
Au început campionate
SUM

«Ouropene de tir
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Simbătă - deschiderea festivă
E ora cînd în poligonul Tunari nu se trage nici un foc de armă. < 

Sub razele de aramă ale soarelui pădurea pare încremenită. La fel, 
cei mai buni țintași de pe continent, prezenți aici. Deodată, ca în po
veste, se aude din depărtări sunet de frîmbițe. începe festivitatea des- ț 
chiderii campionatelor europene de tir I

în frumoasa piatetă Tunari, împodobită cu steagurile larilor parti
cipante, răsună Imnul de stat al țării noastre. Spre albastrul cerului 
maeștrii sportului Nicolae Rotaru și Margareta Enochs înalță drapelul 
scump al patriei. în numele comisiei de organizare și al Federației 
române de tir, genera! de armată Arhip Floca adresează un călduros 
bun venit tuturor sportivilor. Apoi, ia cuyîntui tovarășul Ion Balaș, vice
președinte al Consiliului General al UCFS, carp exp-rimîndu-și speranța 
unei plăcute șederi în țara noastră a oaspeților, le urează mult suc
ces. „Am onoarea — spune în încheierea cuvîntării sale dl. Kurt Hasler 
(președintele U.I.T.) — ia declar deschisă cea de. a IV-a ediție a 
campionatelor europene de tir!"

în tempoul unui marș vioi și în aplauzele asistenței, defilează cei 
mai valoroși trăgători din Europa. Trec, în ordine alfabetică, reprezen
tanții tirului din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, i 
Elveția, Franța, R. D. Germană, R. F. Germană, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, ■ Polonia, Spania, Suedia, 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și România. Printre ei, numeroși campioni 
mondiali și medaliafi olimpici, recordmani naționali care, începînd din 
acest moment, vor ocupa cu emoție standurile pentru marea întrecere 
ce-i așteaotă.

Se ! -se înserarea. Ultima zi dinaintea startului îi făcea pe spor
tivi să mai întîrzie în acest elogiat complex al tirului. Mîndru de 
atenție, bătrînul Tunari arăta oaspeților tot ce avea mai frumos : pa
vilioanele construite în stil național, cele 156 de linii de tragere (toate 
orientate cu direcția de tragere spre Nord I), corturile pitoresc colorate 
pentru odihna concurenților, modernele instalații cuprinse pe o supra
față de peste 20 de hectare. Peste tot se vedea mîna gospodarului Cel 
care dădea explicații^ tehnice sportivilor și experților străini era antre
norul federal Petre Cișmigiu. Inginerul și trăgătorul român condusese o 
parte dintre lucrările de amenajare ale poligonului. Priceperea și dra
gostea de sport își spuneau cuvîntul 1
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Au fost desemnați primii campioni
• LA PISTOL VITEZA : ROMÂNIA LA ECHIPE Șl MAGHIARUL KUN SZILARD LA INDIVIDUAL!
• LA 60 FOCURI CULCAT SENIORI : IUGOSLAVIA SI BRANISLAV LONCAR • LA SKEEI

JUNIORI: U.R.S.S. SI ALEXANDR ESELIEVICI.

Farul Constanța a reușit o bună performanță
invingînd pe Beziers cu 6-5 (6-0)

CONSTANȚA 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Rugbiștii de 
la Farul, dovedind o bună concepție 
și aptitudini certe spre un rugbi mo
dern, au realizat ceea ce nu reuși
seră ieșenii ; victorie asupra reduta
bilului „XV* de la Briziers. Succesul 
constăntenilor a fost incontestabil și 
putea fi chiar mai net, ca scor, dacă 
ei nu ratau copilărește două încercări 
ca și făcute prin Dumitrescu și To- 
mescu. Gazdele au jucat bine pe 
înaintare, grupat și iute, răspunzînd 
cu multă maturitate redutabilei gră
mezi franceze. în ceea ce privește 
treisferturile, rugbiștii de la Farul au 
fost la înălțimea celebrei linii de atac 
adverse.

E drept că francezii au jucat mai 
slab ca la Iași. De data aceasta ei 
nu au mai evoluat la valoarea cu
noscută, avînd o formație fără „marii" 
lor Danos și Didieu. în plus, mijloca
șul la deschidere Bousquet a fost 
neinspirat.’’~r

La Volgograd

Echipa feminină de natație 
a României a întrecut 

selecționata R.S.F.S. Ruse
cu 50-48

în miri. 5 Farul beneficiază de o 
lovitură de Pedeapsă- pentru că un 
francez șe afla ia o margine în linia 
adversă. Celea transformă și Farul 
conduce cu 3—0- 20 de minute mai 
tîrziu la o introducere a balonului 
de călre francezi în linia a doua, 
gazdele beneficiază de o nouă lovi
tură de pedeapsă pe care același 
Celea o transformă de la circa 40 
m. : 6—0 pentru Farul-

La reluare francezii ioacă mai de
cis și. la rîndul lor. pătrund în tere
nul de țintă al gazdelor. Astfel in 
min. 47 ei atacă cu linia de treisfer- 
turi și fundașul Cabrol, intercalat, 
pasează aripei Rocca, care pătrunde 
în terenul de tintă și realizează o în
cercare ne care Cabrol o transformă 
fi—5

Arbitrul R. Declezis a avut o mi
siune foarte grea, deoarece s-au co
mis multe neregularilăli în grămadă 
și în tușe. Formațiile ■ FARUL: Vă
tafii (Nedelcu) — Chica, Călărașii, 
Tomescti, Beianu — Alexandrescu, 
Manoieșcu — Stanciu, Pompiliu, Du
mitrescu — Celea, Craioveanu (Tă- 
nase) — Stamale (Giuglea), Draqo- 
mir (Pîrvan), Doiciu. A. S. BEZIERS • 
Cabrol — Rocca, Fratangeile. Berna- 
tas, Martin — Bousquet, Sans — Bon- 
neric, Ramada, Rondi — Salas. Bo- 
nomo — Lubrano, Bolzan, Arnal.

DIM1TRIE CALLIMACHf

ioc al echipei A. S. Bhziers 
loc miercuri, cu Grivila 
nocturnă, pe stadionul Re-

Ultimul
va avea

Festivitatea de deschidere. Participanta la actuala ediție a campionatelor europene de tir defilează 
prin lata asistentei

Ieri dimineața autobuzele care fac 
cursa spre pădurea Bănoasa au fost 
foarte solicitate. Sute și sule de bueti- 
reșțeni au ținut să urmărească încă din 
prima zi întrecerile campionatelor euro
pene de tir de pe poligonul Tunari, 
limpid a fost deosebit de prielnic, o zi 
splendidă de început de toamnă cu 
mult soare, în decorul îmbietor al Tuna
rilor.

Prima zi a întrecerilor ne-a dat oca
zia să consemnăm o frumoasă victorie 
românească, aceea a echipei noastre de 
pistol viteză. Component ii formației 
campioane europene sînt V. ATANASIU.. 
ION TRIPȘA. MARCEL ROȘCA și 
M11IA1 DUMITRUL Ei au luptat cu 
multă ardoare, reușind să întreacă re
prezentative redutabile ca acelea ale 
U.R.S.S., Ungariei, Cehoslovaciei și al
tele. Cel mai bun om al echipei noastre 
a fost V. Atanasiu care, în urma unui 
baraj dramatic cu trăgătorul maghiar 
Kun Szilard s-a clasat pe locul II la 
individual. In schimb, la proba de skeet 
juniori. în care echipa .noastră pornea 
favorită n-am reușit să ocupăm decît 
locul II atît la individual cît și pe 
echipe. Cu excepția lui Bogdan Mari
nescu, ceilalți doi echipieri Gli. Senco-

viei și S. Diacoriu, au concurat sub po
sibilități.

Surpriza zilei a constituit-o proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri cul
cat unde fintații considerați de specia
liști ca avînd cele mai mari șanse la 
medalii (sovieticii laroș și Giuian, ma
ghiarii Hammer) și Jakosits, danezul 
Jensen, vest-germanul Zăhrihger, româ
nii] Rotam) s-au clasat pe focuri mult 
inferioare performantelor lor de pină 
acum. Cei trei medaliafi, în ordine 
BRANISLAV LONCAR (Iugoslavia), 
JOHN PALLIN' (Anglia) și UWE 
M11SCHE (R.D. Germană), au reușit 
să depășească o serie de trăgători va
loroși, campioni europeni, mondiali și

olimpici, și să obțină rez.nl.late remarca
bile. O decepție a constituit in această 
probă comportarea echipei noastre, care 
n-a reușit să se claseze decît pe locul 
10 din 20 de reprezentative. De aseme
nea, Ia individual Marin Eerecalu, pri
mul dintre trăgătorii noștri, a ocupat 
abia locul ...25 cu un rezultat mediocru 
(588 p).

IUGOSLAVUL LONCAR, PRIMUL 
CAMPION

Pe noul poligon de calibru mic. s-a» 
aliniat la ora 9 83 de trăgători din 22

(Continuare In pag. a 4-a)

Trimisul nostru special, Gh. Nicolaescu transmite:

Un joc slab al fotbaliștilor noștri:
Cehoslovacia — România 3-1 (1-1) 

in preliminariile campionatului mondial

VOLGOGRAD 19 (prin telefon). Sim- 
bătâ și duminică s-a desfășurat in loca
litate inlîlnirea internațională amicală 
de înot dintre reprezentativele R.S.F.S. 
jiise și României. Concurînd ca mult 

succes, înotătoarele noastre au reușit o 
irumoasâ victorie (50—48) în fata pu
ternicei formalii a R.S.F.S. Ruse, cîști- 
fiind 5 din cele 8 probe ale întrecerii, 
lată rezultatele tehnice: 100 m liber:
1. I. UNGUR 1:06,2. 2. Nicod
(R.S.F.S.R.) 1:06,2, 3. Vasilieva
(R.S.F.S.R.) 1:09,6, 4. C. Ursit 1:11.2; 
100 m spate: 1. C. BALABAN 1:12,9,
2. Kalina (R.S.F.S.R.) 1:17,3, 3. A. 
Trohani 1:18,4, 4. Smirnova (R.S.F.S.R.) 
1:20,3; 100 ni fluture: /. N. BARBU- 
1.ESCU 1:15,6, 2. Kokonina (R.S.F.S.R.) 
1:17,7, 3. A. Sterner 1:18.4, 4. Andreeva 
(R.S.F.S.R.) 1:18,6; 4x100 in liber: 1- 
R.S.F.S.R. 4:35,0. 2. România 4:38,9; 
200 iu bras: /. Kiseleva (R.S.F.S.R.) 
2:54,3, 2. G. Manafu 3:03,1, 3. A. Lain- 
badarie 3:08.3, 4. Bobrova (R.S.F.S.R.)

(Continuate in pag. a 3-a)

Roșie, in 
publicii

Pilă își lansează, spectaculos, linia de Ireisfetluri. Fază din meciul Dinamo 
— Grivila Roșie 5—3. (Cititi cronica în pagina a Ul-a).

Foto : P. R jmoșan

PR AGA, (prin telefon). — începînil 
de duminică, speranțele noastre, pu
ține, și mai mult de ordin teoretic, 
în calificarea echipei României pen
tru turneul final al campionatului 
mondial au rămas... pe stadionul Stra- 
chov. învinși cu 3—1 (1—1) de selec
ționata Cehoslovaciei, fotbaliștii 
noștri ies practic din cursa pentru 
primul loc în grupa a IV-a a prelimi
nariilor. Firește, sutele de mii de iu
bitori ai fotbalului din țara noastră 
au putut urmări desfășurarea acestei 
partide prin intermediul radioului și 
televiziunii. Să încercăm însă, în rîn- 
durile de față, să analizăm compor
tarea formației noastre, comportare 
care vine să confirme suita de rezul
tate nefavorabile obținute și cu pri
lejul jocurilor de verificare.

Privim cumva lucrurile numai prin 
prisma acestui meci ? Nu I Hotărît, 
nu. Chiar dacă la sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc scorul ar fi rămas 1—1, 
aceeași concluzie se impune: în a- 
ceastă partidă echipa noastră a ac
ționat sub valoarea ei, n-a semănat 
nici pe departe cu aceea care evolua
se în meciul de la București, deși în 
linii mari a avut aceeași alcătuire. 
Cită diferență între jocul de atunci, 
plin de ritm și de fantezie și acesta,

de duminică, în care echipa a acțio
nat confuz în cea mai mare parte din 
timp, părînd dezorientată în spațiul 
de joc și căutînd să improvizeze, nu 
să creeze. De ce 1 Pentru că imediat 
după autogolul lui Hălmăgeanu (miri. 
3) echipa și-a mărit doza de trac cu 
care abordase partida, uitînd cu totul 
ceea ce repetase acasă, cu prilejul 
partidelor „școală*. Aceiași antrenori 
care pregătiseră formația noastră și în 
primăvară, au renunțat de data a- 
ceasta Ia serviciile unui jucător-coor- 
donator de meserie, apreciind — după 
cum s-a văzut, în mod greșit — că 
în condițiile acestei partide-retur ar 
fi mai indicat un joc de .angaja
ment*, de luptă, cu accent pe contra
atacuri. Un asemenea joc, impropriu 
formației noastre (pentru că nici con
cepția elaborată de Colegiul central 
de antrenori nu o recomandă echipe
lor de club), jucătorii români au făcut 
ieri risipă de energie, realizînd în 
schimb prea puțin fotbal. Care a fost 
compartimentul cu randamentul cel 
mai scăzut ? La prima impresie și re- 
văzîndu-ne și notițele, am fi înclinat să 
spunem că linia de atac, Duminică,

(Continuate în pag. a 2-a)



Olimpicii noștri au debutat cu o victorie:
2-0 (2-0) cu echipa de tineret a Cehoslovaciei
Plasîndu-l pe Staskovan (nr. 3) în 

urma liniei defensive, ca „mătură
tor", încă din primul minut de joc, 
se părea că formația de tineret a Ce
hoslovaciei a adoptat, pentru meciul 
de la Pitești, o tactică defensivă. S-a 
dovedit însă imediat că aceasta nu 
a fost decît o măsură de precauție. 
Pentru că „puii de lei", cum este de
numită în Cehoslovacia această echi
pă, s-au avintat cu multă hotărițe 
în atac, mai ales pe partea dreapta, 
tinde blondul Vesely își presăra ad
versarii pe drum și șuta precis la 
poartă (min 5 — bară); Szikora este 
apoi în poziție favorabilă, dar trimite 
balonul peste poartă (min. 7); pe stin
gă, Dyoa dovedește că are un start 
mai bun decît Petescu. Adăugind la 
toate acestea impetuozitatea și jocul 
bărbătesc arătate de cehoslovaci, a- 
veți imaginea primelor 15—20 de mi
nute din meciul de sîmbătă. Pentru 
că atfta a durat ofensiva oaspeților. 
Treptat-treptat, olimpicii noștri pun 
slăpînire pe joc, în special ca ur
mare a activității laborioase a liniei 
de mijloc, unde Năftănăilă acționează 
ca un adevărat catalizator al atacu 
rilor noastre.

JNăsturescu ți Dumitriu 11, în plin atac, îl depășesc pe Bouska. In fund, 
i Frățilă e gata să intervină

Foto : V. Bageac

Semnalul este dat în min- 16, cînd 
Năftănăilă se intercalează în linia de 
atac. Urmează o acțiune fulgerătoare, 
încheiată cu - șut ț,,pe lîngă“) a) 
lui Codreanu. îl imită, după 4 mi
nute, Frățilă, pentru ca după alte 
două să cadă primul gol : la nn atac 
inițiat pe stingă de Codreanu, mingea 
ajunge la Pescaru, care este cosit în 
careu. Fără a sta pe gînduri, arbitrul 
indică penalti, transformat de FRĂ- 
ȚILA : 1—0.

Avînd un gol la activ, olimpicti 
naștri se simt mai în (largul lor «i rea
lizează combinații de toată frumuse
țea, în care sarea și piperul e DUMI
TRIU II. aplaudat de nenumărate ori. 
Păcat însă că multe din intențiile sale 
nu sînt ințelese de ceilalți jucători (în

In completarea cronicii de la Praga
Am urmărit cu multă amărăciune 

la televizor evoluția reprezentativei 
noăstrt naționale. Cu amărăciune, 
deoâftce — Cu mici excepții (M. lo- 
nescu și C. Dan) — jucătorii români 
ne-an arătat cnhi... nu se joacă fotbal. 
In fața unei tchipe cehoslovace bro
dește, Cu un joc lent, formația noastră 
a făcut doar un act de prezență. Ca
rențele dovedite duminică pe stadio
nul StrachoV sînt de fapt carențele 
Fotbalului nostru. Iată, de aceea, cine
va completări la cronica trimițahji 
nostru special.

După cum se vede. federația 
â g teșit în Ceea ce privește al
cătuirea Cchipei. In loc Să 
Jet.e" 2—8 jucători pe scheletul 
cetei mai în formă echipe (de pildă 
(Rapid său Petrolul) federația și ab 
trenorii an preferat să alcătuiască o 
formație din jucătorii a șase echipe 
(! ?). grosul acestora fiind dat de clu
burile bucureștcne, dintre care două, 
Dinamo și Steaua, se tîrăsc undeva 
în coada clasamebtidvi. Fără a ne a- 
răta „viteji după război", trebuie să 
amihtim bici că echipele naționale ale 
celor mai multe țări cu fotbal avansat 

special de Frățilă și... Năsturescu, co
legul său de club) și că giuleșteanul 
a preferat să paseze și atunci cînd 
se afla în unghi excelent pentru șut. 
O singură dată a făcut-o cu aplomb 
în min. 44, cînd a finalizat splendid o 
acțiune concepută de Codreanu și 
continuată de Pescaru : 2—0. Repriza 
se încheie cu o „bară“ a lui Kuna 
(nr. 10).

Scorul de 2—0 indicat la pauză pe 
tabela de marcaj a rămas în picioare 
pînă la sfîrșit. Și aceasta pentru că 
viitorii noștri olimpici, căzînd intr-o 
meteahiță mai veche a fotbaliștilor 
români., au socotit , scorul de 2—0 ca 
suficient pentru obținerea victoriei. 
Este adevărat, așa a fost, dar de ce 
să te mulțumești cu puțin, cînd ai 
posibilitatea să realizezi mai mult? 
In consecință, cu toate că inițiativa 
he-a aparținut și în această parte a 
jocului, acțiunile echipei noastre n-au 
avut consistentă și „motoarele" an 
fost stinse unul cite unul.

Pe scurt, joc disputat, cu multe 
faze frumoase, în care Dumitriu II 
și Vesely au fost cei mai aplaudați. 
Primul pentru subtilitățile șale teh
nice, iar cel de-al doilea pentru im- 

țretiaozitatea și viteza sa- în rest s-au 
mai evidențiat Năftănăilă, Grăjdeanu. 
Lupescu, Frățilă, Szikora. Tomanek, 
Kuna.

Arbitrul George Pelomis — Gretia 
a condus bine următoarele formații:

ROMÂNIA: Adamache — lupescu, 
Pet-escu, Grăjdeanu. Mocanu (min. 
55 Surdan) — Năftănăilă, Pescaru 
(Tntn 76 Neșu) — Năsturescu, Dumi- 
triu II, Frățilă, Codreanu (min. 65 
Haidu).

CEHOSLOVACIA : Viktor — Stas- 
k<ovan — Hrica, Linhardt. Tomanek, 
Bouska — Vesely, Szikora, Moravek 
(min. 70 Migas), Kuna, Dyba țpjin. 
47 ț Polak*.

MIRCEA TUDORAN

(vezi Italia, Aniglia, Spania, Suedia, 
Belgia, Ungaria) se alcătuiesc pe sche
letul unei formații din campionat, care 
se află în cca mai bună formă și nu 
pe dos, cum s-a procedat la noi. Este 
cel puțin stranie concepția comisiei 
care a alcătuit o formație cu fotba
liști care de multă vrCme nu »hai 
dan randament (Gbergheli, Sorin A- 
vram. Popa. Hălmăgeahu), cu jucă
tori care ău dovedit în camoionat ți 
îb meciurile de verificare lipsuri se
rioase în pregătire. In plus, echipei 
naționale i s-a bsai adăugat și un ju
cător din divizia B (1 ?) cunoscut — 
mai ales în ultimul tic'p — ca un 
element dezlînat în acțiuni.

In al doilea rînd apare pregnant 
modul în care an fost construite com
partimentele formației. înaintarea, de 
pildă, este formată din patru jucători 
de la patru cluburi (Dinamo, Steaua, 
Rapid, Minerul) doi jucători de la 
echipe codașe și unul de la divizia 
B ! 1 Linia de mijloc a fost și ea 
alcătuită defectuos : un jucător de Ia 
Timișoara și unul de la București 
(Lereter și Ghergheli). Este și normal 
ca o asemenea halfie nesudată șl o

Cehoslovacia—România 0-0 
la juniori

Meciul dintre cele două echi
pe de juniori a fost frumos. Cu 
excepția primului sfert de oră, care 
a aparținut formației gazdă, tinerii 
fotbaliști români au avut inițiativa 
în restul partidei, desfășurînd — în 
cîmp — un joc de bună calitate, dat 
lipsit de vigoare în finalizare.

în repriza secundă inițiativa a a. 
parținut tot juniorilor români care 
au combinat derutant, însă fără efi
cacitate. Mai sînt de remarcat oca
ziile echipei noastre din min. 74 
(Pantea) și min. 77 (Incze IV).

Arbitrul Marcinkowski — Polonia 
a condus bine formațiile :

ROMANIA : Cașoni — Olteanu, 
Vign, Anca. Ștefan — Lupnlescu 
(min. 70 Grizea), Dinu — Pantea, 
Dumitrache (min. 62 Regep), Rugiu- 
bei, Manea (min. 30 Incze IV).

CEHOSLOVACIA : Starek — Pi- 
varnik, Jigo, Bodnar — Vosatka, 
Mali (Hanes) — Kral, Hamar. Chlad- 
ny (Kocourek). Jurkanin, Kopenec 
(Petrovici).

Un joc slab 
al fotbaliștilor noștri

(Uimare din pag. 1)

I. Ionescu a fost de nerecunoscut, 
S. Avram a făcut și el o partidă sla
bă, Sasu a alergat mult dar fără fo
los, iar Pîrcălab după un început pro
mițător, a scăzut, intrînd în anonimat.

Cum au jucat adversarii noștri ? 
Mult mai bine ca la București. într-o 
concepție sănătoasă despre jocul’ de 
fotbal. Tinerii introduși în echipă, 
Hrdlicka, Jokl, Vesely, Knebort au 
dat vigoare acțiunilor ofensive, deo
sebit de periculoase prin varietatea 
lor. Este drept, echipa cehoslovacă 
s-a descătușat duminică prea repede 
de emoții, dar a și știut (după 1—1) 
să se mobilizeze din nou, atacînd vi
jelios, în special, în repriza a doua.

Să reamintim cum s-au înscris go
lurile : în min. 3, la un atac de pe 
partea stingă, Hălmăgeanu, aflat cu 
fața la poarta sa, vrea să degajeze 
dar lovește balonul defectuos, trimi- 
țindu-1 în plasă: 0—1 ; în min. 23, 
Pîrcălab execută o lovitură liberă, 
înalt, în careu, și C. Dan, venit din 
urmă, înserfe cu capul surprinzîndu-1 
pe Vencel : 1-—1 ,• în min. 66, Bomba, 
intercalat în atac, trimite lui Kne
bort, acesta pătrunde în careu și șu- 
tează pe jos la colt, în dreapta porta
rului nostru: 1—2; în min. 89, Jokl 
pătrunde în careu și expediază un șui 
puternic, pe jos. tot în dreapta lui 
M. Ionescu : 1—3.

Arbitrul polonez W. Stororriak a 
condus corect.

CEHOSLOVACIA : Vencel — Lala, 
POPLUHAR, Weiss, BOMBA - 
Hrdlicka, JOKL — VESELY, KNE
BORT, Kvasnak, Masnv.

ROMANIA! M. IONESCU — 
Popa, Hălmăgeanu, C. DAN, Greavu 
— Ghfergheli. Lereter — Pîrcălab, 
Sasu, I. Ionescu, S. Avram.

asemenea înaintare pestriță să-ți pună 
pecetea pe jocul fotbaliștilor noștri. 
Și acest lucru s-a văzut și în meciul 
de verificare, cînd am pierdut la Ein
tracht cu 1—0. In schimb am invins 
pe... Flacăra Moreni (div. B) cu 9—1 
și Tehnometal (din C) cu 6—2, veri
ficări care n-au avut darul să scoată 
în relief potențialul echipei, lipsurile 
jucătorilor, și nici să omogenizeze 
echipa. In ceea ce privește apărarea, 
nici aici nu au stat lucrurile prea bine. 
In componența ei intră doi jucători 
de la Rapid și doi de la Dinamo și 
Steaua : Popa șs Hălmăgeanu, nu mai 
sînt de mult în formă, ei jucînd, 
după cum se știe, în formații care 
au rezultate sub orice critică în ac
tualul campionat. Este lesne de înțeles 
că o astfel de selecționată. în cri re 
majoritatea iucătorilor o dau echi
pele codașe în campionat, nu putea 
emite pretenții. /Așa cum s-a văzut, 
fotbaliștii noștri au jucat lent și în- 
cîlcit, dezordonat și exasperant de ine
ficace. (In repriza a Il-a s-a ajuns 
de 3—4 ori la poartă, în poziții favo 
rah’Ic). Rău, foarte rău.

De asemenea, trebuie să remarcăm

Rezultate
SERIA I

DINAMO BACĂU — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 1—1 (0—0). 
Echipa locală a dominat mai mult 
în prima repriză, iar oaspeții în repri
za a doua. Jocul ș-a disputat în limi
tele unei sportivități demne de re
marcat. în min. 59 D. Ene (Dinamo 
Victoria) a înscris pentru oaspeți, iar 
în min. 80 Publik a egalat direci din 
corner. A arbitrat bine N. Cursaru. 
(C. CHIRIAC).

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI' '1—6 (1—0). 
Spectatorii au fost mulțumiți doar 
pentru că localnicii au cîșțigat două 
puncte. Echipa s-a comportat slab și 
a cîștigat datorită unui gol marC-.it în 
min. 18 de Cazacii dintr-un penalti. 
Oaspeții au controlai mai mult min
gea, dar atacul lor a combinat pînă a 
pierdut mingea sau a Iras imprecis la 
poartă. (TR. IOANIȚESCU).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — OLTUL 
RM. V1LCEA 2—1 (1—0), Meciul s-a 
disputat sîmbătă după-amiază pe sta
dionul ,23 August" din Bacău, deoa
rece terenul din Piatra Neamț este 
suspendat. Jocul a plăcut spectatori
lor. Cele trei goluri au fost înscrise, 
în ordine, de Mihalache (min. 43), 
Tiron (71), pentru Ceahlăul și Vulpea- 
nu (85). (C. NEMȚEANU — coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — C.F.R. RO
ȘIORI 2—0 (0—0). Partida s-a carac
terizat printr-un duel permanent în
tre atacul gălățenilor și apărarea su- 
pranumerică a oaspeților. Dominarea 
Științei Galați a fost concretizată prin 
punctele înscrise de Cernega în m:n. 
69 și 86. Arbitrul N. Rainea (BirDd) a 
condus foarte bine. (ST. CONSTAN- 
TINESCU și T. SIRIOPOL — coresn.).

C.F.R. PAȘCANI — FLACĂRA MO
REN! 3—1 (1—1). Jocul a fost frumos 
și victoria este meritată. Au înscris : 
Cercau (min. 32), Voica (min. 551, 
Rozorea (min. 85), respectiv La1u 
(min. 8). (C. ENEA și C. I.ĂLUȚ — 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — POIA
NA CÎMPINA 1—1 (0—1). Poiana a 
fost la un pas de a produce o mare 
surpriză. Și așa rezultatul de egali
tate constituie un frumos succes pen
tru cîmpineni. Cum au reușit ei să 
realizeze acest lucru? Simplu: cu 
largul concurs al jucătorilor bucureș- 
teni care ieri s-au întrecut în a crea 
faze confuze. Sub aspect tehnic parti
da nu a oferit prea mult totbal. Pro
gresul a jucat defensiv, astfel că la 
un moment dat aveam impresia că cei 
care aspiră la un rezultat egal sînt 
bucureștenii. Pînă în min. 83 atît cît 
a fost condusă, Progresul a ratat cîte- 
va ocazii de a înscrie. Iată cum s-au 
înscris golurile: în min. 44 Ioniță îl 
servește pe... Matei care după o 
cursă scuriă șuthază sec înscriind de 
la Circa 14 m: 1-0 pentru Poiana. 
In ultimul sfert de oră Progresul are 
o scurtă dominare care se termină cu 
golul înscris în min. 83 de Ion Con
stantin. Pe alocuri partida a fost 
presărată cu durități. A condus bine 
arbitrul O. Calogherovici (Brașov).

SIMION STAN

METALUL BUCUREȘTI — META
LUL TÎRGOVIȘTE 5—1 (2—11. După 
spectacolul fotbalistic mediocru o-

continua ignorare din partea federa
ției a acțiunii de întinerire a forma
ției noastre naționale. Un cititor 
ziarului ne întreba — duminică seara 
le telefon : „Trebuie neapă
rat să ai 32 de ani (Lereter) Ca să 
intri în națională ?“.

Iată de ce, făcînd o succintă anali
ză a meciului Cehoslovacia — Româ
nia. trebuie să atragem atenția că se 
impun urgente măsuri pe linia îmbu
nătățirii calității fotbalului nostru, 
măsuri care să fie legate, in primul 
rînd și de alcătuirea pe viitor a u- 
nei formații tinere și viguroase. cu 
jucători talentați. Să se lucreze cu 
curaj, deschis, să se dea „cale liberă" 
elementelor tinere, să fie consultată 
marea masă a iubitorilor fotbalului, 
specialiștii rubricilor de sport din pre
să și să se acorde atenție sugestiilor 
acestora în ccca ce privește alcătui
rea loturilor, așa cum s-a făcut chid- 
va Ia noi și cum se procedează în ță
rile cu fotbal avansat.

RED.

scontate în
Progresul — 

din deschide
București — 
a reabilitat înt

ferit de jocul 
rana Cîmpina 
partida Metalul 
talul Tîrgoviște 
mare măsură cuplajul de categoria
de ieri dimineață, de pe stadio 
Republicii din Capitală. Merite în 
cest sens îi revin, in principal, eebi 
bucnreșlene care a desfășurat un 
frumos, cu acțiuni bine concepute 
-— ceea ce este demn de remarcat 
finalizate cu mult succes.

Aillorii golurilor : Pantelimon (n 
13,- 65 și 68), Chim (min. 25) și Bu 
tu (mill. 49), pentru buCureșteni 
Diacbnu (min. 25) pentru tîrgovișt. 
Atent, pe fază; ăplaiidat de către 
blicul spbfetator,1 arbitrajul prestat 
Petre Badea’ — Brașov. (M. P.)

CLASAMENTUL,
1.—2. Dinamo Victoria Buc. 5 3 11 9-
1.--2. Constructorul Brăila 5 3 1 1 8-
3. Progresul București 5 2 3 0 5-
4. C.F.R. Pașcani v 5 2 2 1 8-
5. Metalul Bucu’*'' ; 5 3 0 2 11-
6. Ceahlăul P. r nț 5 2 1 2 ÎP
7. Flacăra Moreni 5 2 1 3
8. Metalul Tîrgoviște 5 2 1 2 5-
9. Știința București 5 2 0 3 5-
10. Dinamo Bacău 5 12 2 6-
11.--12. CFR :Roșiori 5 12 2 3-
11.--12. Poiana Cîmpina 5 1 2 2 3-
13. oltul Rm. Vîlcea 5 1 1 3 5-
14. Știința Galați 5 11 3 3-

Etapa viitoare : Ceahlăul P Near 
Constructorul Brăila. Metalul Tir 
vigte — Dinamo Bacău. Dinamo Vii 
ria București — C.F.R. Pașcani, Ști: 
București — C.F.R. Roșiori, Știința 
lăți — Flacăra Moreni. Oltul Rm. Vil
— Progresul București, Poiana Cîmj
— Metalul București.

SERIA A II-A
A. S. CUGJR—GAZ METAN t 

1)1 AȘ 3—1 (2—0). Echipa gazdă
jucat eu mult elan și a cîștigat pe 
rit. Golurile au fost înscrise de liote 
(min. 1), Neam tu (28) și Lazâr (’ 
respectiv Szabo (55). în min. 58 ji 
torul Mihai, de la gazde, a ratat o 
viturS de la îl ni. (M. VlLCEANU 
resp.).

MINElTTL BAIA MARE — C.S 
REȘIȚA 4—1 (2—1). Peste 5 000 
spectatori au asistat la un meci de 
luare tehnică mediocră. Golurile au 
înscrise de Soo (2). flohoni și Mici 
pentru Minerul și de Itednic pentru 
și|a. (T. J OII ÂT.4 .V-coresp. reg.).

.1 IVI. PETRII A-MINEK1I. Ll'Pl 
3—0 (2—*0). îti prima parte a meci 
s-a jucat rapid, cu multe faze frumc 
la poartă. Mai insistcViti, jucătorii

Ieri, în o
SERIA EST

Textila Buhusl — Unirea Negrești 
(5-0)

Petrolul Moinești — Victoria P. Nc 
1—0 (0—0)

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-De. 
Metalosport Galati 1—0 (1—0)

Mirrobrad Vatra Derneî — Lecomc 
Iași 0—2 (0—0)

Rapid ’MizU *- Metalul Rădăuți 
(0—0)

Fructexport Focșani — Foresta F 
ceni 2—0 (1—0)

Viitorul Suceava — Flamuri» * 
Tecuci ^—1 (fi—1)

Etapa viitoare : Fructexport Focș; 
Petrolul Moineștd. Viitor-ul Suceevs 
TektiU. Buhuși, Metalul Rădăuți — 
tenta o. Neamț. Flamura roșta Tecu< 
Rapid Mizil, Foresta Fălticeni — IVj 
brad Vatra Dornei. Unirea Negreșt 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, L 
motiva lași — Metaloâport Coiati

SERIA SUD
I

S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
Electrica F.eni — Flacăra roșie B 

rești 3—0 (nepfezenlăre)
Electriea Constanța — Metrom Br 

0—1 (0—1)
I.M.U. Medgidia — Portul Const 

1—2 (1—0)
Rulmentul Brașov — Chimin

1—2 (0—1).
Tehnometal București — Tractc(r„. 

șov 2—0 (1—0)
Textila St Gheorghe — Marina I 

galia 2—1 (1—0)
Etapa viitoare : Chimia Făgăraș - 

lectrica Constanta, Metrom BFașo 
Textila st. Gheorghe, Dunărea Glt 
— Rulmentul Brașov. Tehnometal B 
rești — Marina Mangalia. Tractorul 
șov — Flacăra roșie București. P 
Constanta — S.N. Oltenița, Flec 
Fienl — I.M.U. Medgidia.

SERIA VEST

C.F.R. 'Caransebeș — Victoria Tg. 
*0—0.

Minerul Cîmpulung — Electrop 
Craiova 3—1 (1—0).

Metalul Hunedoara — Victoria ( 
2—0 (1—0).

Minerul Anina — Electromotor r 
șoara 1—0 (0—0).

Metalul Tr. Severin — Progresul 
rabia 3—0 (2-^-0).

C.F.R. Tîrîiisoa’ra — Progresul <=& 
5—1 (3—0).

Minerul Deva — Muscelul Cîmpi
4—2 (3—0).

Etapa viitoare : Progresul Corab 
Metalul Hunedoara, Electromotor '



I
I
I
I

(19). 
egal.

cel

TG. MUREȘ 
desfășurat în- 
gazdă a avut 
timpului, dar 
clare. După o 

min.

I CARNET COMPETITION AL

a campionatelor re-

CICLISM: v. Burlacu-I. Gociman (Stsaua),

&
4
4
4
4
3
3

I
l

la Petrila au înșeris de douS ori 
Stocher (min. 8) și Peronescu 
După pauză, jocul s-a menținut 
în min. 78 Martinovici a înscris 
de-a treilea gol. (S. BÂLO1 și /. ZA- 
MOR A-coresp.).

CLUJEANA — A.S.A. 
1—1 (0—0).. JqcbI s-g 
tr-un ritm vioi. Formația 
inițiativa in inq ipritalea 
a ratal.o serie de ocazii 
repriză albă gazdele nu înscris în 
50 prin Gocan. Mureșenii au fost preo
cupați mai mult, ele apărare, sperînd în
tr-un meci nul, ceea .cc le-a reușit, ei 
egalind în min. 79 prin Alecu, . După 
aspectul jocului gazdele meritau victo
ria. A condus 1. Dobrin—Pelroșeni. 
(D. CONSTANTINESCU ).

c.F.R. ARAiu-r Vagonul arad 
0—2 (0—r0). Derbiul local al echijudor 
de categoria B foșt cîștigat de foi- 
mația Vagonul, care în repriza a doua 
a practicat un joc mai clar. Golurile 
învingătorilor au fost realizate de- Toma 
(min. 67, i Stănoaie (min, 72). Arbi- 
Lrul craiovenn N. Mogoroașe a condus 
cu scăpări. ($T. lACOBcoresp.).

AR1ESUL TURDA — IND. SIRMEI 
C. TURZII 1—1 (0—1). Meciul a plă
cut datorită dîrzeniei eu care ambele 
echipe și-au disputat sansele. Arieșul a 
dominat mai mult dar atacul a ratat 
ocazie după ocazie. Au marcat : Bariu 
(min. 37) pentru Ind. sîrmei, Bălufiu 
(82) pentru Arieșul. Excelent arbitrajul 
lui M. Ostafciuc —- Deva. (P. LAZÂR 
și 7. PAT ACU 1 -coresp.)-

C.S.M. SIBIU — RECOLTA CĂREI 
1—0 (1—0). In prima repriză gazdele 
au jucat rapid și au tras de multe ori 
la poartă. înscriind prin Laufceag (min. 
24). (M. I.Ul'lJriU-cm^p ).

CLASAMENTUL

1.—2.
1.—2.
3.-4. A S.A. Tg. Mureș
3.-4. " - - -
5.
6.
7.
8.
9.
1IL
11.

Jiul Petrila 
Minerul Baia Mare

Vagonul Arad 
C.S.M. Sibiu
Ind. sîrmei C. Turzii 
Gaz metan Mediaș 
A.S. Cugir 
Minerul Lupeni 
Clujeana
CSM Reșița
Arieșul Turda
" " ", Arad

5 3
5 3

5 3
3
3
2
2
2

5 2 0 3
1
2
1
1
1

5
5

5
5
5

1 
1
1
1
0
2
1
0

1
1
1
1
2
1
2
3

5
5
5
5
5
Reșița

2 
0
1
1
1

2
3
3
3
3

10—4
10—4
7— 2

12—7
10— 9
11— 11
5— 6
9—9
4— 6
6— 8
5— 11
8— 10
3—8
6— 11

7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3

Mi-

12. j
13. -14. C.F.R.
13.-14. Recolta Cărei

Etapa viitoare: C.S.M. .
nerul Lupeni, Recolta Cărei — A.S. Cu. 
gir. Arieșul Turda — Minerul Baia Mare, 
Jiul Petrila ■*— Clujeana A.S.A. Tg. Mu
reș — CSM Sibiu, Gaz metan Mediaș 
— Vagonul Arad, CFR Arad — Ind. 
sîrmei C. Turzii.

ttezjoria
șoara — CFR Caransebeș, Victoria Tg. 
Jiu — Electroputere Craiova, Victoria 
Călan — Minerul Cîmpulung, Progresul 
Strehaia — Minerul Deva, Muscelul Cîm
pulung — Minerul Anina. Metalul T. 
Severin — CFR Timișoara.

SERIA NORD

Sătmăreana — Forestiera Sighetul Mar- 
matiei 4—1 (2—4».

Faianța Sighișoara — Soda Ocna Mureș 
1—0 (0—0)

Progresul Reghin — Chimica Tîrnăveni
1- 'O (2—0).

Minerul Baia Sprie — Gloria Bistriț»
2— 1 (0—1).

AS Aluct — Olimpia Oradea 1—1.
Minerul Bihor — Steaua roșie Salonta 

5—1 (2—1).
Metalul Copșa Mică — Unirea Dej 3—0 

(1—0).
Etapa viitoare : Minerul Bihor—Me

talul copșa Mică, Steaua roșie Salonta — 
Progresul Reghin Sătmăreana — Unirea 
De.|. Chimica Tîrnăveni — Faianța Si
ghișoara. Soda Ocna Mureș — Minerul 
Baia Sprie. Forestiera Sighetul Marma- 
tiei — Olimpia Oradea, AS Aiud — Glo
ria Bistrița.

Pronosport
ASA ARATA O VARIANTA CU 12 RE
ZULTATE, CONCURSUL PRONOSPORT 

A-—37 ȘI B—3

Etapa din 19 septembrie 1965
I. Cehoslovacia (A) — România (A) 

Cehoslovacia — România (juniori) 
Dinamo Btacâu *— Dinamo Vic
toria (est. B) 
Știința Galați — CFR 
(cat.
Jiul Petrila — Minerul 
(cat. B) 
Clujeana — ASA Tg.
(cat. B) 
Arieșul Turda — Industria sîr
mei C.T. (cat. B)
Brescia — Milan (camp italiian A) 
Cagliari — Fiorentina (camp, ita
lian A) 
Foggia — B Qogna (camp.
Jiian Ai 
Sampdoria — Roma (camp, 
lian A) 
Spal — Torino (camp italian A) 
Juventus — Napolt (camp, ita
lian A)

II. 
III.

IV.

V

VI.

VII.

VIII. 
IX.
X.

XI.

1
X

Roșiori

Lupeni

Mureș

ita-

ita-

X

1
1
x

X
2
2

1
2
x
x

Fond de premii : Pronosport B 4 374.766 
lei din care 164.904 lei report la premiul 
exceptional. Pronosport A 38 179.017 lei 
din care 58.1/5 lei report la categoria I.

I 
I
I 
I

Etapa de ieri 
publicane de handbal a confirmat prin 
întreaga ei desfășurare pronosticurile, 
în majoritatea partidelor s-au înre
gistrat faze frumoase, dinamice, multe 
dintre ele soldate cu goluri specta
culoase. în acest sens vom remarca 
faptul că s-au înscris foarte multe go
luri, excepție făcind doar partida de 
la Bacău în care, deși au evoluat for
mații masculine,, s-au înscris în total 
i 1 puncte, nivel atins cu precădere 
în jocurile, dintre echipele feminine.

Iată relatările corespondenților noș
tri :

MASCULIN, seria I : Știința Bucu
rești — Știința Galați 21—13 (10—6). 
Meciul a început într-un ritm foarte 
rapic), ceea ce, a făcut pe mulți dintre 
gei pfezeoți Să se aștepte la uri jocu

a fost de 
Ioana — 
jen — Tractorul Brașov 21—9 (11—6); 
Dinamo Brașov — Voim ța Sighișoara 
22—12 (12—4). Dinamoviștii au cîști
gat net o partidă în care au fost su
periori din toate punctele de 
(C. Gruia coresp. regional).

MASCULIN, seria a Il-a ; 
cui Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
talul Copșa Mică 15—11 
C.S.M. ~ “ *

un bun nivel tehnic. (Ion 
coresp.) ; Rafinăria Telea-

vedere.

Cauciu- 
— Me- 
0-5);

Reșița — Rapid București 
22—14 (15—7) ; Voința Sibiu — Ti
mișul Lugoj 22—17 (10—10). Partidă 
viu disputată. Scorul s-a menținut e- 
gal ..pînă în’ultimele 10 minute. (Gh. 
Topîrceanu — coresp.) ; C.S.M.S. Iași 
— Tehnometal Timișoara 
(12-3).

FEMININ,, seria a Il-a:

23—7

r , • , ,, • . , rravj.ir\ii\, seria a ii-a : ravoritfrumos. în primele 15 minute gala te- Oradea _ S.S.E. Buzău 8-8 (2-4).
cin au dat o replica valoroasa cole- • .• ’•i i r n .• r ■ . Meci viu disputat, încheiat cu ungilor lor din București, lapt ilustrat u-* u-i î • • «j . i i , • ■ r. r . p.. rezultat echitabili. In prima repriza aude tabela de marcai : 4—4. Din a- • l • i j- n -■’ , . . flOTnmar incamairlp nin Ktivan iar

ICvol Hiuurmi jiiasci,

mă începe să-și impună treptat stilul
de joc și scorul ia proporții : în 27
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cest moment însă, echipa bucureștea-
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de minute gazdele realizează 16 go
luri în timp ce oaspeții nu înscriu de- 
cît 3 ! Și astfel cu puțin timp înainte 
de terminare scorul devine 20—9 pen
tru Știința București, în final gălă- 
țenii, profitînd de o cădere a gazde
lor, reușesc să mai reducă din han
dicap. Arbitrul. V. Reissner (Sibiu,) 
foarte sever și corect ; Dinamo Bacău
— Steaua 6—5 (5—3). Partida s-a 
desfășurat tot timpul sub semnul lup
tei pentru puncte. Dinamo a început 
jocul bine, a atacat mai organizat și 
a condus în min1. 12 cu 4—0. Pe mă
sură ce timpul s-a scurs jucătorii am
belor echipe, dar mai ales gazdele, 
au dat dovadă de nervozitate și jocul 
și-a pierdut din frumusețe. De men
ționat că în repriza secundă dinamo
viștii au tras de 5 ori în bară. Au în
scris : Horobeț (3), Sauer. Moldovan 
și Bettendorf (Dinamo), Nodea (3), 
Cristian și Gruia (Steaua). A arbitrat 
mediocru C. Căpățînă (Buzău). (Ene 
Fiorin — coresp.) ; Știința Timișoara
— Dinamo București 15—20 (7—13). 
Jucînd cu mult curaj timișorenii au 
opus o dîrză rezistență redutabilei e- 
chipe. bucureștene. Jocul în ansamblu

dominat jucătoarele din Buzău, iar 
după pauză gazdele (M. Pop — co
resp.) ; Partizanul roșu Brașov — 
Constructorul Timișoara 10—3 (4—3); 
Știința Galați -— Spartac Constanța

—5 (4—3). Echipa gălățeană a ju
cat mai bine în repriza secundă. (T. 
Siriopol — coresp.) ; Voința Sighi
șoara — Progresul București 16—5 
(6-2).

• în ..CUPA DE TOAMNĂ’ s-au 
înregistrat următoarele rezultate : se
ria I : Rapid București — Șc. medie 
nr. 4 Timișoara 5—6 (1—5). Victoria 
echipei timișorene este pe deplin me
ritată. Este de menționat faptul că Ra
pid a tras de 9 ori în bară, ratînd pintre 
altele și o lovitură de la 7m.; Știința Ti
mișoara — Știința București 6—6 
(1—3). în general partida a fost de 
un slab nivel tehnic, comițîndu-se mul
te greșeli de ambele părți. (Ion Stan 
— coresp.) ; SERIA A II-A : Rul
mentul Brașov — Tractorul Brașov 
7—5 (4—3) ; C.S.M. Sibiu — Voința 
Odorhei 5—15 (4—6). Cu o formație 
improvizată, care a prestat un joc 
slab, gazdele nu puteau emite pretenții 
mai mari. Voința a evoluat cu ambi
ție și a obținut c victorie pe deplin 
meritată. (Ilie Ionescu — coresp.).
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I. Gociman (lider) și V. Burlacu

• ■• •• •

: s k fina

. , . iuți

faî-, 14 ■■ 4 ' V » yv; . / <_ » *

Ultima reuniune oficială de pistă 
din acest sezon a fost — după părerea 
noastră — și cea mai spectaculoasă. 
Ea a oferit prilejul alergătorului Va
sile Burlacu să-și dovedească tenaci
tatea și seriozitatea cu care se pregă
tește și să izbutească, alături de lide
rul sau Iulian Gociman, să cucereas
că titlul de campion al Republicii 
Socialiste România la semifond cu an
trenament mecanic.

Reușita reuniunii cicliste de ieri se 
datorește în primul rînd entuziasmu
lui cu care cîțiva activiști voluntari 
— în frunte cu arbitrul Octavian 
Amza — susțin promovarea acestei 
spectaculoase și atractive probe ca și 
cicliștilor și motocicliștilor care mun
cesc cu sîrguință pentra a realiza per
formanțe meritorii în proba de semi
fond. O serie de foști cicliști — prin
tre care Dan Marin, Iulian Gociman, 
Constantin Voicu ș.a. — vin cu dra
goste pe velodrom să-și alăture efor
tul actualilor alergători, conducîndu-i 
la antrenamente și în competiții cu 
motociclete, în majoritatea cazurilor, 
proprii. Cei care nu înțeleg acest lu
cru sînt tocmai activiștii sportivi din- 
tr-o serie de cluburi (Dinamo, Voința, 
Olimpia etc.) care manifestă un total

BASCHET: Etapa inaugurală a campionatului republican (seria a ll-a)
Ieri au început întrecerile ediției 

1965-1966 a campionatului republican de 
baschet, scria a Il-a. In general, me
ciurile au fost interesante, unele din 
ele încheindu-se la diferențe minime. 
Iată rezultatele și unele comentarii :

MASCULIN

I. C. F. — POLITEHNICA CLU1 CRAIOVA 
92—66 (45—33). Studenții de la l.C.F. 
au condus în permanență, obținînd o 

_ victorie clară. Cele mai multe punct I te : Mălușel 22, Chicin 21, pentru
l.C.F.; Zatler 18, Moga 16 pentru Po- 

Jlitehnica.
ACADEMIA MILITARĂ

I

(staier) în drum spre victorie I
Foto: P. Romoșan

și regretabil dezinteres față de. această 
probă.

Revenind la întrecerea de ieri, con
semnăm faptul că nivelul performan
țelor este în creștere față de anul 
trecut. Este adevărat ca s-au manifes
tat și greșeli, dar ele sînt scuzabile 
dacă ținem seamă de programul corn- 
petițional redus asigurat acestei pro
be. S-au alergat 4 manșe a cîte 15 
minute. In prima s-au impus cu auto
ritate cuplurile V. Burlacu — 1. Goci- 
man și D. Panaitescu — Dan Marin. 
Ele au realizat 15,600 km și — res-- 
pectiv — 15.500 km. In această man
șă concurentul N. Grigore a căzut și 
angrenîndu-1 și pe liderul M. Cara- 
gea a dereglat întrucîtva cursa. C. 
Baciu — obligat în prima manșă să 
abandoneze, abordează cu un curaj 
deosebit următoarele două manșe (bine 
susținut de liderul C. Voicu) și reu
șește să și le adjudece de o manieră 
care entuziasmează publicul. El reali
zează de fiecare dată cîte 15,600 km 
dar nu poate remonta handicapul cu 
care a terminat primul sfert de cursa 
(o diferență de 4 000 m !). In ultima 
cursă, Vasile Burlacu — deși bolnav 
— își îndeamnă liderul și nu-1 ma; 
Iasă pe Baciu să-și continue seria 
succeselor. In acest fel, victoria re
vine pe merit cuplului V. Burlacu — 
I. Gociman, dar aplauzele se adresea
ză deopotrivă și cuplurilor C. Baciu— 
C. Voicu și D. Panaitescu — Dan 
Marin care au contribuit la animarea 
întrecerii. Clasament final : 1. VASI
LE BURLACU — IULIAN GOCI
MAN (Steaua) ap parcurs într-o ora 
62,280 km — campioni ai Republicii 
Socialiste România, 2. Dragoș Panai
tescu — Dan Marin (Steaua) 60,750 
km: 3. C. Baciu — C. Voicu (Steaua) 
58,780 km; 4. P. Simion — L. Mitrea 
(Steaua) 57,870 km; 5. D. Lascu — N. 
Mățăoanu (Steaua) 55,610 km; 6. R. 
Calagiu — N. Constantinescu (Steaua 
51,990 km.

Ieri s-au încheiat și întrecerile de 
pistă dotate cu „-Cupa Steaua”. Cîs- 
tigînd proba de urmărire pe echipe 
(2 000 m), formația clubului sportiv 
Steaua s-a clasat pe primul loc cu 
21 p. urmată de Olimpia 37,5 p și 
S.S.E, I — 39,5 p. La individual pri
mul loc a fost ocupat de Paul Soare 
(Steaua) care a acumulat 3 p.

două minute ieșenii au aruncat însă 
irpprecis la coș și de acest lucru s-au 
folosit bucureștenii care, prin cîteva 
contraatacuri, au egalat și pînă la 
urmă au cîștigat. Cele mai multe 
puncte : Tarău 22 pentru Olimpia M.I.; 
Scripcaru 15 și Vișoianu 16 pentru 
C.S.M.S. (CR. POPESCU-coresp j.

ȘTIINTA BRAȘOV — ȘTIINTA 
57—45 (27—18). Proas

păta promovată în campionatul re
publican a reușit să învingă formația 
craioveană la un scor destul de cate
goric^ Brașovenii au muncit mult pen
tru această victorie pe care au obți
nut-o în ciuda handicapului de înăl
țime pe care l-au avut de suportat. 
Cele mai multe ouncte : Nalich 14, 
Dogaru 13, Marian 10 pentru Știința 
Brașov; Stoica 10. Dragoș 9. Schmidt 
9 pentru Știința Craiova. (P. DUMI- 
TRESCU-coreșp.).

Partida Unio Satu Mare — Voința 
Tg. Mureș nu s-a disputat, deoarece 
mureșenii nu s-au prezentat la meci.

iar în repriza a doua scorul a avut 
o evoluție de-a dreptul dramatică. 

In final, baschetbalistele din Salonta 
și-au pus în valoare plusul de expe
riență și au cîștigat. Elevele din Cra
iova au făcut o partidă remarcabilă, 
contribuind prin frumoasa lor compor
tare la succesul jocului. (G. COTRAU- 
coresp.).

C.S.M.S. IA$I — A.S.A. CLUJ 76 
— 57 (32—32). După o repriză viu 
disputată, ieșencele au reușit să se 
detașeze în cea de a doua, obținînd 
o victorie categorică. Cele mai multe 
puncte : At am as iu 26, Anton iu 20 
pentru C.S.M.S.; Bugar 28 pentru 
A.S.A. (MARIA ROBOT A-coresp.).

S.S.E. SATU MARE — ȘTIINTA 
TIMIȘOARA 57—67 (27—34).

VOINȚA TG. MUREȘ — OLIM
PIA BUCUREȘTI 50—62 (20—31).

ȘTIINȚA CONSTANTA — VOIN
ȚA ORADEA 45—38 (17—16).

_________ BUCU
REȘTI — PROGRESUL BUCUREȘTI 

ni e- 
merit Folbert și a maestrului spor
tului Fodcrr a realizat multe faze 
spectaculoase, viu aplaudate de pu
blic. Cele mai multe puncte : Fodor 
28, Lcca 20, Reisenbuchler , 19, F«lbert 
14, pentru Academia Militară; Flores- 
cu 14, Doboș 13 pentru Progresul.

OLIMPIA M. I. — C.S.M.S. IAȘI 
68—65 (36—31). Deșt s-a prezentat cu 
numai 7 jucători, echipa C.S.M.S a 
fost la un pas de victorie : în min. 
39 conducea cu 63—60. In ultimele

1-93—73 (37—28). Echipa maestrului 
'■ mprît Fnlhprt ci n rrt’5»»»efritlrti crx
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FEMININ

SPARTAC SALONTA — S. S. E. 
CRAIOVA 55—53 (26—25, 49—49). 
Partida a fost extrem de disputată,

HRTSTACHE NAUM

RUGBL Rinamo și-d consolidat poziția
de lider: 5-3 ch briiița Roșit

Echipa feminină
selecționata

(urmare din pag. 1) De-

490 m liber: 7. C.
2. hrolvvo (R.S.F.S.R.) 5:10.6. 
Ungur 5:26.9, 4. Terpicora

(R.S.F.S.R.) 5:27.9: 400 ni • 1. A. 
TROII INI 5:541.8. 2. Knkoiiina
(R.S.F.S.R.) 64)5,1, 3. Ilohraini
(R.S.F.S.R.) 6:15.8, 4. A. Andrei 6:30,6; 
4x10.0 in mixt: I. R.S.F.S.R. 4:50.2. 2. 
Romania 4:59,7. Rezultat final: ROMA
NI A— R.S.F.S. RUSA (feminin ) 50 —48. 

Echipa noastră maxritfutâ, lipsită de 
aportul celor mai buni înotători (El. Mo
rarii, A. Sojrtereanu. V. Costa și T.
han). a fost depășită categoric de Select 
turnata localii (74—45), pierzind toate 
cele 9 probe. Iată cîteva din rezultate: 
100 m liber: 1, Berezin (R.S.h .S.R.)

3:08.7;
5.09,7.
3. /.

bal 4ban

Georgescu 59,5, 4. D. 
4(Ml m liber: 7. Groznikov

56.5... 3. C. 
metr iad 60,2;
(R.S.F.S.R.) 4:30.2, ...3. Gâtter 4:49.4, 
4. G. Morarii 4:49,5; 1500 ni liber: 7. 
Groznikov (R.S.F.S.R.) 17:59,7. ...3. D. 
Naghi 18:49,4, 4. G. Moraru 19:00,7; 
200 m bras: 1. Safronov (R.S.F.S.R.) 
2:35,0, ...3. A. Soos 2:46.7, 4. A. Sch- 
maltzer 2:50.0; 200 ni fluture: 1. Sul- 
tantev (R.S.F.S.R.) 2:20,6, ...3. 7V. Tai 
2:31,0, 4. A. Covaci 2:41,9; 400 m 
nrixt: 1. Nemfilov (R.S.F.S.R.) 5:13,6, 
2. D. Naghi 5:21,2. 3. N. Tai 5:24.2; 
200 ni spate: 1. Tutuev (R.S.F.S.R.) 
2:28,2, ...3. M. Poloceanu 2:31.5, 4. G. 
Morarii 2:33,1; 4x200 ni liber: 7. 
R.S.F.S.R. 8:37,6, 2. România 9:09,8; 
4x100 ni mixt: 7. R.S.F.S.R. 4:15.0. 2. 
România 4:28,3.

Ca și în primăvară, Dinamo a ter
minat victorioasă <5—3) partida cu Gri- 
vițâ Roșie. Jocul — închis, crispat, mai 
mult pentru rezultat,—■e fost departe de 
a satisface. A cîștigat Dinamo, mai de
cisă și mai periculoasă în cele cîteva 
acțiuni pe care le_a avut. Dar, actua
lii lideri, preocupați doar de factorul 
tactic, au. sacrificat meciul ca spectacol. 
Ei și-au consolidat poziția în clasament, 
însă impresia pe care au lăsat-o a fost 
destul de ștearsă, in jocul de ansamblu, 
Grivița Roșie s-a „văzut“ceva mai mult. 
Deși au folosit o linie de treisferturi 
improvizată, rugbiștii grivițeni au în
cercat totuși să dezvolte numeroase 
șarje, nici una însă finalizată. Lipsa 
lui Stănescu (accidentat) și a lui Wusec 
(suspendat) s-a făcut mult simțită. In 
plus formula cu Irimescu fundaș a fost 
total neinspirată.

Jocul mediocru al celor două forma
ții. care dau foarte mulți titulari re
prezentativei țării', a creat serioase di
ficultăți federației. Fiindcă dintre selec- 
tionabili. cu excepția lui Iordăchescu, 
nici unul nu a corespuns integral. Și 
pînă la meciurile cu R.F. Germană și 
Franța, — ambele în deplasare — n-au 
mai rămas decît două luni...

Scurt istoric. La început — acțiuni 
de tatonare de ambele părți și o pe
rioadă de circa 20 de minute de joc 
anost, cu aruncări alternative în mar.

deschis în min. 
suivre". opera

24 : 
iui 

Ba-
gine. Seorul este 
după o minge ,»â .
Giugiuc, Irimescu ezită să intervină. 
Ionul trece pe lîngă fundașul Oriviței 
Roșii urmărit de Dragomir, Dragomi- 
rescu și Giugiuc. Primul o stopează 
în terenul de țintă advers. Nica trans
formă încercarea și Dinamo conduce cu 
5—0- In min. 27 Irimescu încearcă să.și... 
repare greșeala printr-un dropgol ne
reușit. Apoi. în min. 31 Tibuleac ra
tează o lovitură de pedeapsă. In min. 
36. la o nouă lovitură de pedeapsă, șu
tul lui Irimescu nimerește bara late
rală !

După pauză, aproape 15 minute — 
joc la mijlocul terenului. Grivița Roș.e 
beneficiază de______ ____ __ alte două lovituri 
pedeapsă (min. 60 și 62) rămase 
zultat. Handicapul este redus 
68, cînd Irimescu transformă o 
de pedeapsă la un ofsaid al 
rilor dinamoviști : 5—3 pentru 
scor final. In min. 63 Zlătoianu (Dina
mo) a fost eliminat pentru lovirea lui 
D. Pavel. A condus bine V. Vardella, 
o partidă care, sub aspect disciplinar nu 
i-a creat, în general, probleme.

T. ST AMA

de 
fără re
in min. 
lovitură 
apărăto- 
Dinamo,

• La Cluj : știința — Gloria Bucu
rești 8—11 (3—S') !



Reprezentativa feminină de șah a României 
și-a asigurat victoria în meciul 

cu echipa R. D. Germane

Concursul de motocros

co
de 

ur-

BRAȘOV 19 (prin telefon de la 
respondentul nostru). — Iubitorii 
șah din Brașov au avut prilejul să 

zile de frumoasă 
mai bune șahiste 

R. D. Germană, 
două zile de joc

mărească. în două 
întrecere, pe cele 
din România și 
La slirșttul celor 
tabela de scor arată 10—4 pentru e- 
chipa României, două partide fiind în
trerupte, dar ele nu mai pot schimba 
soarta luptei.

Stmbătă, în prima zi de joc, trei 
victorii ale româncelor au adu» . în 
avantaj echipa țării noastre. Apoi, s-a 
adăugat și o a patra, jucătoarea ger
mană Hermine Richter cedînd parti
da întreruptă la Rodica Reicher. Nici 
în al doilea tur nu »-a înregistrat vreo 
defecțiune în rîndurile echipei noas
tre, avantajul fiind și mai mult mă
rit. De notat că la ultima masă a e- 
chipei române, Maria Pogorevici (care 
cîștîgasc în primul tur) a cedat locul 
tinerei Suzana Makai. care ți ea 
terminat învingătoare.

lată rezultatele înregistrate, în or. 
dinea meselor : ROMÂNIA — R.D. 
Germană 10—4 (2) : Alexandra Ni- 
colau—Edith Keller-Hermann */2—*/2, 
*/2—% ; Elisabcta Polihroniade — Gi. 
selle Grund */2—'/2, 1—0 ; Margareta I

a

Teodorescti—Evelyn Nunchert */2—*/2, 
într. ; Rodica Reicher—Hermine Rich
ter 1—0, %—*/2; Margareta Perevoz- 
nic—Siegrid Hansel 1—0, */2—%; Ger
trude Baumstarck—Irene Winter l/2—>/2, 
>/2—*/2 ; Maria Desmireanu—Ursula 
Liebert 1—0. într. ; Suzana Makai— 
June Zura 1—0, 1—0. Partidele între
rupte vor fi continuate luni dimineața, 
in sala Știința.

CAROL GRUIA — coresp. regional

LODZ, 19 (prin telefon). — Să în
cep mai întîi cu rezultatele înregis
trate aici, în ultimele zile: Polonia — 
R. D. Germană 3—1 (15—11, 15—8, 
10—15, 15—9); Japonia — U.R.S.S. 
3—2 (15—12, 7—15, 15—11, 2—15,
15—12); Japonia — R. D. Germană 
3—2 (15—11, 15—9, 3—15. 6—15
15—9); Polonia — Cehoslovacia 3—2 
(3—15. 15—10, 7—15, 15—11, 15—9); 
U.R.S.S. — România 3—0 (7, 12, 9). 
La Kielce, în turneul pentru locurile 
7—11, au fost consemnate următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Bulgaria 3—0 
(6, 6, 8), Olanda — Franța 3—1 (15—9, 
9—15, 15—6, 15—13). Bulgaria — O- 
landa 3—1 (7—15, 15—13. 15—3, 
15—4), Ungaria — Iugoslavia 3—1 
(10—15, 15—5, 15—2, 16—14).

După cum se vede, echipa noastră 
masculină a pierdut din nou, simbătă, 
în fata formației Uniunii Sovietice. Și 
aceasta în ciuda faptului că U.R.S.S. 
nu a jucat la valoarea cunoscută. La 
jucătorii sovietici s-a resimțit obo
seala acumulată în urma meciului 
susținut în ajun în compania Japo
niei. Voleibaliștii români s-au com
portat uneori ca niște începători, 
„mîngîind" mingea atunci cînd se ce
reau ,șuturi“ în forță. Adăugind la 
toate acestea pasele de foarte proastă 
calitate (lorga, Papugiu, Stoian), jo
cul deficitar în linia a doua, lipsa du
blajelor, avem explicația acestei com
portări submediocre.

de la Brașov —
o demonstrație

de virtuozitate sportivă

C. FAUR

de pentatlon modern
Ieri a început la Leipzig campionatul 

mondial de pentatlon modern la car» 
participă sportivi din 18 țări printre car» 
U.R.S.S.; Austria, Bulgaria, Anglia, Ce
hoslovacia, Ungaria, Polonia, Japonia, 
Suedia, Elveția ș.a. Din țara noaste* 
participă sportivul Gh. Tomluc.

tn prima zi s-au desfășurat Întrecerile 
de călărie. Victoria a revenit concuren
tului Grosse (R.D. Germană) Pe primul 
loc, pe echipe, se află reprezentativ» 
Ungariei urmată de cele ale R.F. Ger
mane și R.D. Germane.

LEIPZIG: Turneul international 
de volei

LEIPZIG, 19 (prin telefon). — Vo
leibalistele din echipa României au 
întrecut formația secundă a Uniunii 
Sovietice cu 3—1 (15—0, 15—12. 
15—17, 15—11), realizînd un joc va
loros.

Alte rezultate: R. D. Germană (A) 
— R. D. Germană (j) 3—0, Polonia — 
Olanda 3—0, R. D. Germană (j) — O- 
landa 3—0, R. D. Germană (A) — Ce
hoslovacia 3—0, U.R.S.S. 11 — Olanda 
3—1, R. D. Germană (A) — Polonia

2— 2, România — R. D, Germană (j)
3— 0 (10, 11, 12).

In penultimul nostru meci din tur
neu echipa noastră a pierdut cu 3—1 
(15—5, 5—15, 15—12, 15—12) in fata 
Cehoslovaciei.

GH CONST ANTINESCU
antrenor

Au fost desemnați primii campioni
(Urmare din pag. 1)

de țari la proba de armă liberă 60 focuri 
eulcat. După mai bine de două ore de 
întreceri pe panoul de afișare a rezul
tatelor au apărut două nume: Branislav 
loncar (Iugoslavia) și John Pallin (An
glia) ambii avînd In dreptul 
același număr de puncte. 596. 
numărarea „muștelor” de pe 
celor doi trăgători a ieșit învingător 
iugoslavul Loitcar. De semnalat faptul 
că trăgători cu un palmares bogat ca 
maghiarul Hammerl. sovieticul lâroș șt 
danezul Jensen au ocupat locurile 18,24, 
respectiv 73

REZULTATE: 1. B. Loncar (Iugo
slavia) 596 p — campion european, 2. 
J. Pallin (Anglia) 596 p, 3. U. Mitsehe 
<R.D.G.) 594 p, 4. V. Velicicov (Bul
garia) 594 p, 5. G. De Chirico (Italia) 
593 p, 6. V. Ciuian (U.R.S.S.) 593 p, 
7. E, Djtilic (Iugoslavia) 593 p. 8. V. 
Parhimovici (U.R.S.S.) 592 p, 9. S. 
Marucha (Polonia) 592 p, 10. II. Ko
cher (R.D.C.) 592 p... 25. M. Ferecați! 
588 p... 34. Tr. Gogul 587 p..„ 39. N. 
Rotaru 586 p.... 47. Gh. Vasilesc.u 585 
p. Pe echipe:. 1. Iugoslavia 2366 p — 
campioană europeană, 2. U.R.S.S, 2365 
p. 3. R.D. Germană 2360 p, 4. Ungaria 
2357 p, 5. Cehoslovacia 2352 p, 6. R.F, 
Germană 2350 p.... 10. România 2346 p.

numelui 
Dopa 

țintele

După meciul 
Internaționale-Independente
După meciul încheiat la egalitate : 

0—0 cu Independiente, echipa Inter- 
nazionale Milano, care a intrat pen
tru a dou oafă în posesia „Cupei in
tercontinentale” la fotbal, a pârtiei, 
pat la o conferință de presă în ca
drul căreia antrenorul formației He- 
lenio Herrera a declarat ziariștilor : 
„Noi am jucat foarte calm, în urma 
unui plan bine stabilit. Fără îndoială, 
sîntem satisfăcuți de rezultatul obți
nut la Buenos Âires. Trebuie să vă 
spun că sînt foarte fericit”. Portarul 
echipei Independiente, Sanzoro, a 
spus printre altele : „Noi am jucat să 
cîștigăm, dar nu ne-a mers jocul. în 
timp ce noi am aplicat sistemul 3-3-4 
italienii au utilizat 4-3-3“. Căpitanul 
echipei argentiniene, Navarro, a de
clarat : „Arbitrul Yamasaki ne-a dez
avantajat și a facilitat triumful echi
pei italiene. Noi nu am putut fructi
fica două situafii clare în careul de 
16 m pentru că arbitrul ne-a dezavan
tajat și nu a dictat 11 m, ața cum 
era cazul”.

BRAȘOV. 19 (prin telefon). O vreme 
splendidă, un public numeros și entu
ziast, o organizare impecabilă — iată 
cadrul în care s-a desfășurat concursul 
international de motocros al armatelor 
prietene care a avut loc la Brașov. Cei 
40 000 de spectatori au aplaudat exce
lenta evolufie a motocroșiștilor care au 
făcut o adevărată demonstrație de vir
tuozitate sportivă.

Start la clasa 250 cmc. Sovieticul Gri
goriev se instalează la conducere, fiind 
urmat de P. Dobry, M. LisSi (Dukla 
Praga), M. Dănescu, M. Pop (Steaua 
București), D. Gunar (T.S.K.A. Mos
cova), F. Willanowski și D. Kley (Vor- 
wărts Berlin). Se declanșează o adevă
rată cursă de urmărire a liderului. Cu 
toate insistențele, Grigoriev nu poate fi 
ajuns și cîștigă manșa urmai de Dobry 
și Dănescu.

La reluare, Dobry este cel care con
duce. El face eforturi deosebite și reu
șește să se mențină pînă la sfîrșit in 
frunte. Pe parcurs comite însă o <ts“ire 
și nelrecind prin toate porțile ( 
trogradat. Demnă de relevat este 
comportarea sportivilor noștri M. Dă- 
nescu și Cr. Doviț.

Clasament după cele două manse: 
GRIGORIEV (T.S K A. Moscova). 
Mihai Dănescu (Steaua București), 
Cr. Doviț (Steaua București), 4. 
Grach (Dukla Praga), 5. F. Willanowski 
(Vorwărts Berlin), 6. F. Simon (Hon- 
ved Budapesta).

Pe echipe: 1. STEAUA BUCUREȘTI 
13 p, 2. Dukla Praga 27 p, 3. Vorwărls 
Berlin 29 p.

Clasa 500 cmc După ce jumătate din 
prima manșă este condusă de A. Le
bedev (T.S.K.A ). șefia este preluată 
de I. Hrebecek (Dukla). In final. Eu
gen Keresleș n-, ,ește să treacă și el de 
Lebedev.

în manșa a doua, concurentul sovie
tic se revanșează. El conduce întreaga 
cursă și cîștigă fără drept de apel.

Clasament final : 1. I. HREBECEK 
(Dukla), 2. A. Lebedev (T.S.K.A.). 3. 
E. Krajcovic (Dukla). 4. E. Kefesleș 
(Steaua), 5. Z. Kalkis (T.S.K.A.), 6. 
G. Voronin (T.S.K.A.).

Pe echipe: 1. DUKLA PRAGA II p. 
2. T.S.K.A. Moscova 13 p, 3 Steaua 
București 23 p.

Clasamentul general pe națiuni este 
următorul : 1. R.S. Cehoslovacă 3 p, 2. 
Republica Socialistă România 4 p. 3. 
Uniunea Sovietică 6 p. 4. R.D. Germană 
7 p, 5. R.P. Polonă II p, 6. R.P, Un
gară 11 p, 7. R.P. Mongola.

I. DUMITRESCU

re-
Și

1.
2. 
.3. 
A.

Virgil Atanasiu, locul II la proba de pistol viteză cu 593 p, la egalitate 
cu câștigătorul probei

ția) 585 p, 10. I. Zapedzkî (Polonia) 
585 p... 20. M. Koșca 582 p... 23. M. 
Dumitriu 581 p. Pe echipe: 1. ROMÂ
NIA 2346 p — campioană a Europei, 
2. Cehoslovacia 2335 p, 3. U.R.S.S. 
2329 p, 4. Elveția 2325 p. 5. R. D. 
Germani 2324 p, 6. R.F. Germană 
2321 p.

Steaua a ciștlgat „Trofeo di Napoli" la rugbistanduri de viteză întrecerea deosebit 
de interesantă a celor mai buni pistolari 
de pe continent. După prima manșă fi
gurau cu cele mai bune rezultat» pe 

LUPTA SPECTACULOASA LA foile de arbitraj maghiarul Kun (298 
p), cehoslovacii Rosa (295 p) și Na- 
covschi (294 p), românii Atanasiu 
Tripșa (amindoi cu cite 294 p).

Primul dintre români car» intră ta 
concurs în manșa a II-a este Virgil 
Atanasin. El reușește un rezultat excep
țional: 299 p din 300 posibile (totali
zând in ambele manșe 593 p). Astfel, 
șansele lui la cucerirea titlului european 
devin foarte mari. Avea în față doar 
un singur adversar, cunoscutul pistolar 
maghiar Kun Szilard, care în prima 
•nanșă a obținut 298. p. Pentru a cîț- 
tiga, trăgătorului maghiar îi trebuiau 
In manșa a II-a cel puțin 296 p, o ci
fră foarte ridicată. Fiind ultimul tră
gător care avea să încheie întregul con
curs, Kun s-a prezentat pe stand eu 
o vădită emoție, ceea ce s-a văzut ebiar 
la focurile de reglaj cînd a lovit un 
„țeptar”, Rezultatul său final, 295 p 
l-a adus la egalitate cu reprezentantul 
nostru. Conform regulamentului s-a dis
putat un baraj <le 3 serii a 4 secunde. 
După prima serie, egalitate, amîndoi 
concurenții avînd cile 49 p. în seria a 
doua și a treia însă Kun reușește nn 
punctaj mai bun (49 p și 46 p) față 
de Atanasiu (47 p și 47 p) și astfel 
titlul revine sportivului maghiar. Virgil 
Atanasiu are un merit deosebit, rezulta
tul său (593 p — record al țării ega
lat) este foarte valoros. Se cuvin felici
tări întregii noastre echipe care tn urma 
unei lupte epuizante a cucerit titlul de 
campioană a Europei, la fel și lui I. 
Tripșa pentru medalia de bronz.

REZULTATE: 1. Sz. Kun (Ungaria) 
593 p — campion al Europei, 2. 
Atanasiu 593 p, 3. I. Tripșa 590 p,
I. Nakovski (Cehoslovacia) 589 p,
II. Schneider (Elveția) 587 p. 6.
Kaliff (Suedia) 586 p, 7. R. Suleima- 
nov (U.R.S.S.) 586 p. 8. A. Clark
(Anglia) 586 p, 9. II. Albrecht (Elve-

SKEET JUNIORI

focuri 
maximum

După prima serie de 25 de 
conduceau trei trăgători cu 
de talere lovite: sovieticii Eselievici și 
Bulba și reprezentantul 
Diaconu. B. Marinescu, 
echipei române obținuse

nostru Sergiii 
omul nr. 1 al 
doar 23 d» ta-

k PROGRAMUL DE AZI
Azi întrecerile continuă cu în

cepere de la ora 9, cu proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat senioare și pistol liber 60 
ie focuri.

Iere. El reușește „plinul” la cea de a 
doua și a patra serie, dar Eselievici 
trage foarte constant in toate cele pa
tru serii și cîștigă titlul cu un rezultat 
foarte bun: 99 t. Pentru locurile 2 și 
3 B. Marinescu este nevoit să participe 
la un baraj cu Bulba ți obtinind 50 de 
puncte din tot alitea posibile ocupă lo
cul secund.

REZULTATE: 1. A. Eselievici
(U.R.S.S.) 99 t — campion european la 
juniori, 2. B. Marinescu 97 t (în baraj 
50 l), 3. B. Bulba (U.R.S.S.) 97 t (în 
baraj 48 t), 4. E. Kondratiev (U.R.S.S.) 
95 t, 5. D. Abelsson (Suedia) 94 t, 6. 
Gh. Sencovici 93 t. 7. II. Miron 92 t. 
8. S. Diaconu 92 t, 9. A. Karlsson 
(Suedia) 92 t, 10. A. Manolov (Bulga
ria) 92 t. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 291 t 
— campioană a Europei la skeet ju
niori. 2.
277 t.

România 282 t, 3. Suedia

FINAL DRAMATIC LA PISTOL 
VITEZA

Numeroși spectatori au urmărit timp 
de opt ore din tribunele celor patru

»•

V.
4.
5. 
V.

Cronici și comentarii de 
T. RÂBȘAN 
C. COMARNISCHI 
V. TOFAN 

Fotografii: A. NEAGU

fcCUPA EUROPEI" LA ATLETISM A 
REVENIT ECHIPEI U.R.S.S. Șl IN 

întrecere.» feminina

KASSEL 1» (Agerpres). — Pe stadionul 
din Kassel (R. F Germană) s-au disputat 
finalele Întrecerii feminine de atletism 
dotate cu -„Cupa Europei". Ca și în com
petiția masculină, victoria a revenit re
prezentativei UJt.S.S. (56 p.) care a lăsat 
In urmă, În ordine, echipele R.D. Ger
mane (48 p.), R.P. Polone (38 p.), R.F. 
Germane (37 p.). Cu acest prilej au fost 
stabilite o serie de performanțe valo
roase Atleta sovietică Tamara Press a 
aruncat greutatea la 18,56 m ameliorind 
cu 4 centimetri propriul său record 
mondial. Iar sora ei, Irina Press, a e- 
galat recordul lumii Pe 80 m g. cu un 
rezultat de 10.4. Performanța constituie 
un nou record european. Alte rezultate: 
100 m — Klobukowska (R.P. Polonă) 11,3; 
400 m — Itklna (U.R.S.S.) 54,0: suliță — 
Gorceakova (U.R.S.S.) 58.49 m

ROMÂNIA CALIFICATA DIRECT IN 
TURNEUL FINAL AL „CUPEI NAȚIUNI

LOR» LA RUGBI
MADRID 1» (Agerpres). — La Madrid 

s-au desfășurat lucrările celui de al 23- 
lea congres al federației Internaționale 
de rugbi amator. Dl. Jean Delbert (Fran
ța) a fost reales președinte al acestui 
for. Vicepreședinți ai federației au fost 
reconfirmați Carlo Montano (Italia) șl 
Mihai, Nicuiescu (România). Cu acest 
prilei au fost stabilite grupele preliml-

NAPOLI, 19 (prin telefon). La 
capătul unui meci viu disputat, to
tal diferit de cet de vineri, Steaua 
a dispus de Parthenope, Napoli cu 
scorul de 17—14 (6—8), cîștigînd ast
fel ediția a II-a a turneului inter
național de rugbi dotat cu „Trofeo 
di Napoli". A fost un meci greu nu 
numai fiindcă adversarii erau mult 
mai puternici decît se sconta, ci și 
pentru că arbitrajul bolognezului 
Sotti a tolerat un joc anormal. în 
primul rînd, gazdele au jucat per
manent cu linia a III-a în ofsaid 
la grămezile ordonate, ceea ce i-a

împiedicat pe mijlocașii de la Steaua 
să-și îndeplinească rolul. Apoi, pen
tru Că au abundat de partear napo
litanelor placajele fără balon. Sem
nificativ e faptul că publicul a 
vociferat la adresa arbitrului și a 
încurajat pe jucătorii români. De 
altfel, aceștia mai înscriseseră două 
încercări, neacordate pe motive ima
ginare... Punctele echipei Steaua au 
fost realizate de Penciu (11: două 
lovituri de pedeapsă, o lovitură de 
picior căzută și o transformare). 
Ciobănel (3: lovitură de picior că
zută) și Popa (3: încercare).

narii ale „Cupei Națiunilor" ; grupa A 
Spania, Portugalia ; grupa B — Olanda, 
Belgia ; grupa c — Polonia, Suedia ; 
frupa d — Iugoslavia. R.F. Germană
n turneul final vor Juca direct echipele 

Franței. Italiei, României și Cehoslova
ciei. Viitorul congres va avea loc tn 
prima parte a lunii septembrie 1966 la 
Roma.

• A luat sfîrșlt campionatul mondial 
de iahting clasa „Olandezul Zburător". 
Pe primul loc s-a clasat echipajul Angliei 
cu 5 803 puncte urmat de cele ale Ita
liei — 5 229 puncte și R.D perman» — 
5 071 puncte. Ultima manșă — cea de a 
6-a — a fost cîștlgată de Italia.

• Tradiționala competiție de ciclism 
„Marele premiu al națiunilor", disputată 
duminică la paris, a revenit lui J- ' 
quetil, care a acoperit cei 75 km în 
34:24 (medie orară 47,669 km).

TIRIAC ÎNVINS IN SEMIFINALELE
LA BELGRAD

An-
1 b

DE

co-BELGRAD 19 (prin telefon de la 
respondentul nostru). — Semifinalele 
campionatelor internaționale de tenis ale 
Iugoslaviei au prilejuit un succes de
plin sportivilor țării gazdă. Bora Io- 
vanovici a eliminat cu 6—2. 6—1, 7—5 
pe campionul român Ion Tiriac, luîn- 
du-și astfel revanșa pentru înfrîngerea 
suferită în primăvară, la Neapole. lo- 
vanovici a Intilnit In finală pe com

patriotul său Nikola Piliei, care — in 
cealaltă semifinală — l-a învins cu 6—4, 
6—4, 6—1 pe Bob Hewitt (Australia). Tn 
finală : Piliei — Iovanovici 9—7, 2—6. 
6—1. 0—2.

Finala de dublu feminin a reunit in 
fața fileului perechile Dibar (România), 
Fudala (Polonia) și Volavkova (Ceho
slovacia) Ceakîrova (Bulgaria). Ultimele 
au obținut victoria cu 6—1, 7—5.

V. I.
• A început Turul ciclist Internatio

nal al R.P. Bulgaria. Prima etapă dis
putată pe circuit de-a lungul a 76 km 
a fost cîștlgată de italianul Boneto. cro
nometrat în 1 h 59:35, El a învins la 
sprint pe Takacs (Ungaria) 2 h 00:45 
și Madcetti (Italia) — 2 h 91:15.

FOTBAL : IUGOSLAVIA — LUXEMBURG 
5—2 (4—1)

tn cadrul preliminariilor c.m de fot
bal, reprezentativa Iugoslaviei a susți
nut, în deplasare, un joc in compania 
echipei Luxemburgului. Fotbaliștii Iu
goslavi au obținut victoria cu 5—2 (4—1) 
și egalează astfel Franța, pe primul ioc 
al grupei a III-a europene.

• Selecționata de fotbal a Bulgariei a 
jucat o partidă de verificare în com
pania echipei iugoslave Sarajevo. Fot
baliștii bulgari au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (1—0).
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