurile fruntașe în 
concursurile oficiale. Forma spor
tivă pe care o dețin le dă drept 
la aceasta.

Sîntem pe noul poligon de 
armă calibru redus. Aici, 30 din 
cele 90 de poziții de tragere sînt 
ocupate. Se antrenează de zor 
belgienii Galant, Bogaert și llou- 
man, alături de englezii Fardon, 
Robinson, Clark și veteranul de
legației John Kall. Cu cîteva pa
turi mai departe trag polonezii 
în frunte cu Jerzy Nowicki, cla
sat pe locul V la J.O. 
Tokio cu 1147 p. la 
general, am remarcat 
gătorii de pușcă care 
nat ieri ...ținte foarte 
o scurtă odihnă în timpul prin- 
zului, după-amiază, majoritatea 
trăgătorilor au reluat antrena
mentele, iar alții au pornit la 
vizitarea Capitalei. Oaspeților le-a 
făcut mare plăcere faptul că co
misia de organizare a prevăzut 
în programul extra-sportiv vizi
tarea orașului țu autocarele. 
Trebuie să mai amintim că spor
tivii > participanti la „europene" 
vor avea un bogat program cul- 
tural-distractiv în care sînt pre
văzute o gală de filme artistice, 
turistice, folclorice și sportive, 
vizitarea unor muzee, vizionarea 
unui spectacol de cîntece și dan
suri etc.

de la 
3x40. In 

la toți tră- 
s-au antre- 
bune. După

★

Mîine începe concursul pentru 
insigna de „Maestru trăgător". 
Ca la orice competiție oficială de 
tir și la actuala ediție a „europe*

in- 
în-

Primul antrenament pe noul stand de pistol viteză de la Tu
nari. Trăgătorul elvețian Albrecht — locul 5 la Tokio cu 590 de 

puncte — în timpul unei serii.
Foto: A. Neagu 

nelor" participanții pot obține 
signa de „Maestru trăgător"
deplinind, la o probă, un barem 
fixat de comisia de organizare. 
Astfel, în cursul zilei de mîine 
trăgătorii de la probele de armă 
liberă calibru redus, seniori și 
senioare, și pistol liber vor con
cura pentru acest trofeu. In a- 
junul începerii întrecerilor ofi
ciale, sîmbătă, se vor alinia pe 
standurile de tragere pentru in
signă sportivii de la probele de 
pistol viteză, 60 focuri culcat și 
skeet juniori.

(Continuare în pag. a 4-a)
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ROMÂNI
INTERNA-
ISTANBUL

LA

vineri vor

LA SOFIA : TURNEU IN
TERNATIONAL DE 
BASCHET

Azi începe în sala Universi
adei din Sofia turneul de bas
chet al armatelor prietene la 
care participă selecționatele 
militare ale României, Bulga
riei, U.R.S.S., R.P. Chineze, 
Mongoliei, Poloniei, Cehoslova
ciei, Ungariei și R.D. Germa
ne. Aceste echipe se vor între
ce în cadrul a trei grupe, ur- 
mînd ca primele două clasate 
să participe ta un turneu fi
nal pentru locurile 1—6. Tra
gerea la sorți a seriilor s^a 
făcut aseară, după ora de în
chidere a ediției.
CĂLĂREȚI
CONCURSURILE 
TIONALE DE LA 
Șl ANKARA

In cursul zilei de
pleca în Turcia călăreții V. 
Plnciu, O. Becer, Gh. Langa 
și V. Bărbuceanu, însoțiți de 
antrenorul M. Timu. Sportivii 
români vor participa la con
cursurile internaționale de 
călărie (obstacole) de la Istan
bul (22—26 septembrie) și de 
la Ankara (1—3 octombrie).
FOTBAL: FRANȚA—NOR

VEGIA : 1—0
La Oslo s-g disputat returul 

întîlnirii internaționale de fot- 
oal Franța—Norvegia, contînd 
pentru preliminariile campio
natului mondial. Fotbaliștii 
francezi au repetat victoria 
din tur, cîștigînd cu 1—0 (1—0). 
Unicul gol al partidei este o- 
pera lui Nestor Combin, care 
a marcat în min 21 al pri
mei reprize.
IMPORTANTE HOTARfRI 
ALE U.E.F.A.

OSLO 15 (Agerpres). Comite
tul executiv al Uniunii euro
pene de fotbal, întrunit la San- 
dejford (Norvegia), a hotârît 
ca finala actualei ediții a „Cu
pei campionilor europeni” să 
se dispute la 11 mal 1966 în- 
tr-un oraș ce va fi desemnat 
ulterior. In ce privește finala 
„Cupei cupelor", aceasta va 
avea loc la 4 mal 1966.

La aceeași reuniune s-a dis
cutat propunerea transformă
rii „Cupei Europei1? interțări 
intr-un campionat european 
al echipelor naționale. între
cerea ar urma să înceapă în 
toamna anului 1966.

Pe de altă parte s-a anunțat 
că la viitorul turneu UEFA 
pentru juniori vor participa 
16 echipe. Regulamentul tur
neului va fi definitivat de co
misia de juniori de pe lingă 
UEFA.

NOTE

Să fim realiști!...

A început școala... Foto ; V. Bageac

Zilele trecute, membrii 
roului Federalei romîne _ 
box au analizat comporta
rea pugiliștilor români care 
au participat recent la doua 
turnee internaționale: la
Constanta și la București.

Opinia celor care au 
luat cuvîntul a fost ca, în 
general, sportivii noștri s-au 
comportat satisfăcător în 
confruntările pe care le-au 
susținut cu boxerii străini. 
După părerea noastră, con
cluziile trase cu acest pri
lej, de conducerea federației 
nu au constituit însă un aju
tor pentru antrenori și bo
xeri. Aspectele negative ale 
pregătirii pugiliștilor noștri, 
în special a celor care au 
participat la turneul „spe
ranțelor olimpice* (care au 
cucerit patru locuri întîi, dar 
dintr-o echipă de... 20 de 
boxeri) au fost prea puțin 
scoase în lumină, existînd 
tendința de a prezenta si
tuația... în roz. Mai mult 
chiar, conducerea federa
ției a încercat să convingă

bi
de

pe cei prezenti la consfă
tuire că „boxul românesc 
are o bună valoare (cînd 
toată lumea știe că în ul
timii ani acest sport a fă
cut în tara noastră regrese 
vizibile. N. R.), că „nu tre
buie sâ ne alarmăm", de
oarece „situația nu este așa 
de neagră cum o vad unii", 
că în sfîrșit — „daca se
lecționata țării noastre ar 
întîlni echipa similară a 
Poloniei (clasată pe locul II 
în. ierarhia europeană)’ 
noi am cîștiga (N. R. : nici 
mai mult, nici mai puțin) cu 
10—0“!!!

în fata unei asemenea 
mentalități, comentariile ni 
se par cu totul de prisos. 
Este vorba ori de incompe
tența unora dintre factorii 
de răspundere ai federației, 
ori de încercarea de a a- 
coperi cu bună știință cau
zele care au dus la scăde
rea valorii sportului nostru 
cu mănuși.

REP.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Tenismenîî români au debutat cu succes
la campionatele internaționale ale Iugoslaviei

BELGRAD 15 (prin telefon de la corespondentul nostru). — Pe 
terenurile de tenis din parcul sportiv „Tașmaidan" au început între
cerile celei de a XVI-a ediții a campionatelor internaționale de tenis 
ale Iugoslaviei. Printre numeroșii participant! străini se află și te- 
nismenii români Ion Tiriac, Petre Mărmureanu și Constantin Năs- 
tase, precum șl jueătoarea Iudit Dlbar. Capi de serie în proba de 
simplu masculin sînt australianul Bob Hewitt, meghiarul I. Gulyas, 
englezul M. Sangster și campionul iugoslav Pilici.

în primul tur, jucătorii români au obținut rezultate bune, callfl- 
cîndu-se pentru jocurile următoare. Iată aceste rezultate : Tiriac— 
Manievskl (Polonia) 6—2, 6—2 ț Năstase—Nadali (Iugosl.) 6—2 6—1 ■} 
Mărmureanu—Schimunicl (lugosl.) 6—3, 6—1. Constantin Năstase a 
învins în al doilea tur pe jucătorul american Darah cu 6—2. 6-4L

V. IGNATOVICL



Răspundem
• ITăspunzînd unui grup de iubitori 

ni sporturilor nautice care ne-a sesizat 
doua informații eronate privind rega
tele „Lucerna" (canotaj academic) și 
„Copenhaga" (caiac-canoe), apărute în 
ziarul nostru, facem cunoscut 
toarele :

La „Regata Lucerna", în prima 
concurs, sîmbătă, s-au disputat

urmă-

zi de
trei

curse separate la proba de schif 2 fără 
eîrmaci, fiecare dotată (conform regu
lamentului) cu cîte un premiu indepen
dent. Echipajul român Batschî—Cea-

pura a ciștigat una din aceste trei 
curse și anume pe aceea dotată cu pre- 

a fost răs- 
decernat e- 
fotografie) 
individuale 

Cele

mini „Rotsee“. Acest succes 
plătit cu un frumos trofeu 
chipei (pe care îl vedeți în 
și, totodată, prin medalii
pentru componenții echipajului, 
trei curse au fost considerate în ace
lași timp și ca serii calificatorii pentru 
o noua cursă de schif 2 fără eîrmaci, 
care figura în programul de a doua zi 
și care a fost eîștigată âe echipajul 

olandez. Sportivii noștri, deși cîșliga- 
seră dreptul de a participa și la proba 
de duminică, au renunțat la această 
cursă, deoarece cei doi schifiști făceau 
parte și din echipajul de 4 fără eîrmaci, 
care urma să participe peste numai 20 
minute la proba respectivă, pentru care 
s-a făcut inițial deplasarea. In mod gre
șit a reieșit din cronica primită de la 
Lucerna că cursa în cauză a constituit 
O finală a probei pe întregul concurs.

In ceea ce privește numele greșit al 
unuia dintre componenții echipajului ro
mânesc de caiac 4, clasat pe locul se-

cititorilor
cund la „Ilegala Copenhaga" (Artimov 
în loc de Scurca), aceasta este o eroare 
datorată unei recepții telefonice defec
tuoase.

• ION SPANACIIE — Galafi. Pen
tru ca arbitrajele meciurilor de fotbal 
să fie de o calitate superioară, ne pro- 

Și

In
pe

puneți să acordăm în cronici note 
arbitrilor, nu numai jucătorilor.

Este interesantă propunerea dv. 
poate că o vom pune în aplicare, 
felul acesta s-ar putea sâ-i stimulăm
arbitri ca nici unul să nu rămînă ...co
rigent.

• TIBERIU TEODORESCU — corn. 
Sinersig, reg. Banat. Ne comunicați că 
ati urmărit la Arad un meci de handbal 
din cadrul campionatului regional, 
cadrul căruia arbitrul Morovan era 
brăcat neeorespunzător și a 
multe greșeli. De asemenea, 
joc nu întrunea condițiile 
tare. In încheierea scrisorii, 
mâți nedumerirea cum este
un arbitru suspendat, Morovan, să con
ducă totuși un joc oficial.

Cele relatate sînt adevărate. într-ade- 
văr, bizară situație ! La Arad erau în
trunite toate condițiile ca partida res
pectivă să ...nu se dispute ! De ce a 
avut loc? La asta trebuie să răspundă 
comisia regională de handbal Banat. Să 
răspundă și să ia pe viitor măsuri.

în 
îm- 
cu 
de

condus 
terenul 
regulamen- 
vă expri- 

posibil ca

(Urmare din pag. D

consacrați 
Constantin 
Ardeleanu,

Azuga și Reșița. Printre 
se află Ludovic Zanoni, 
Ciocan, C. Gonțea, Ion
Ion Braharu, Simion Ariton, C. Du
mitrescu, G. Moiceanu, C. Ciobanu și 
alții, iar dintre tineri Mircea Virgil, 
V. Ghiță, Fl. Moldoveanu, N. Scîn- 
teie, S. Mihălțeanu, Gh. Juravle, St

Astăzi, la velodrom: 
„CUPA STEAUA“
Cicliștii juniori vor participa astăzi 

după-amiază la o interesantă reuniune 
de velodrom dotată cu „Cupa Steaua”, 
întrecerea este deschisă juniorilor de 
categoria I și a Il-a și reprezintă 
o adevărată revanșă a campionatelor 
republicane de ciclism pe pistă care 
s-au încheiat duminică la Dinamo.

Paralel cu întrecerea organizată de 
olubul sportiv Steaua se va desfă
șura și campionatul Capitalei de se- 
mifond cu antrenament mecanic. La 
aceste spectaculoase curse vor parti
cipa aproximativ 10 cupluri. Vor avea 
loc 3 manșe a cîte 10 minute. Cuplu
rile calificate în cadrul campionatului 
Capitalei vor participa duminică la 
finala campionatului republican.

întrecerile se desfășoară pe velo
dromul Dinamo, cu începere de la 
ora 16.

ÎN CADRUL GRUPULUI ȘCOLAR AL COMITETULUI DE STAT 
AL APELOR (ARAD) FUNCȚIONEAZĂ - TN ANUL ȘCOLAR 

1965/66 - URMĂTOARELE PROFILE DE ȘCOLI :

PENTRU PERSONALUL TEHNIC

tehnică de meteorologie
tehnică pentru protecția calității apelor 
tehnică pentru construcții hidrotehnice 
tehnică de hidrotehnică agricolă

T. Școala
2. Școala
3. Școala
4. Școala
Admiterea în școală se face pe bază de concurs. Se pot 

prezenta absolvenți ai școlilor medii de cultură generală, cu 
și fără examen de maturitate.

înscrierile la examenul de admitere se fac pînă la 24 
sept. 1965 la sediul școlii din Arad, str. N. Grigorescu nr. 
8-10. Examenul de admitere are loc între 24-30 sept. 1965, 
constînd din următoarele probe:
® “ ■Secția meteorologie

Matematică - oral
Fizică - scris și oral
Geografie - oral
Secția protecția calității apelor
Matematică - oral
Fizică - scris și oral
Chimie - oral
Secția construcții hidrotehnice
Matematică - oral
Fizică - scris și oral
Geologie - oral
Secția hidrotehnică agricolă
Matematică - scris și oral
Fizică - oral
Informațiile suplimentare se pot primi la direcțiunea 

școlii, str. Grigorescu Nr. 8-10, Arad, telefon 16-45.

e

€

CARNET COMPETiȚIONAL
BOX: C.S.M.S. lași-Gală de verificare a lotului de juniori

A. S. A. Bacău 13-5
Recent, la Iași, a avut loc o în- 

tîlnire amicală de box între pugi- 
liștii de la C.S.M.S. din localitate și 
cei de la A.S.A. Bacău. Rezultatul 
final a fost favorabil boxerilor lo
calnici care au ciștigat cu 13—5.

Spectatorii prezenți în număr mare 
la complexul sportiv Voința (locul 
de desfășurare a' întrecerii) au pă
răsit tribunele complet dezamăgiți 
Aceasta, datorită faptului că antre
norul băcăoan, N. Grigore, a prezen
tat un lot de boxeri slab pregătiți, 
atît din punct de vedere tehnic, cit 
și fizic.

Iată rezultatele înregistrate în or
dinea categoriilor : Nicolau (C.S.M.S.) 
meci nul Tocoș (A.S.A.), Onolrei 
(C.S.M.S.) b.p. Moldovan (A.S.A.), 
Manole (C.S.M.S.) meci nul Cimpai- 
șu (A.S.A.), Bulgaru (C.S.M.S.) meci 
nul I. Alexandru (A.S.A.), Cojocaru 
(C.S.M.S.) b.p. Badea (A.S.A.), Far- 
caș (C.S.M.S.) b.p. Nyri (A.S.A.), Lu
cian (A.S.A.) b.p. Mihalciuc (C.S.M.S.), 
Budnariu (C.S.M.S.) b.p. Lantoș 
(A.S.A.), Dumitroaie (C.S.M.S.) b.ab. 
Marian (A.S.A.).

IOAN LEIZERIC — coresp.

Zilele trecute, la Cîmpulung Mus
cel, a avut loc o gală de verificare 
a boxerilor din lotul republican de 
juniori. Reuniunea a corespuns aștep
tărilor, majoritatea participanților do
vedind o bună pregătire fizică și că, 
în cadrul pregătirii centralizate, și-au 
însușit o serie de frumoase cunoș
tințe tehnice.

Spectatorii musceleni au fost mar
torii unor dispute atractive și de un 
bun nivel tehnic.

Din rîndul celor zece partide s-au 
desprins prin spectaculozitatea lor : 
I. Drugă (Tohan) — N. Roșu (Bucu
rești), Gh. Călin (Constanța) — P. 
Ivan (București), P. Nedelcea (Re-

șița) — Șt. Hîrșu (București), Al. 
Popa (Cluj) — N. Deheleanu (Arad), 
în care primii au obținut victoria la 
puncte.

Iată celelalte rezultate înregistrate : 
C. Cutov (Brăila) b.p. T. Miron 
(București) ; I. Rădulescu (București) 
m.n. Gh. Streșină (Brașov) ; V. Aș- 
teleanu (Reșița) b.p. P. Stănescu 
(București) ; S. Dumitrescu (Bucu
rești) b.p. I. Borchescu (Cluj) ; Șt 
Marton (Cluj) b.p. N. Simion (Bucu
rești) — decizie eronată; A. Iancn 
(CI. Muscel) b.p. Gh. Anca.

D. RĂDULESCU — coresp.

PROGRAMUL CAMPIONATULUI 
SERIALA BASCHET

CATEGORIEI A 
A Il-A

Suciu, C. Grigore. Gh. Suciu etc. Cea 
de a XVIII-a ediție a „Cursei Scîn- 
teii” va prilejui debutul ciclistului 
Vasile Burlacu în întrecerile de lung 
kilometraj. După cum se știe acest 
alergător este specializat în probele 
de pistă unde a și obținut numeroase 
succese.

A fost anunțat și kilometrajul exact 
al etapelor : Baia Mare — Clu j 
(175 km), se face o buclă spre Baia 
Sprie, Cluj — Oradea (154 km), Ora
dea — Timișoara (165 km), Timi
șoara — Reșița (timp de odihnă) — 
Caransebeș — Herculane (215 km), 
Herculane — Orșova (30 km contra
timp, individual) și Turnu Severin — 
Craiova (115 km), Craiova — Rm. 
Vîlcea — Călimănești (145 km), Rm. 
Vîlcea ■— București (175 km). 90 la 
sută din traseu este asfaltat, iar 10 
la sută acoperit cu piatră cubică.

Sosirile în etapele I, 
și a VlI-a se vor face 
în primele trei etape, 
cicliștilor, pe stadioane 
fășura întreceri de dirt-track la care 
vor participa membrii loturilor re
publicane.

Dintre federațiile de ciclism de 
peste hotare care și-au confirmat par
ticiparea la cea de a XVIII-a ediție 
a „Cursei Scînteii" au anunțat no
minal lista alergătorilor federația po
loneză (Parka, Pawlowski și Szumla- 
kowski) și cea italiană (Mario Be
retta, Moreno Campigili și Primo 
F ranch ini).

a II, a IlI-a 
pe stadioane, 
în așteptarea 
se vor des-

MASCULIN

ETAPA I 19 SEPTEMBRIE
București — Politehnica Cluț 

~ C.SM.S. Iași
I.C.F.
Olimpia Buc. — C.SM.S. Iași 
Progresul Buc. — Academia Militară 
Știința Brașov — Știința Craiova 
Unio Satu Mare —■ Voința Tg. Mureș

ETAPA A n-A 26 SEPTEMBRIE

Știința Brașov — Unio Satu Mare 
Știința Craiova — Academia Militară 
C.S.M.S. Iași — Progresul Buc. 
Politehnica Cluj — Olimpie Buc, 
Voința Tg. Mureș — I.C.F. București

ETAPA A ni-A 3 OCTOMBRIE
I.C.F. București — Știința Brașov 
Olimpia Buc. — Voința Tg. Mureș 
Progresul Buc. — Politehnica Cluj 
Academia Militară — C.S.M.S. Iași 
Unio Satu Mare — Știința Craiova

ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE

Știința Brașov — Olimpia Buc. 
Științe Craiova — C.S.M.S. Iași 
Politehnica Cluj — Academia Militară 
Voința Tg. Mureș — Progresul Buc. 
Unio Satu Mare — I.C.F. Buc.

ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE

I.C.F. București — Știința Craiova 
Olimpia Buc. r~ Unio Satu Mare

Buc. — Știința Brașov
Militară — Voința Tg. Mure^

Progresul
Academia 
C.S.M.S. Sași — Politehnica Cluj

ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
I.C.F. București — Olimpia Buc. 
Unio Satu Mare — Progresul Buc.
Știința Brașov — Academia Militară 
Voința Tg. Mureș — C.S.M.S. Iași 
Știința Craiova — Politehnica Cluj

ETAPA A Vn-A 31 OCTOMBRIE

Olimpia Buc. — Știința Craiova 
Progresul Buc. — I.C.F. Buc. 
Academia Militară — Unio Satu Maro 
C.S.M.S. Iași — Știința Brașov 
Politehnica Cluj — Voința Tg Mureș

ETAPA A VIII-A 7 NOIEMBRIE

Olimpia Buc. — Progresul Buc. 
I.C.F. București — Academia Militară 
Unio Satu Mare — C.S.M.S. Iași 
Știința Brașov — Politehnica Cluj 
știința Craiova — Voința Tg. Mureș

ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE

Progresul Buc. — Știința Craiova 
Academia Militară — Olimpia Buc. 
C.S.M.S — Iași — I.C.F. Buc. 
Politehnica Cluj — Unio Satu Mare 
Voința Tg. Mureș — Știința Brașov

ȘAH: Semifinalele se apropie de sfîrșit
Rundele VIII—IX, disputate în cele 

două grupe de la București, au adus 
cîteva clarificări în ceea ce privește 
șansele de calificare ale celor care 
aspiră la finală.

în prima grupă bucureșteană (din 
sala Progresul), conducerea în clasa
ment a fost preluată de Bondoc cu 
8»/z puncte (din 11 posibile), prin 
victoriile la Fischer și Olteanu, re
mize cu Pavlov și Mateescu. Liderul 
este talonat de un grup de urmări
tori compus din Fischer, Pavlov și 
Reicher cu cîte 8 puncte, Voiculescu 
7‘/2, Seimeanu 7 (1), Butnaru 7 etc.

în grupa a doua (sala Constructo- 
tul), primii trei clasați par a-și

HANDBAL: Clasamente, Clasamente
MASCULIN,

1. Steaua București
2. Dinamo București
3. Știinta Galați

4-5. Știința București
4.-5. Tractorul Brașov

6. Dinamo Brașov
7. Voința Sighișoara
8. Știința Timișoara

9.-10. Dinamo Bacău
9. -10 Rafinăria Teleajen

MASCULIN. SERIA

1. C.S.M S. Iași
2. Metalul Copșa Mică
3. Tehnometal Timișoara
4. C.S.M. Reșița
5. Cauciucul Oraș Gh. 

Gheorgbiu-Dej
6. Timișul Lugcj
7. Știința Petroșeni
8 Voința Sibiu
9. Rapid București

10. Știința Tg. Mureș

SERIA I

2 0
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2 1
2 1
2 0
2 0
2 0

0 
1 
0 
0 
o 
o

0
0 
0
1
1
1
1

I 1 
0 2 
0 2

47:27 
30:21 
31:30 
31:31 
34:34 
33:37 
23:41 
29:33 
18:20 
30:32

4
4
3
2
2
2
2
1
0
0

FEMININ, SERIA
1. Voința Sighișoara
2. Progresul București
3. -4.Știința Galați
3.-4. Constructorul Tini.
5. Ș.S.E. Buzău
6 Favorit Oradea
7. ’ Știința Cluj
8. -9. Spartac Constanța
8.-9. Partizanul roșu Bv.

10. Ș.S.E. Petroșeni

a n-A
2 2 0i 

0 i
0 l
0
o : 
o : 
o i

2 2 
1 1
2 1
2
2 
O
2
1
2

0
0
0
1
1
1
0 

0 2 
0 1 
0 2

a n-A

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

fi

asigurat calificarea : Partoș cu 9 
puncte (victorii la Chiricuță, lonescu, 
Țucă și remiză cu Ghindă), Ungu- 
reanu 8’/2, Georgescu 8, Pantazi 7, 
Botez 6*/2, Gavrilă 6 (1). Ghizdavu 
5*/2 (1), Rozvan 5t/z, Bozdoghină 5 
(2) ele. Surprinzător de slabă — în 
această grupă — evoluția maeștrilor 
Botez și Gavrilă, care înregistrează 
rezultate sub posibilitățile tor (Pan
tazi — Botez 1—0, Gavrilă — Pitpi- 
nic 0—1), periclitîndu-și serios Tin
sele pentru ocuparea unui loc frun
taș.

Notăm cîteva rezultate mai intere
sante : Reicher — Teodorescu */2—*/2, 
Reicher — Bălănel 1—0, Voiculescu
— Fischer ‘/2—’/2, Seimeanu — 
Pavlov */2—‘/2, Pavlov — Malcoci 
1—0 (grupa I); Ungureanu — Ghiz
davu 1—0, Pitpinic — Ungureanu 
0—1, Gavrilă — Botez !/2—'/2, Rozvan
— Ghindă 0—1 (I), Georgescu — Un
gureanu —*/2 (grupa a Il-a).

C. ȘTEFANIU — coresp.

1 
1 
0
0 
0 
o

CUPA DE TOAMNA (f>
I

2
1
1
1

o 
o 
o
1

4
3
3
2

1
1
1
1 
0
0

0
0
0
0
0
0

29:271
1 35:40
1 20:28
1 18:27
2 24:30
2 24:34

2
2
2
2
0
0

SERIA
Știința Timișoara 
Știința București 
Confecția București

4. Ș.M. nr. 4 Timișoara 
’ Rapid București

SERIA A
Mureșul Tg. Mureș 
Tractorul Brașov 
C.S.M Sibiu 
Rulmentul Brașov

5. Voința Odorhei

1.
2.
3.

5.

1. 
2.
3.
4.

n-A

2
1
2
2
1

2
1
0
0
0

0
0
1
1
0

0
0
1
1
1

4
2
1
1
0

La Iași, surprizele continuă. Stan- 
ciu e... constant în insuccese (re
miză cu Brînzei, înfrîngeri la Cio
chină, Waisman și Zarcula), iar Puș- 
cașu îl imită (remiză cu Nagy și 
Marcovici, pierde la Șuta). în clasa
ment, după 11 runde, în frunte se 
află : Waisman 9, Mititelu 7‘/2, Moi- 
sini 6*/2 
Zarcula

(1), Marcovici și Șuta 6(1), 
6.

D. DIACONESCU — coresp.

2
2
2
1
1

2
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
1

4
2
2-
«
0

RUGBL Progresul-Constructorul

3-3 (3-0)
IRTA București primește înscrieri pentru școlile de șoferi 

profesioniști în următoarele condițiuni:

- vîrsta: 17Vî-25 ani;

- studii cel puțin 7-8 clase elementare;

- durata de școlarizare 6 luni și practica în producție

3 luni. Tn timpul practicii elevii primesc o indemnizație fixă 

de 540 lei lunar.
înscrierile se fac zilnic la autobazele din București și 

regiunea București.

pe terenul Progresul, s-a desfă- 
partida Progresul—Cons tructo nil

Ieri, 
șurat 
(etapa a XV-a a campionatului de rugbi} 
care s-a încheiat cu scorul de 3—3 
(3—0) prin punctele înscrise de Teo
dorescu (Progresul) printr-o lovitură de 
picior căzută și Nedelcu care a trans
format o lovitură de pedeapsă. In ciu
da unui joc lent, am asistat totuși la 
o circulație bună a balonului pe linia 
de treisferturi. Momentele de dominare 
au alternat de la un but la altul, dar fără 
eficacitate. Așteptăm mai multă vita
litate de la ambele echipe și în spe
cial de la Progresul. Din nou semna
lăm după fluierul final al arbitrului 
busculade între jucători (Vicol de la 
Progresul) și spectatori. Pînă eînd a- 
eemenea manifestări? (N. B.).



Imagini de la Balcaniada 
de atletism

Fotbal • Fotbal F otbal
Ultimul antrenament al lotului reprezentativ

A 24-a Balcaniadă atletică a luat loc în fișele statis
ticei. Dar, pentru cei care au urmărit întrecerile din capitala 
Greciei, emoționanta luptă sportivă mai dăinuie vie în amin
tiri. Dubla victorie a lui Constantin Bloțiu la 800 și 1 500 m, 
sosirea din proba de maraton, desfășurată pe traseul clasic J 
al acestei alergări de mare fond, finișul impetuos al lui 
Nicolae Mustață la 10 000 metri, duelul Politis-Costache la 
aruncarea ciocanului, zborurile Vioricăi Viscopoleanu dea
supra gropii cu nisip și atîtea altele au încîntat pe spectatorii 
prezenți în tribunele frumosului stadion de lîngă Pireu.

Mai jos vă prezentăm cîteva imagini inedite de la ediția 
din acest an a Jocurilor Balcanice de atletism.

Constantin Bloțiu încheie biruitorul său finiș la 800 metri. La actuala 
ediție a Jocurilor Balcanice victoria i-a surîs de două ori semifondistului 
român. Și în cursa de 1 500 metri el a repetat această ...imagine, trecînd 
primul linia de sosire... „Am învins!"

Ultimii metri ai cursei de 10 000 
metri. Pe fata lui Nicolae Mustață 
se citește efortul a 25 de ture de 
pistă, lăsate în urmă, pas cu pas. 
Peste cîteva clipe: îmbrățișări, feli
citări și medalia de campion balca
nic.

Mărșăluitorul Leonida Caraiosifo- 
glu mai are cîțiva pași din cei 
20 000 care l-au așteptat la plecare. 
El a adus echipei noastre prima 
victorie în actuala ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism.

0 imagine tradițio
nală: învingătorul și 
...performanta. Aruncă
torul de ciocan 0. Po
li tis (Grecia) după 
[.roba care i-a adus 
medalia de aur a cam
pionatului.

Lotul reprezentativ a susținut ieri 
la Snagov ultimul joc de verificare 
și omogenizare înaintea meciului cu 
Cehoslovacia, în compania echipei 
de categorie secundă Flacăra Moreni, 
pe care a întrecut-o cu 9—1 (2—1).

După cum arată și scorul, selec- 
ționabilii au corespuns doar în re
priza secundă, cînd'au desfășurat ac
țiuni mai incisive și mai derutante, 
în prima repriză, cînd partenerii de 
antrenament au opus o vie rezisten
tă, acționînd cu forțele proaspete, 
selecționabilii au fost puși deseori 
în situații dificile. Apărarea a avut 
cîteva ezitări soldate cu un gol. De 
asemenea, linia de atac a combinat 
mai greoi, dînd dovadă și de impreci
zie în trasul la poartă.

La reluare, după cum spuneam, 
selecționabilii s-au mișcat cu mai 
multă ușurință, acțiunile ofensive au 
fost de astă dată mai clare, adversa-

Antrenamentul 
lotului de juniori

Ultimul antrenament al lotului de 
juniori, înaintea deplasării Ia Fraga, 
a avut loc ieri după-amiază, pe stadio
nul „23 August1’.

Antrenamentul, desfășurat pe par
cursul a trei reprize de joc, prima, de 
40 de minute, în compania echipei de 
categoria B Dinamo Victoria și celelalte 
două, de cîte 30 de minute, în compa
nia echipei de categoiie orășenească 
Bumbacul, a avut ca scop omogenizarea 
formației pentru meciul de la Praga.

Scorul general, după 100 de minute 
de joc, a fost de 5—2 în favoarea lo
tului, alte numeroase ocazii clare de
gol, ale juniorilor fiind ratate.

Ca aspect general, antrenamentul a 
fost reușit, el cristalizînd echipa pentru 
jocul de ia Praga.

Iată formația anunțată ca probabilă 
de către antrenorul Gh. Ola : Casoni- 
Olteanu, Vigu, Anca, Ștefan-Lupulescu, 
Dinu - Pantea, Rugiubei, Dumilrache, 
Manea,

M. P.

Un meci amical:

€. S. M. Sibiu - 
Steagul roșu Brașov 

1 — 1 (0-1)
SIBIU 15 (prin telefon). — Lipsită 

de aportul a patru titulari (Gane, 
Năftănăilă, Pescaru și Adamache) Stea
gul roșu Brașov a susținut ieri, la Si
biu o partidă amicală în compania e- 
chipei de categorie B C.S.M. Sibiu, pe 
care a înlreeut-o cu scorul de 4—1 
(1—0). Practieînd un joc frumos, e- 
chipa brașoveană și-a depășit cu ușu
rință adversara. Au marcat: Necula 
(min. 13 și 81 din 11 ni), Naghi (min. 
62), Sclimesi II (min. 66) pentru Stea
gul roșu Brașov și Flichis (min. 77) 
pentru C.S.M. Sibiu. (Ilie Ionescu- 
eoresp.).

Lotul Olimpic - Dinamo
Pregătitndu-se în vederea meciului 

cu echipa de tineret a R.S. Cehoslo
vace, care se va disputa sîmbătă la 
Pitești, lotul olimpic a întâlnit ieri,

Ultima zi la tragerea specială Loto
Mîine are loc la București, în str. 

Doamnei 2, tragerea specială LOTO In 
care se atribuie numeroase premii su
plimentare. Printre ele întîlnim : 20 au
toturisme (din care 10 la extragerea 
de 2 numere), excursii în R. P. Un
gară și R. S. Cehoslovacă cu petrecerea 
revelionului la Pragia, televizoare, frigi
dere, magnetofoane, aparate de radio, 
picupuri și alte numeroase cîștiguri în 
obiecte și bani.

Se vor extrage din urnă 67 de nu
mere.

Dintre acestea, 54 de numere vor in
dica pe premiații câștigurilor suplimen
tare, atît în obiecte cît și in bani.

Nu pierdeți prilejul de a participa la 
această tragere specială.

Rețineți : AU MAI RĂMAS NUMAI
CÎTEVA ORE în care vă mai puteți cum
păra biletele

Cîștigătorii celor 180 excursii de la tra
gerea excepțională LOTO :

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

121. Barbu Neagu — București, 122. 
Suteu Gavrilă — Predeal, 123. Chirilă 
Aurelia — București, 124. Mușat Mihai 
— Brăila, 125. Bălescu Gheorghe — Bră
ila, 126. Karniel Ernest — București, 127. 
Demeter Petru — Tg. Mureș, 128. Con
stantin Florea — București, 129. Brainia 
loan — Focșani, 130. Vlăduleasă loan — 
București» 

rii mai obosiți și, în consecință, au 
început să curgă și golurile.

Antrenorii Ilie Oană și Ștefan 
Covaci vor definitiva mîine formația 
care va susține meciul retur cu 
R. S. Cehoslovacia. Echipa noastră 
reprezentativă va părăsi Capitala, cu 
destinația Praga, în cursul zilei de 
vineri. Ne exprimăm convingerea că 
antrenorii și selecționabilii vor face 
„retușurile" necesare, astfel ca dumi
nică echipa să se prezinte la nivelul 
exigentelor acestui meci.

Reprezentativa de fotbal 
a Cehoslovaciei 

a susținut ieri un joc 
de verificare

PRAGA 15 (prin telex de la redacția 
ziarului „Ceskoslovensky sport“). Miercuri 
după-amiază, lotul reprezentativ de fot
bal al Cehoslovaciei, care se pregăteș
te în vederea meciului retur cu Româ
nia, din preliminariile C.M., a susținut 
un joc de verificare cu formația din liga 
secundă Slovan Jablonec. Selecționabilii 
au obținut victoria cu scorul de 5—0, 
prin punctele înscrise de Knebort (2), 
Gaborik, Kvasnak și Masny.

în acest joc, antrenorii J. Marko și dr. 
Jira au folosit următoarea formație: Wen
zel (min. 46 Schmucker) — Lala, Poplu- 
har, Weiss-----Horvath, Gaborik—Vesely,
Knebort, Kvasnak, Jokl (min. 46 Masny, 
min.65 Jokl), Cvetler (min. 46 Rabat, 
min. 65 Masny).

NOTE•NOTE
NU E PENTRU PRIMA DATA !

Duminică. Ia meciul dintre Oltul 
Rm. Vîlcea — C.F.R. Pașcani (1—1), 
miile, de spectatori au fost martorii 
unui „spectacol" cum nu am dori 
să mai vedem pe terenurile noastre 
de fotbal. Este vorba de comportarea 
cu totul nesportivă a antrenorului 
Marin Alexandru de la C.F.R. Paș
cani care, în min. 82, a căutat să in
cite publicul. A fost nevoie de inter
venția organelor locale pentru a-1 
tempera pe nervosul antrenor din 
Pașcani.

Amatorii de fotbal din Rm. Vîlcea 
l-au dezaprobat pe Marin Alexandru.

D. ROȘIANU — coresp.

P.S. Ne amintim cu acest prilej că 
antrenorul Marin Alexandru nu este 
la prima abatere de acest gen. Chiar 
în ziarul nostru s-a mai scris de una 
asemănătoare, petrecută la un joc 
Metalul București — C.F.R. Pașcani. 
Și cînd te gîndești că el se ocupă de 
educația jucătorilor de la C.F.R. Paș
cani...

...ÎN CONTRAST CU TINEREȚEA LOR I

Scriam în cronica noastră de luni 
că actualul lider al seriei I, Dinamo 
Victoria, a ciștițjat după multe emo
ții jocul cu Ceahlăul Piatra Neamț.

Pitești (juniori) 5 — 0
la Pitești, într-u.n meci de antrena
ment, formația de juniori Dinamo 
Pitești de care a dispus cu soorul de 
5—0.

I. CHILIBAR -coresp.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 37 din 15.IX a.c. au fost extrase ur
mătoarele numere :

4 — 39 — 38 — 13 — 11 — 24
Numere de rezervă : 32 — 31

Fond de premii 886.407 din care report 
ca categoria I 290.344 lei.

Premiul de 25.000 lei oferit cîștigători- 
lor de categoria a II-a de la concursul 
Pronoexpres nr 36 din 8 sept. a.c. a 
revenit buletinului cu nr. 8857432 din re
giunea Brașov.

Tragerea următoare va avea loc în 
orașul Petroșani.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la trage
rea Loto din 10.IX.1965. Suplimentar I : 
1 variantă întreagă a 44.206 lei și 3 va
riante sfert a 11.051 ; Suplimentar II : 
5 a 11.901 lei și 6 a 2.975 lei ; Categoria 
I: 12 a 6.188 și 2 a 1.547 lei ; Categoria a 
II-a; 12 a 4.297 lei și 24 a 1.047 lei ; Cate
goria a IlI-a ; 37 a 1.663 lei și 38 a 415 
lei ; Categoria a IV-a : 67 a 926 lei și 
66 a 231 lei ; Categoria a V-a : 90 a 626 
lei și 134 a 156 lei ; Categoria a Vl-a : 
163 a 381 lei și 159 a 95 lei ; Categoria a 
VH-a : 201 a 309 lei și 195 a 77 lei ; Cate
goria a Vin-a : 224 a 280 lei ?i 208 a 70 
lei.

RESTANȚE
CATEGORIA B
MINERUL LUPENI — C.F.R. ARAD

2—0 (0—0)

Deși au dominat majoritatea timpu
lui, jucătorii mineri nu au reușit să 
fructifice decît două ocazii, prin 
Precup (min. 50) și Cărare (min. 
84). Oaspeții și-au bazat jocul exclu
siv pe apărare, întîlnirea fiind de 
un slab nivel spectacular și tehnic. 
A condus bine arbitrul V. Drug 
(București).

I. CIORTEA - coresp.

CATEGORIA C
METROM BRAȘOV — TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 1—1 (1—1)

Partida n-a reușit să întrunească 
un calificativ satisfăcător datorită 
lipsurilor manifestate de ambele 
formații, care au comis numeroase 
greșeli elementare. Echipa Tehno- 
metal, deși a pus accent pe apărare, 
a contraatacat rapid și periculos, în 
repetate rînduri, în vreme ce Me- 
trom, care a dominat teritorial ma
joritatea timpului, n-a reușit să des
trame linia defensivă a bucureșteni- 
lor. Autorii golurilor: Frîncu (min. 
42 din lovitură de la 11 m), pentru 
Metrom și Caravan (min. 40) pentru 
Tehnometal.

A arbitrat satisfăcător V. Gligo- 
rescu (Ploiești).

EUGEN BOGDAN-coresp.

Intr-adevăr, dinamoviștii au trebuit 
să depună eforturi serioase pentru a 
păstra rezultatul deoarece echipa ad
versă era mereu peste ei și puțin a 
lipsit ca ea să egaleze și chiar să 
cîștige, dar a ratat două ocazii clare 
din cauza pripelii. Eforturile atît de 
serioase ale bucureștenilor se dato- 
resc jocului lor „bătrînesc*, desfășu
rat cu încetinitorul, în contrast cu ti
nerețea lor. Toate îndrumările date 
de antrenorul lor, D. Nicușor, au fost 
în van pentru că în joc ei nu au 
aplicat nimic din acestea. Pentru a 
deveni o bună echipă de categoria 
B, jucătorii bucureșteni trebuie să 
privească cu seriozitate toate meciu
rile.

★
în aceeași cronică lăudam jocul 

bun făcut de Ceahlăul. Dar nu ace
leași cuvinte putem să le sounem des
pre comportarea sportivă a fotbaliș
tilor din Piatra Neamț. Ei au ripos

tat mereu la deciziile arbitrului, iar 
portarul Albu, „supărat* de primirea 
celui de al treilea gol, a aruncat cu 
mingea în conducătorul jocului I 
Acesta a greșit că nu l-a eliminat 
imediat de pe teren.

La Ceahlăul, după cum se vede, se 
impune Întărirea seiioasă a muncii 
de educație printre jucători.

C. DUMITRIU

De la I. E. B. S.
La casele speciale din str. Ion Vidu 

s-au pus în vînzare biletele pentru Cam
pionatele Europene de Tir care *or avea 
loc între 17—23IX 1965 la Poligonul Tu
nari

Pentru aceste campionate, I.T.B. puno 
la dispoziția publicului un număr sporit 
de autobuze nr. 48 care fac cursa Ștran- 
dul Tineretului — Grădina Zoologică, 
unde se coboară pentru Poligonul Tu
nari.

De asemenea s-au pus în vînzare, la 
casele speciale din str. Ion Vidu, agenția 
Pronosport din calea Victoriei nr. 2, 
agenția C.C.A. din bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadionul Republicii și 23 August, 
biletele pentru interesantul cuplaj de 
fotbal Metalul București — Metalul Tir- 
goviște și Progresul — Poiana Cîmpina 
care va avea loc în ziua de 19 sept, a.c» 
n* stadionul Republicii.



Primele antrenamente pe poligonul Tunari
(Urmare din pag. 1)

Ieri au sosit în București trăgătorii 
sovietici, turci, norvegieni, danezi și 
suedezi, iar astăzi urmează să vină toți 
ceilalți participanți înscriși la campio
nate.

★

Publicăm mai jos cele mai bune zece 
rezultate de la probele de pistoale obți
nute în ultimii zece ani la competițiile 
oficiale, campionate europene, mondiale 
și Jocurile Olimpice.

PISTOL VITEZA

1. Kropotln (U.R.S.S.) 595 p Stockholm 1965
2. Zabelin. (U.R.S.S.) 592 p Moscova 1958
3. Llnnosvuo (Finlanda) 592 p Tokio 1964
I. ION TRIPȘA (ROMANIA) 591 p Tokio

1964
j. Nakovsky (Cehoslovacia) 590 p Tokio 

1964
6. Albrecht (Elveția) 590 p Tokio 1964

7 ȘTEFAN PETRESCU (ROMANIA) 589 
p Moscova 1958

8. Hrnecek (Cehoslovacia) 589 p Milano 
1959

9. Nasonov (U R.S.S.) 589 p Moscova 1958
10. Wallen (Suedia) 589 p Milano 1959

4. Markanen (Finlanda) 560 p Tokio 1964
5. Ullman (Suedia) 559 p Berlin 1956

PISTOL LIBER

1. Iasinski (U.R.S.S.) 566 P București
1955

2. Umarov (U.R.S.S.) 565 P Moscova 1958
3. Gusein (U R.S.S.) 563 P Moscova 1958

„Memorialul Capablanca**
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Smîslov din nou lider
Lupta se complică pe locurile frun

tașe ale turneului de ‘ șah de la Ha
vana, după ce și fostul lider, iugo
slavul Ivkov, a trebuit să suporte 
prima înfrîngere. învingătorul său — 
în runda a 14-a — a fost șahistul 
sovietic Holmov, singurul concurent 
neînvins pînă acum. Pe primul loc 
al clasamentului a urcat din nou 
fostul campion mondial V. Smîslov. El 
i-a învins consecutiv pe Ciocîltea și 
pe Tringov.

în runda a 14-a, Victor Ciocîltea 
a reușit să-l învingă (după 68 de mu
tări) pe marele maestru belgian O'Kel-
ly, reputat ca foarte tenace în apărare. 
Prin acest rezultat, Ciocîltea își men
ține intact punctajul de 50 la sută, 
păstrînd locul zece în clasament.

6. Stolîpin (U.R.S.S.) 559 p Cairo 1962
7. Yoshikowa (Japonia) 557 p Tokio 1964
8. Green (S.U.A.) 557 p Tokio 1964
9 Linnosvuo (Finlanda) 556 p Melbourne 

1956
10. Linkoln (S.U.A.) 556 p Moscova 1958

O formalitate absolut necesară: cintărirea pistoalelor de concurs. Pen
tru a evita orice surpriză trăgătorii bulgari fac din timp această operație. 

Foto : A. Neagu
PISTOL CALIBRU MARE

1. Smith IU (S.U.A.) 597 p Sao Paolo
1963

2. Biankenship (S.U.A.) 594 p Sao Paolo
1963

3. Kudrna (Cehoslovacia) 591 p Milano
1959

4 Udatkin (U.R.S.S.) 591 p Stockholm 
1963

Iată rezultatele celorlalte partide 
încheiate în runda a 14-a: Fischer — 
Cobo 1—0, Donner — Bilek 1—0, 
Perez — Szabo 1—0, Lehmann — 
Wade 1—0, Parma — Pietsch 1—0, 
Garcia — Doda 0—1. Restul parti
delor, întrerupte. Alte două rezul
tate, după întrerupere : Szabo — Hol
mov */2—'h, Doda — Parma */2—Vî-

în clasament după 14 runde : Smîs
lov ll'/j, Ivkov 11, Fischer 10'/2, 
Gheller 9l/2(l), Holmov și Donner 9, 
Pachman 8(1), Robatsch 7*/2(l), Par-
ma, 772, CIOCÎLTEA 7, Pietsch și 
Doda 6l/2, Tringov, O'Kelly, Szabo și 
Bilek, 6, Jimenez 5*/2(l), Wade 5’/2 
etc.

5. Bakalov (U.R.S.S.) 590 p Cairo 1962
6. Haidurov (U.R.S.S.) 589 p Crairo 1962
7. Umarov (U.R.S S.) 588 p București 1955
ff. Hunter (S.U.A.) 588 p Wiesbaden 1962
9. Wehle (R.D. Germană) 588 p Cairo 1962

10. Stoll (Elveția) 588 p Stockholm 1963

------------- .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —--------------------------- /
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BERLIN
La Berlin a fost inaugurat noul se

zon internațional de hochei pe gheață. 
Cu acest prilej s-au întîlnit selecționa
tele Suediei și R. D. Germane. Hochei- 
știi suedezi au terminat învingători cu 
scorul de 4—1 (2—0, 1—1, 1—0) prin punc_ 
tele realizate de Oehrlund (3) și Oer- 
berg.

NEW YORK
Campionul mondial de box la cate

goria grea, Cassius Clay, a declarat că 
acceptă să susțină un meci pentru titlu 
cu fostul campion Floyd Patterson. Me
ciul urmează să se dispute pînă la sfîr- 
șitui anului '.a Los Angeles, Las Vegas 
sau eventual, într-un oraș din Suedia. 
La conferința de presă unde a fost 
anunțată această hotărîre, Cassius Clay 
a declarat că : „Patterson este un boxer 
rapid și tehnic care poate face șase 
reprize bune..."

ROMA
în apropiere de Genova se desfășoară 

campionatele mondiale de iahting pen
tru clasa „Olandezul zburător". După 
primele 6 manșe, în clasamentul gene
ral conduce echipajul Italiei, urmat de 
cele ale Olandei și R. F. Germane. Cam
pionatul european de iahting clasa 
„Finn", disputat la Cascais, a revenit 
lui Berno Deamel (R. F. Germană), care

Irofeo d’llalia—un adevărat 
campionat mondial (neoficial) la polo

Mai sînt cîteva zile pînă la între
cerile din cadrul „TROFEO d’ITA- 
LIA“ — un adevărat campionat mon
dial (neoficial) al echipelor de polo. 
Competiția — inițiată de federația 
italiană — a început în 1949, prima 
ediție desfășurîndu-se la Milano. în
vingătoare a fost echipa Olandei și 
ca urmare, cea de a doua ediție s-a 
desfășurat în Olanda (1953). Aici, 
însă, au cîștigat poliștii iugoslavi, 
astfel că ediția următoare avea să fie 
organizată (conform regulamentului) 
la Zagreb. Nici de data aceasta gaz
dele nu au fost mai norocoase, pen
tru că în 1957, trofeul revine echipei 
U.R.S.S. Situație identică și 4 ani 
mai tîrziu, la Moscova, unde pentru 
prima oară, comnetiția este cîștigată 
de formația Ungariei.

Anul acesta întrecerile vor fi găz
duite de bazinul olimpic din insula 
Margareta. în capitala Ungariei, la 
turneu, vor fi prezente (conform cla
samentului de la Tokio) — în afara

a totalizat 7444 puncte. Au urmat în 
clasament V. Mankin (U.R.S.S.) 6317 p, 
W. Kuhweide (R.F.G.) 6016 p, J. Mier 
(R.D.G.) 5095 p.

STUTTGART
Comitetul federației europene de atle

tism a stabilit în principiu ca anul 
viitor să organizeze la Dortmund sau 
la Stuttgart un campionat european neo
ficial pe teren acoperit. întrecerile ur
mează să se desfășoare în a doua jumă
tate a lunii martie. Proiectul regula
mentului de desfășurare a acestei com
petiții urmează să fie trimis federațiilor 
din diferite țări europene, iar răspun
surile vor fi discutate cu ocazia lucră
rilor comitetului european, programate 
în noiembrie la Copenhaga.

RIO DE JANEIRO
Meciul de fotbal Vasco da Gama-Bota- 

fogo din eliminatoriile „Cupdi Americii 
de Sud", ediția 1965—1966, s-a disputat pe 
stadionul Maracana din Rio de Janeiro, 
în fața a 130 000 de spectatori. Victoria 
a revenit jucătorilor de la Vasco da 
Gama cu 2—0 (1—0).

MOSCOVA
Meciul de șah dintre Boris Spasski și 

Mihail Tal, cei doi pretendenți la titlul 
mondial deținut de Tigran Petrosian, 
se va desfășura între 31 octombrie și 28 

campionilor olimpici — echipele Iu
goslaviei, U.R.S.S., Italiei, României 
și R. D. Germane.

Turneul de la Budapesta
BUDAPESTA 15 (prin telefoja). — 

In bazinul olimpic din insula Marga
reta continuă întrecerile turneului in
ternațional de polo (tineret) la care 
participă și echipa de juniori a Ro
mâniei. Sosiți cu o zi după începerea 
turneului, jucătorii români au fost ne- 
voiți să susțină luni seara, la cîtcva 
ore după sosire, un meci (4—3 cu 
R. D. Germană), iar marți două par
tide: în cursul dimineții 4—7 (1—1, 
0—4, 2—1, l—1) cu R. P. Ungară 
și după amiază 8—3 (4—0, 1—1, 
0—0, 3—2) cu Bulgaria.

Miercuri după-amiază, juniorii noș
tri au întîlnit formația de tineret a 
U.R.S.S. După un meciu de mare luptă, 
echipa sovietică a cîștigat cu scorul 
de 2—1 (2—1, 0—0, 0—0, 0—0). Joi, 
în ultima partidă, echipa noastră :■? 
juca cu cea a Iugoslaviei.

noiembrie Ia Tbilisi. Regulamentul me
ciului prevede disputarea a 12 partide, 
în caz de egalitate se vor juca alte 4 
partide, iar dacă și după acestea situa
ția va fi egală, învingătorul va fi decis 
prin tragere la sorți.

PROGRAMUL VIITOARELOR

CAMPIONATE MONDIALE DE CICLISF1
SAN SEBASTIAN, 15 (Agerpres).— 

Viitoarele campionate mondiale de 
ciclism se vor desfășura în august 
1966, în organizarea federației de 
specialitate din R. F. Germană. Pro
ba de 100 km pe echipe și cursa de 

| fond rezervată amatorilor se vor 
desfășura Ia Koln. Proba de fond 
pentru profesioniști va avea loc pe 
circuitul de la Nurburgring, iar în
trecerile de velodrom la Frankfurt, 
pe Main. Campionatul mondial de 
ciclo-cros, ediția 1966, se va disputa 
pe un traseu în apropiere de San- 
Sebastian (Spania). întrecerea va a- 
vea loc la 27 februarie.

Interviu cu învingătorul turneului 

de tenis de la Varna

Si Ilie Năstase 
■I

are un cuvînt 
de spus!...

ZSIVOTSKY Gyula pare 
în încurcătură : care cio
can să aleagă ? Pînă la 
urmă, el l-a luat pe cel... 
bun, fiindcă, imediat după 
această fotografie, ciocanul 
aruncat de Zsivotsky a a-

Acum cîteva zile, în stațiunea mari
timă „Nisipurile de aur*4 din apropierea 
Varnei și-au dat întîlnire cîteva dintre 
„speranțele* tenisului european, jucă
tori care n-au împlinit 21 de ani, par
ticipanți la ultimele ediții ale „Cupei 
Galea11. Competiția, bine organizată de 
federația de specialitate din R.P. Bul
garia, a fost dotată cu Trofeul „Nisi
purile de aur“. El se află acum în po
sesia tînărului tenisman român Die 
Năstase, cîștigâtorul probei de simplu 
bărbați.

După cum am anunțat în ziarul nostru 
de luni, fostul campion de juniori al 
țării (acum mai... bâtrîn cu cîteva luni 
pentru a mai putea purta titlul) a în
tins în finală pe reputatul jucător ma
ghiar Varga. Amănunte in plus ni le-a 
oferit chiar lliută, proaspăt revenit de 
pe litoralul bulgar.

— Care au fost principalele „rache
te41 la acest turneu ?

— Capi de serie am fost desemnați, 
cu și cehoslovacul Laudin — ne spune 
jucătorul român. Ultimul este compo
nent al echipei care a cîștigat în acest 
ari „Cupa Calea*. L-a eliminat Varga, 
la luptă, cu 7—5. 6—1, după ce Laudin 
fusese serios întins de coechipierul meu 
Codin Dumitrescu : 3—6, 8—6. 8—6. 
Acesta a fost cel mai strîns meci al 
turneului.

— Ca și finala...
— Da. Eu n-am prea avut probleme 

pînă în semifinale, cîștigînd cu același 
scor — 6—2, 6—1, — la bulgarul Den- 
cev și turcul Ambar. Penultimul meu 
adversar, lașmakov (Bulgaria), a cedat 
ceva mai greu: 6—4, 6—1. In finală, 
am luptat pe distanța de cinci seturi 
cu Varga și cu ...rachetele mele, care 
s-au rupt pe rînd. Am putut însă ter
mina cu bine și am cîștigat cu 2—6, 
6—2, 6—4, 3—6, 6—2.

Iar antrenorul Mircea Pascu, care a 
însoțit pe tenismenii români în Bulga
ria, completează : „llie Năstase a jucat 
tactic foarte bine această finală, domi* 
nînd pe Varga — jucător de atac foarte 
periculos — printr-un joc de apărare 
fin sau trecîrid el însuși la atac, ceea 
ce i-a permis să puncteze decisiv. Bine 
s-a prezentat și actualul nostru campion 
de juniori, Codin Dumitrescu, care s-a 
remarcat și la dublu. In finală, Năstase 
s-a arătat puțin obosit, după jocul de 
simplu și astfel perechea Laudin—Varga 
a reușit să se impună, nu însă fără 
dificultate : 3—6, 6—3, 6—2, 6—0“. 

antrenorul Pascu — caricaturist a- 
mator — iși completează declarația, 
schițind in tuș un reușit desen al în
vingătorului de ta Varna...

O notă inedită la acest interviu, din 
care am aflat cîteva lucruri bune despre 
doi dintre cei mai talentati tenismeni 
ai noștri din tînăra generație.

terizat la 73,74 m — nou 
record mondial ! După un 
interludiu de 13 ani, acest 
record revine în R. P. Un
gară, unde mai fusese in 
posesia lui Imre Nemeth și 
Joszef Csermak.

PELE nu se dezminte ! 
Duminica trecută, celebrul 
fotbalist brazilian și-a a- 
dăugat o nouă performan
ță Ia activ, mareînd 4 din 
cele 7 goluri ale echipei 
sale în meciul Santos — 
Guarani (7—0). în meciu
rile de campionat din ac
tualul sezon, Pele a în
scris în total 28 de goluri. 
Statistica arată că dintre 
echipele participante ia 
campionatul grupei de la 
Sao Paolo, numai întreg 
atacul lui Corinthians (30 
de goluri) a înscris mai 
mult decit Pele singur

RD.V.

PROFESORUL M. B. 
Lloyd de la Universitatea 
din Oxford a făcut o co
municare la congresul ,,A- 
sociației britanice pentru 
progresul științei", avînd 
ca temă progresul perfor
manțelor atletice în anul
2 000. Lloyd susține că da
torită îmbunătățirii meto
delor de antrenament, to
nusul muscular al atleți- 
lor de performanță este 
acum cu 8 la sută supe
rior celui al performerilor 
din 1930 și că pînă în a- 
nul 2 000 se va înregistra 
o creștere de încă 8 la 
sută. Ca urmare, profeso
rul Lloyd prevede urmă
toarele recorduri: 8,6 pe 
100 yarzi; 26:08,4 pe 10 000 
m; 3:41,0 pe 1 milă și 2 h 
2:00 la maraton.

TREI ȚARI și trei orașe 
candidează, de pe acum, Ia 
organizarea Jocurilor O- 
limpice de iarnă din 1972. 
Țările sînt Japonia, Fin
landa și Canada, iar ora
șele, respectiv, Saporo, 
Lahti și calgary.

CUNOSCUTUL fotbalist 
austriac Hanappi, care a 
jucat de 93 de ori în e- 
chipa națională, a fost de
corat de președintele Aus
triei. După englezul Wright 
și maghiarul Boszik, el 
este jucătorul cu cel mai 
mare număr de selecțio
nări în echipa reprezenta
tivă.

ALPINISTUL olandez 
Van den Berg a reușit să 
escaladeze vîrful Dibona, 
situat la o altitudine de
3 130 metri în masivul fran
cez Oisans. Nimic neobiș
nuit în aceasta, dacă Van 
den Berg nu ar fi... orb. 
El a fost însoțit de doi 
ghizi elvețieni Melly și 
Bonard, precum și de

ghidul francez Sangnier. 
„Această performanță — a 
spus alpinistul orb — este 
rezultatul unei munci grele 
de echipă. Totul s-a des
fășurat cu bine. Mi-am 
urmat însoțitorii după su
netul clopoțeilor legați de 
bastoanele lor". 

CLUBUL vest-german de 
fotbal Miinchen 1860 a de
semnat o echipă de con
trol, alcătuită din cinci 
membri suporteri, care are 
sarcina să supravegheze ca 
toți jucătorii echipei să se 
culce, începînd de joi, în 
fiecare săptămînă, înainte 
de orele 23. Pentru orice 
încălcare a acestei dispo
ziții, jucătorii sînt amen
dați cu 300 pînă la 1000 de 
mărci. O măsură asemănă
toare a adoptat și clubul 
F. C. Niirenberg.

SĂRITORUL francez In 
Înălțime Gilbert Vallaeys 
a stabilit, la puțin timp 
după căsătoria sa, un nou 
record național. „Nu este 
de mirare — a declarat el 
ziariștilor. în luna de miere 
te simți ca în al șaptelea 
cer... Și chiar forța de 
gravitație a pămintului nu 
mai pare atît de mare !**

COMITETUL Olimpic din 
Suedia, în colaborare cu 
cel din Finlanda, a hotă- 
rît trimiterea în Mexic, la 
începutul lunii octombrie, 
a unui grup de 10 persoa
ne. Grupul va fi compus 
din 7 sportivi și 3 specia
liști fiziologj șî va avea ca

sarcină principală de a 
studia dificultățile ce de
curg din aclimatizarea la 
condițiile de altitudine din 
Ciudad de Mexico, viitorul 
oraș al Olimpiadei.

NU EXISTA nici o în
doială că Eddie Harford 
poati fi considerat drept 
cel mai tinăr spectator din 
lume la meciurile de fot
bal. într-adevăr, el a vă
zut lumina zilei în tribu
nele stadionului din Bol
ton. în timpul disputării 
meciului dintre Bolton 
Wanderers și Arsenal Lon
dra. Conducerea clubului 
Bolton Wanderers și-a ex
primat dorința să-1 ia P© 
micul Eddie ca „mascotă** 
a echipei.

UNUL dintre spectatorii 
ce fusese trecut pe lista 
celor care și-au pierdut 

viața în timpul tragicului 
meci de fotbal de la Lima 
(mai, 1964) a fost recent 
descoperit de poliție... viu 
șl nevătămat. „Nu mai 
puteam suporta viața con
jugală, a declarat el. Am 
profitat de ocazie pentru 
a dispare și a-mi schimba 
identitatea”,

MANUEL Santana (în foto) ridică triumfător trofeul 
de la Forest Hills ! Este primul tenisman european, 
care de 20 de ani încoace (de la ,,era“ lui Fred Perry) 
reușește să termine învingător în campionatele inter
naționale ale S U.A.
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