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Campionatele europene de tir!
i• învingătorii zilei a doua: Tamara Komaristova — la 60 focuri culcat,

Selecționatele Gwardia (Polonia), 
(Cehoslovacia), Dinamo (U.R.S.S.), Spartak (Bulgaria), 
Avangard (R. P. Chineză), Dozsa (Ungaria), Dynamo 
(R. D. Germană) și Dinamo (România) încep azi, pe 
podiumul din parcul sportiv Dinamo (în caz de timp 
nefavorabil în sala Floreasca) întrecerile celei de a 
șasea ediții a turneului internațional de baschet in
titulat „Dinâmoviada”. 
desfășurat în 1960 la 
Pekin, 1961 la Sofia, 
1962 la Tbilisi, 1963 la 
Pardubice și în 1964 la 
Cracovia și au revenit o 
dată selecționatei chine
ze (1960) și de patru ori 
celei sovietice.

Prin valoarea echipelor 
participante, în care sînt 
incluși numeroși jucători 
bine cunoscuți pe plan

Edițiile precedente s-au

puta de la Cracovia. Din 
grupa I fac parte Dinamo 
U.R.S.S., Gwardia, Spar
tak și Ruda Hvezda, iar 
din grupa a Il-a Avan
gard, Dozsa, Dynamo 
R. D. Germană și Dinamo 
România. Echipele vor 
susține azi, mîine si joi 
un turneu în cadrul gru
pelor, iar sîmbătă și du-

Gr. Kosih —la pistol liber și echipele U.R.S.S. la ambele probe•Pînă
acum au fost stabilite două noi recorduri mondiale pe echipe • Azi

„maratonul44 tirului, proba de armă 3x40 focuri

Ieri, înainte de masă, pe platoul 
din fa(a pavilionului central al po
ligonului Tunari s-a desfășurat fes
tivitatea de inminare a primelor me
dalii celor mai buni trăgători din 
Europa. S-au urcat pe podium cîști- 
gătorii Incurilor I. II și III de la 
probele de skcet juniori, pistol vi
teză și armă liberă calibru redus 
60 focuri seniori. Membrii din con
ducerea Uniunii Internaționale dc 
Tir (U.I.T.) și ai comitetului de 
organizare a campionatelor europene 
au înmînat cupe, medalii și diplome 
celor mai buni sportivi din prima

zi a întrecerilor. Toți 
primit medalii au fost 
căldură de numeroasa asistență pre
zentă la Tunari. Cu ropote de aplauze 
au fost răsplătiți sportivii români 
V. Atanasiu, l. Tripșa, M. Roșea, 
M. Dumitriu componenții echipei 
campioane europene la pistol vi
teză precum și tlnărul B. Marinescu 
și colegii săi de formație, care au 
ocupat locul secund la sheet juniori. 
Să sperăm că și 
vom avea prilejul 
portări frumoase 
mâni.

Țin:așa sovietică 
r istov a,

Tamara Koma- 
ri^fpva, campioană europeană la 
proba de armă liberă calibru re

dus 60 focuri culcat
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cei care 
aplaudați

au 
cu

în zilele următoare 
să consemnăm corn* 
ale trăgătorilor ro-

PROGRAMUL DE AZI
Azi are loc pe poligonul Tu

nari clasica probă de armă li
beră calibru redus 3X40 focuri 
seniori și concurs pentru insigna 
de ,,Maestru trăgător" la pistol 
calibru mare. întrecerile încep la 
ora 9.

-s

Făeînd un scurt bilanț al compor
tării reprezentanților noștri în pri
mele două zile de întreceri consta
tăm că duminică SPORTIVII RO
MANI AH CUCERIT 5 MEDALII 
(1 DE AUR, 3 
DE ARGINT și 
1 DE BRONZ), 
în schimb luni 
ei au obținut re
zultate 
care nu 
situat
1 mutași. Este de 
dorit ca în con
cursul de azi și 
din celelalte zile 
sportivii noștri 
să se mobilizeze, 
să facă apel la 
întregul lor

slabe
i-au mai 

printre

Ședința de lucru
a prezidiului C.LP.S.

MAMAIA 20 (prin telefon). Luni a avut loc la 
hotelul Internațional. în ajunul deschiderii celui 
de al 12-lea Congres al Federației Internaționale 
de Pescuit Sportiv, găzduit de țara noastră între 
21 și 24 septembrie, ședința de lucru a Prezidiului 
Confederației. Președintele C.I.P.S., Karl Kreitschi, 
și ceilalți membri ai prezidiului au fost salutați în 
numele comitetului de organizare de către Tiță 
Florea, președintele Asociației Generale a Vânăto
rilor și Pescarilor Sportivi din Republica Socia
listă România.

Au fost discutate probleme organizatorice pri
vind activitatea C.I.P.S. și a fost concretizat pro
gramul de desfășurare a celui de al 12-lea congres 
de la Mamaia și a campionatelor mondiale de pes
cuit staționar, care va avea loc în ziua de 26 sep
tembrie. la Galați. Luînd cuvîntul în legătură cu 
organizarea acestor manifestări, tov. Tiță Florea — 
președintele A.G.V.P.S. — a vorbit despre pregă
tirile făcute și despre interesul de care se bucură 
aceste manifestări in rîndul iubitorilor pescuitului 
sportiv din țara noastră.

In numele prezidiului, Karl Kreitschi, președin
tele C.I.P.S., a mulțumit călduros comitetului exe
cutiv al A.G.V.P.S. pentru eforturile depuse în 
vederea asigurării succesului deplin al celor două 
manifestații sportive internaționale ce urmează să 
se desfășoare în aceste zile in România

Cu deosebită satisfacție a fost primită de către 
membrii consiliului inițiativa Asociației Gene
rale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi din Repu
blica Socialistă România de a se institui Cupa 
transmisibilă „DELTA DUNĂRII", oferită de 
A.G.V.P.S. și carp urmează să fie atribuită anual, 
începind cu cea de a 12-a ediție a campionatului 
mondial de pescuit sportiv, echipei care va obține 
cele mai bune rezultate în aceste întreceri.

Potrivit regulamentului, Cupa transmisibilă „DEL
TA DUNĂRII”, va fi adjudecată definitiv de către 
echipa acelei țări care o va cîștiga de cinci ori 
consecutiv sau în cazul cind nici o echipă nu va 
întruni aceste condițiuni, dc către echipa car© o 
va cîștiga de cele mai multe ori într-o perioadă 
de 15 ani.

WRCFA COSTEA

FESTIVITATE

MILIANA MICU — NOU 
RECORD LA GREUTATE 

COPII

In cadrul campionatu
lui de atletism pentru co
pii al Capitalei, ’ “w 

șurat pe stadionul 
retului, Miliana 
(Constructorul) a 
cat greutatea de 3 kg la 
11,97 m, performanță care 
reprezintă un nou record 
republican la această ca
tegorie. ;

desfă-
Tine-
Micu 

arun-

DOUA RECORDURI DE 
ÎNOT LA „tineretului-

gaj de cunoștințe pentru a avea 
o comportare cît mai bună, la ni
velul condițiilor de pregătire pe care 
le-au avut. Dc pildă, la proba dc 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, care se dispută azi, vor lua 
startul trăgători cu posibilități mari, 
confirmate în alte mari întreceri. Este 
vorba de Rotaru, Olărescu și ceilalți 
din echipa 
la valoarea 
valoroase.

noastră, 
lor pot

★

care concurînd 
realiza rezultate

Luni dimineața au 
probele de armă liberă calibru redus 
60 focuri femei și pistol liber. După 
două orc de concurs a fost cunos
cută cîștigătoarea la 60 focuri cui 
cat : sovietica Tamara Komaristova 
cu 589 p. care a găsit cea mai bună 
tactică de adaptare Ia condițiile de 
concurs, vînt destul de puternic. 
Lupta la această probă a fost foarte 
strînsă, celelalte două medaliate fiind 
la un punct de câștigătoare.

Reprezentantele noastre, /kurelia 
Schaffer și Edda Baia, au concurat

fost programate

(Continuare în pag. a 4-a)

DE PREMIERE: echipa
României la pistol viteză, CAM-

PIOANA EUROPEANA

Cu prilejul unui con^ 
curs desfășurat la ștran
dul Tineretului, tinerii 
înotători Valentin Dov
gan și Eda Schuler de la 
S.S.E. nr. 2 au stabilit 
două noi recorduri 
categoria copii 13—14 
Dovgan 31,0 la 50 m 
ture, Schuler 31,5 la 
m liber.

la 
ani: 
flu-

50

PO-NOI SUCCESE ALE 
LOIȘTILOR Șl ÎNOTATO. 
RILOR ROMANI LA 
ATENA
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După executarea unei teme din lecția de antrena
ment și înaintea începerii alteia, antrenorul Dan Ni- 
culescu dă indicațiile cuvenite baschetbaliștilor de la 

București
Foto : P. Roinoșan

Dinamo

In ultima zl a concursu
lui internațional de la A- 
tena, echipa de polo (tine
ret) a orașului București 
a Învins formația P.A.O. A- 
tena cu scorul de 10—0 
(2—0, 2—0, 3—0, 3—0), Miha- 
ela ronescu a cîștlgat pro
ba de 100 m bras cu tim
pul de 1:26,5, iar ștafeta 
de 4x100 m liber alcătuită 
din Lesal, Popa, Țăranii 
și Karl a ieșit învingătoa
re cu timpul de 4:05,6.

pasionante.
DIN MULȚIMEA DE TINERI

tineri care s-au

La

17
A 

da
IOANA STANCU, tn vîrstă de 

ani, este elevă in clasa a Xl-a. 
început, să practice atletismul

I

De la stingă la dreapta: Marcel Roșea, Virgil 
Alanasiu, Petre Cișmigiu (antrenor), Mihai Dumi- 

triu și Ion Tripșa

internațional, turneul de 
la București constituie 
una din cele mai însem
nate confruntări baschet- 
balistice europene ale a- 
nului 1965 și este tot
odată un serios examen 
pentru campioana tării 
noastre — Dinamo Bucu
rești — care ne va re
prezenta în această dis
pută. îh dorința de a 
avea o comportare cit 
mai bună, sportivii dina- 
moviști s-au pregătit cu 
toată seriozitatea și sîn- 
tem convinși că vor lupta 
din toate puterile pentru 
a obține rezultate de 
prestigiu.

După cum am mai a- 
nuntat, cele opt echipe 
au fost împărțite în două 
grupe, în funcție de 
locurile ocupate în dis-

minică 
fășura semifinalele și fi
nalele. Sîmbătă, echipa 
clasată pe primul loc în 
grupa A va juca cu cea 
clasată pe locul doi în 
grupa B și cea de pe lo
cul întîi în grupa B cu 
a doua clasată în grupa 
A, iar duminică învingă
toarele vor juca pentru 
locurile 1—2 și învinsele 
pentru locurile 3—4

Programul etapei inau
gurale, care se dispută 
azi 
la 
de 
de,

se vor des- 1. C. ARAD — RAPID
BUCUREȘTI 3—2 ÎN 

CAMPIONATUL DE 
POLO

Intr-un meci restant al 
campionatului republican 
de polo, I.C. Arad a între
cut pe Rapid București cu 
3—2 (0—0, 0—1, 0—0, 3—1). 
Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de Schilka* 
Pentru feroviari au mar
cat Tonciu și Paraschive®* 
cu. (St. Iacob — coresp).

de la ora 15, avind 
început festivitatea 
deschidere, cuprin- 

în ordine, meciurile : 
Spartak — Ruda Hvezda, 
Dinamo București — 
Dozsa, Avangard — Dy
namo R. D. Germană și 
Dinamo U.R.S.S. — Gwar
dia.

„CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI" LA BOX

Peste 50 de pugillșU frun
tași din Capitală s-au în
scris în competiția ,.Cupa 
orașului București”. Prima 
reuniune are loc astă- 
seară, ora 18,30, pe tero* 
nul Progresul din str. dr. 
Staicovlci.

De la trimisul nostru special. Gh. Nicolaescu

După meciul de la Praga
Revista presei cehoslovace,

PRAGA, 20 (prin te
lefon). — Cu meciul dis
putat duminică pe sta
dionul Strachov, în gru
pa a IV-a a preliminari
ilor campionatului mon
dial s-a făcut și mai 
multă lumină: pierzînd 
ambele puncte puse în 
jocul cu Cehoslovacia, 
reprezentativa României 
a ieșit din cursă, deschi-

zînd drum liber spre... 
Londra echipei lui Eu
sebio.

întrucit noi ne-am 
spus părerea asupra des
fășurării acestei partide, 
în rîndurile care urmea
ză vom da cuvîntul 
antrenori, jucători, 
ducători și ziariști 
specialitate.

Sub semnătura

unor 
con- 

de

lut

declarații

Frantisek Zemla și Ota- 
kar Dolejs, ziarul CES- 
KOSLOVENSKY SPORT, 
care apare la Praga, îșl 
Intitulează astfel cronica

(Continuare tn pag.a 3-a)

Cupa agriculturii" și sportivii ci
Orașul Roșiori de Vede a găzduit 

întrecerile etapei pe grupe de regiuni 
a Spartachiadei de vară a tineretu
lui, dotată la sate cu „Cupa agri
culturii". Și-au disputat întîietatea 
tineri și tinere din regiunile Bucu
rești. Oltenia Hunedoara și Argeș.

Iată cîteva aspecte culese în cele 
două zile de dispute

mai puțin de un an, la îndruma 
rea profesorului ei de educație fizi
că, Jon Popescu. Prima dată a arun
cat greutatea, dar profesorul ei, în 
trezărindu-i calitățile a sfătuit-o să 
încerce la suliță. Și a încercat. Mun
cind foarte mult la antrenamente. 
Ioana a reușit în scurt timp să 
progreseze șl la etapa regională a 
„Cupei agriculturii" a aruncat suli
ța la 42.0Î m

SCRISOARE CĂTRE MAMA

Din mulțimea de .. ___  _ .
întrecut pe stadionul C.F.R. o fată 
și un băiat au atras în mod deose
bit atenția spectatorilor. Este vorba 
de toana Stancu din comuna Tătu- 
lești, reg Argeș, cîștigătoarea pro
bei de suliță cu o aruncare de 41,76 
m, și Ion Dumitru din comuna Mo- 
delu, reg. București, învingător 
trlntă la categoria 68 kg.

ION DUMITRU a împlinit 21 de ani 
și este de profesie dulgher. Ii pla 
ce foarte mult sportul luptelor. A- 
nul trecut a ocupat locul II la a- 
ceastă competiție. Pregătindu-se 
în continuare cu multă conștiincio
zitate el a reușit la Roșiori, să-și 
întreacă toți adversarii prin tuș. 
Este deficitar la procedeele tehnice 
și tactice (deoarece nu are antre
nor), însă constituie un exemplu d* 
dîrzenie si pasiune

La arena de popice se desfășurau 
ultimele jocuri. La primul loc can
didau, cu șanse egale, echipele re
giunilor Hunedoara și Oltenia. Pe 
pistă se afla ultimul schimb al hu- 
nedorenilor, Ilie Ciorogar din comu
na Miercurea. Lansa bila cu mare 
precizie, atrăgînd atenția spectatori
lor. O fată de vreo 16—17 ani îl ur
mărea cu și mai mare atenție, cu 
emoție. Mai tîrziu am aflat că era 
fata lui și că și ea făcea parte din 
echipa de popice.

— Eu am concurat ieri, ne-a 
spus Lia.

— De cît timp practici acest sport?
— De vreun an. 

vătat. Dar de fapt 
care ne-a atras pe 
arena de popipe

TR.

Mama m-a în 
tata este acela 
amîndouă spre

IOANIȚESCU
(Continuare 1n pag. a 2-a)

Echipa României 
pe locul III In turneul 

feminin de volei 
de la Leipzig

LEIPZIG, 20 (prin tele* 
ron). — Turneul internațio
nal feminin de volei care 
s-a disputat timp de o săp- 
tămînă în acest oraș s-a 
încheiat duminică seara 
cu victoria formației R. D. 
Germane.

In ultimul joc, echipa 
României a dispus de O- 
landa cu 3—0 (8, 6, 8) după 
un joc în care s-au evi
dențiat Aurelia Căunel# 
Emilia Vameslu șl Lia Va- 
nea. Iată celelalte rezultate 
de duminică: R. D. Ger
mană (A) — U.R.S.S. H
3—0. U.R.S.S. II — R D. 
Germană (j) 3—1, Polonia 
— Cehoslovacia 3—1, Ceho
slovacia — Olanda 3—0.

Iată clasamentul final î 
1. R. D. Germană (A); 2. 
Polonia : 3. ROMANIA : 4. 
Cehoslovacia : 5. U.R.S.S.
II; 6 R. D. Germană (j)> 
î. Olanda.

GH. CONSTANTINESCU 
antrenor



CARNET COMPETITIONAE

BOX: Intensă activitate 
la Mediaș

Se apropie campionatul republican 
de box pe echipe. In vederea acestui 
eveniment pugiliștii din Mediaș se pre
gătesc intens. Formația Gaz metan din 
localitate a realizat o performanță 
mai puțin obișnuită : sîmbătă seara și 
a doua zi, duminică dimineața, a sus
ținut două partide amicale, cîștigîndu- 
le pe amîndouă. în prima reuniune, 
meaieșenii i-au întrecut pe pugiliștii 
de la C.S.O. Tg. Mureș cu scorul de 
10—4, iar în cea de a doua, ei au 
dispus la un scor și mai categoric 
(14—2) de Cimentul Medgidia. Cu pri
lejul acestor gale s-au remarcat pugi
liștii : I. Pițu, C. Tobă, FI. Paraschiv 
și Gh. Dulău.

Z. RIȘNOVEANU — coresp.

LUPTE:* Steagul roșu,
performera etapei 
la „libere"
® Rezultate scontate 

ia „greco-romane"
Sîmbătă și duminică s-a disputat 

prima ©tapă a returului campiona
tului pe echipe de lupte libere si 
țjreco-romane. Iată rezultatele și 
scurte relatări ale corespondenților 
noștri.

CLUJ, 19 (prin telefon). Dinamo- 
viștii bucureșteni au întrecut mai 
greu decît se așteptau formația C.S.M. 
din localitate (10—6) și au dispus la 
scor (15—1) de Vagonul Arad. C.S. 
M. Cluj — Vagonul Arad: 11—5. 
(P. RADVANI).

LUGOJ, 19 (prin telefon). între
ceri de un nivel tehnic bun, arbi
traje corecte, meciuri viu disputa
te. Aceste atribute au însoțit con
cursul de lupte libere de la Lugoj. 
Sportivii de la A.S.M.T. din localitate 
au avut o comportare bună și au 
învins pe cei de la Prahova Plo
iești cu scorul de 10—6. Intîlnirea 
dintre A.S.M.T. Lugoj și Progresul 
București s-a terminat la egalitate 
6—6. Progresul București — Prahova 
Ploiești 14—2. (C. OLARU).

GALAȚI, 19 (prin telefon). Un nu
măr mare de spectatori au urmărit 
cu mult interes întrecerile primei 
etape disputate în localitate. Rezul
tatele : C.S.O. Galați — Mureșul Tg. 
Mureș 14—2; cu Rapid București 
15—1; Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
9—5. (S. CONSTÂNTINESCU).

BRAȘOV, 19 (prin telefon). Reu
niunea de sîmbătă din Sala Armatei 
din localitate a avut ca punct de 
atracție meciul Steagul roșu—Steaua. 
Partidele au fost frumoase, de un 
bun nivel tehnic și rezultatul final 
a fost surprinzător : 7—7.

„CUPA AGRICULTURII" Șl SPORTIVII El
(Urmare din pag 1)

...întrecerile se încheiaseră de cî
teva minute. In timp ce arbitrul 
principal, Ion Paplica, anunța rezul
tatele finale consemnînd victoria 
echipei Recolta Miercurea din regiu
nea Hunedoara, Lia și-a îmbrățișat 
tatăl. Apoi a fugit la poștă, Se grăbea 
să-i scrie mamei.

PE MAI MULTE TERENURI
« La oină ne-am întîlnit cu mai multe 

cunoștințe. Printre ele și învățătorul Iu
lian Deculescu, în vîrstă de 58 de ani, 
din comuna Radu Negru, reg. București. 
Era bucuros pentru că echipa pe care 
o antrenează ocupase primul loc în cla
sament. „Pînă ies la pensie mai am o 
singură dorință. Vreau, ne-a mărturisit. 
ca la ediția din 1966 a campionatului

Clasamentul general pe regiuni
1. Regiunea București 225 p.
2. Regiunea Hunedoara 150 p.
3. Regiunea Oltenia 145 p.
4. Regiunea Argeș 130 p.

republican să ajung cu această echipă în 
finală pe țară“. Cunoscînd puterea de 
muncă și pasiunea cu care pregătește 
echipa, credem că învățătorul Deculescu 
are toate șansele să-și realizeze dorința.

'• Dintre echipele care au reprezen
tat regiunea Oltenia, cea mai frumoasă 
comportare a avut-o formația de hand
bal din comuna Tia Mare. Handbaliștii 
din această comună și-au depășit toți 
adversarii. In mod deosebit s-a remar
cat căpitanul echipei Simion Tingire, so
cotitor la cooperativa agricolă de pro
ducție, care a marcat cele mai multe, 
goluri ale turneului : 18.

• Echipa de fotbal din comuna Balta
^Sărată, regiunea Argeș, a avut cei mai

Iată celelalte rezultate: Steagul roșu
— Rulmentul 14—2; Steaua — Rul
mentul 15—1. (GH. CORCODEL).

BAIA MARE, 19 (prin telefon) — 
Prima etapă a returului campionatu
lui republican de lupte greco-roma
ne pe echipe seria A, s-a bucurat 
de succes.

Rezultate : Chimistul Baia Mare cu 
Unio Satu Mare 8—4 și cu Rapid 
București 11—5. Unio Satu Mare — 
Rapid București 8—8. (T. TOHÂTAN).

REȘIȚA, 19 (prin telefon). — In 
sala sporturilor din localitate s-au 
întîlnit echipele Dinamo București
— C.F.R. Timișoara și C.S.O. Reșița. 
Dinamoviștii s-au dovedit superiori 
din punct de vedere tehnic și fizic 
și și-au învins adversarii cu scoruri 
categorice.

Rezultate: Dinamo cu C.S.O. Re
șița 12—2 și cu C.F.R. Timișoara 
12—2. C.S.O. Reșița — C.F.R. Timi
șoara 8—8 (IANCU PLĂVIȚU).

BRAȘOV, 19 (prin telefon) — 
Superiori din toate punctele de 
vedere, luptătorii de la Steagul roșu 
Brașov, de a căror pregătire se ocu
pă V. Bularca, au cîștigat ambele 
întîlniri.

Rezultate: Steagul roșu Brașov 
cu Viitorul București 14—2 și cu 
Rulmentul Brașov 14—0. Viitorul 
București — Rulmentul Brașov 14—2. 
(P. DUMITRESCU).

RUGBI: Un derbi ratat 
și multe semne 
de întrebare...

Meciul de sîmbătă dintre Dinamo 
și Grivița Roșie a constituit, Intr-un 
fel, o dezamăgire, îndeosebi ca mod 
de a aborda jocul.

Firește, ambele echipe erau inte
resate de rezultat : Dinamo — pen
tru a-și consolida poziția de lider, 
Grivița Roșie — pentru a putea să 
reintre In discuție pentru locul 1 
Dar de aici și p1nă la a rezuma 
Întrecerea la o dispută pentru punc
te, de un nivel tehnic nesațisfăc.ător, 
este de neînțeles In cazul unor e 
chipe de asemenea talie.

A fost un meci derbi, ratat ca 
spectacol și. In plus, cu multe sem
ne de Întrebare. Aceasta deoarece 
jucătorii susceptibili de selectionarc 
in reprezentativa tării n-au evoluat 
la valoarea lor. Cel mult s-au „evi
dențiat" prin greșeli elementare de 
ordin tehnic și chiar tactic. Printre 
acestea din urmă se Înscrie și aceea 
a lui Irimescu, care a dus la „În
cercarea" lui Dragomir... Alte exem 
ple ? Ar trebui să ne referim la tot 
selectionabilii, mai puțin la Iordă- 
chescu, singurul care a corespuns. 
Un bun exemplu de conștiinciozitate 
și simt de răspundere care, din pi
cate, nu este urmat și de ceilalți..

Pină la meciurile internaționale din 
toamnă vor mai fi programate cite 
va partide-derbi. Am dori Insă c.< 
acestea să-și merite numele, să fie 
realmente un sprijin in munca de 
selecție a antrenorilor. Conduceri!' 
cluburilor și ale secțiilor de rugb’ 
respective au cuvintul...

mulți ~ susținători. Fotbaliștii de aici av 
fost însoțiți în această deplasare de 
peste 200 de suporteri veniți la Ro
șiori cu 4 autobuze.

CEEA CE NU TREBUIE SA SE 
REPETE

Este adevărat că organizatorii întrece
rilor, consiliul regional UCFS București 
și comisiile d.e sp~ :Cf.‘H ;■ -urde
prevăzute în programul competiției, 
s-au străduit, și au reușit în mare mă
sură, să asigure condiții cit mai bune 
de concurs și de cazare.

Totuși, ei au scăpat din vede
re unele amănunte, ca de exemplu, lipsa 
numerelor de concurs la atleți, alcătui
rea unui program adecvat la stația 
de radio-amplificare a stadionului CFR, 
asigurarea unui număr suficient de 
cadre care să pregătească terenurile 
de volei și handbal, fapt care a dus 
la întîrzierea unor meciuri etc.

O lipsă mai serioasă a fost însă a- 
ceea că n-a existat un număr suficient 
de arbitri. Astfel, la majoritatea ra
murilor de sport, federațiile av delegat 
doar cîte an arbitru, care nu a putut 
face față volumului mare de întîlniri. 
O altă situație: la Roșiori au concurat 
o serie de elemente talentate. Dar 
cine să le descopere, cine să le dea 
îndrumări pentru viitor dacă nu am 
văzut nici un antrenor cunoscut pe te
renurile din Roșiori ? Și cînd stai să 
te gîndești că puteau fi depistați o 
serie de tineri sportivi cu reale pers
pective nu poți să înțelegi nepăsarea 
cu care au privit federațiile această 
importantă competiție.

Și încă ceva, care trebuie să nu se 
mai repete la următoarele trei zone 
ale „Cupei agriculturii" : toate regiu
nile au folosit și sportivi care de fapt 
aveau domiciliul în... oraș, ceea ce a 
dat loc la multe contestații, creîndu-se 
justificate nemulțumiri în rîndurile par- 
ticipanților și umbrindu-se astfel com
petiția. Păcat.

Considerații pe marginea Jocurilor Balcanice de atletism
_ Despre întrecerea Cetelor

M. Iliută, A. Beșuan, I. Petrescu și Ol. Cataramă (de la stingă la dreapta) 
s-au fotografiat „ca amintire" pe aeroportul din Atena

: .^. A,

Așa cum scriau ziarele ateniene, 
atletele noastre porneau favorite în 
întreceri. Avînd în vedere rezultatele 
obținute la J.O. de la Tokio, în com
petițiile interne, cît și cele înregis
trate în „Cupa Europei" lucrurile nu 
erau exagerate cu nimic. Totuși, u- 
nele indisponibilități, de pildă, la 
800 m, promovarea în lot a unor de
butante, lipsa de formă a unor spor
tive mai vechi — toate acestea erau 
probleme care frămîntau conducerea 
lotului și colectivul de antrenori. 
De aceea, chiar imediat de la sosirea 
în capitala Greciei, întreaga muncă 
a fost concentrată spre efectuarea 
unor antrenamente de acomodare pe 
stadionul Karaiskaki, realizarea ulti
melor retușuri care se mai puteau 
face în componența reprezentativei 
feminine.

Mobilizate de primele succese ob
ținute de băieți, fetele au luptat și 
ele cu cea mai mare încordare fizică 
și morală pentru 
multor locuri 
puncte prețioase 
rea locului I pe

obținerea a cit mai 
fruntașe și a unor 
necesare în cuceri- 
națiuni.

IOANA PETRESCU A ADUS 
ECHIPEI CELE MAI MULTE 

PUNCTE

Analizînd evoluția sportivelor noa
stre trebuie, mai întîi, să începem cu 
probele de sprint. în acest sens vom 
vorbi de Ioana Petrescu. Aceasta, în 
decurs de trei zile, a concurat Ia 
100 m, 200 m, 400 m și 4 x 100 m, o- 
cupînd un loc întîi la 200 m și locu
rile II la 100 m, 400 m și 4x100 m. 
Rezultatele sale sînt valoroase, la 
100 m ea egalînd recordul republi
can. Ioana Petrescu a fost una dintre 
componentele de bază ale echipei, a- 
ducînd cel mai mare număr de puncte 
dintre toți atleții noștri. Considerăm 
că folosirea ei în prea multe probe 
dăunează rezultatelor. Secondantele 
ei, Crista Mesaros la 100 m și Ecate- 
rina Cheșu la 200 și 400 m, s-au com
portat slab. Ultima pare obosită după 
concursurile acestui sezon.

Cu toate că la 800 m porneam fa- 
voriți, deși Florentina Stancu lipsea 
de la start, am fost nevoiți să ne 
mulțumim cu locurile 2 și 3. Este 
adevărat că atît Elisabeta Teodorof 
cît și Viorica Gabor au luptat, dar cu 
o mai bună conlucrare între ele cursa 
se putea cîștiga. în proba de 80 m 
garduri atletele noastre Maria Iliuță 
și junioara Sanda Anghelcscu au o- 
cupat locuri mai bune decît cele an
ticipate, dar nu putem trece cu ve
derea că performantele lor sînt foarte 
scăzute față do cele realizate, în mod 
obișnuit, pe plan mondial.

în proba de ștafetă echipa noastră 
a ocupat locul 2 și dacă fetele nu a- 
lergau cu viteză mai scăzută la spa
țiile de schimb (erau preocupate să 
nu „depășească", căci de această pro
bă depindea victoria echipei noastre 
feminine) puteau ocupa locul I.

VIORICA VISCOPOLEANU LA...
ÎNĂLȚIME

La înălțime, Iolanda Balaș, ca de 
obicei, nu a avut adversare. Fiind 
accidentată, rezultatul ei nu a fost 
însă cel așteptat. Secondanta ei, ju
nioara Erica Stoenescu. debutantă în 
echipa de senioare a reușit 1,55 m. 
Viorica Viscopoleanu a obținut, în 
ciuda accidentului la gleznă, o per
formanță pe măsura valorii ei. Deși 
a înfruntat o adversară foarte valo
roasă (Deiana Iorgova) și în cea mai 
bună formă, totuși Viorica nu s-a in
timidat și a cîștigat cu siguranță. în 
plus aportul ei în ștafetă a fost hotă- 
rîtor. Cealaltă reprezentantă, Ecateri- 
na Potoroacă, a reușit locul 3. La 
greutate Ana Sălăgean (neacomodată 
cu noua gteutate) a cîștigat din nou. -!

Anca Gurău a realizat o performan
tă slabă. La disc, Olimpia Cataramă și 
Lia Manoliu au înregistrat rezultate 
sub nivelul posibilităților lor. Mihaela 
Peneș, a aruncat atît cît i-a trebuit ca 
să cîștige, rezultatul nefiind însă deo
sebit. în ceea Ce o privește pe Maria 
Diaconescu, aceasta ni s-a părut o- 
bosită, fiind întrecută de concurente 
cu rezultate anterioare mai slabe. La 
pentatlon, atât Maria Pândele cît și 
Elena Vintilă au realizat performante 
mult mai slabe decît cele obținute în 
tară, ocupînd locurile 3 și 5.

TREBUIE ÎNCĂ MULTĂ MUNCĂ 
PENTRU O VALOARE 

MONDIALĂ
Din cele arătate mai sus se desprin

de concluzia că în echipa noastră fe
minină, una din cele mai puternice 
din Europa, avem cîteva sportive de 
certă valoare ca Iolanda Balaș, Mi
haela Peneș — neînvinse în acest 
sezon — Viorica Viscopoleanu și alte 
cîteva atlete bune, care „punctează” 
cu regularitate în orice competiție in
ternațională (Ioana Petrescu, Ana Să
lăgean, Olimpia Cataramă). Alături 
de ele, echipa mai cuprinde o serie de 
tinere atlete cu frumoase perspective 
(Sanda Anghelescu, Ecaterina Poto
roacă, Elena Vintilă. Erica Stoenes
cu), care însă mai au serios de muncit 
pentru a atinge o valoare 
nală. Și, în sfîrșit, am mai 
zenta în formație a unor 
care, se pare, au atins 

internațio- 
notat pre- 

sportive 
maximum 

posibilităților (Lia Manoliu, Anca Gu- 
rău, Crista Mesaros, Maria Pândele, 
Elisabeta Teodorof) și cărora antre
norii lotului vor trebui să le asigure 
„dubluri" de cel puțin aceeași va
loare. Numai astfel, reprezentativa 
noastră feminină va putea alinia în 
viitor un lot omogen, cu care Să pu
tem ataca pozițiile iruntașe în ierar
hia mondială.

★
în încheierea considerațiilor noa

stre pe marginea J.B. de la Atena,

j
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CADRUL GRUPULUI ȘCOLAR AL COMITETULUI DE STAT 
APELOR (ARAD) FUNCȚIONEAZĂ - TN ANUL ȘCOLAR 
1965/66 - URMĂTOARELE PROFILURI DE ȘCOLI :

PENTRU PERSONALUL TEHNIC

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

1. 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 
str. N. Grigorescu nr. 
între 24-30 sept. 1965,

sept. 1965 la sediul școlii din Arad, 
8-10. Examenul de admitere are loc 
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 potInformațiile suplimentare se pot primi la direcțiunea 

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

trebuie să subliniem că dubla victo
rie obținută de sportivii noștri a 
întărit prestigiul atletic pe plan inter
național, a făcut o bună propagandă 
sportului românesc. Ne mîndrim cu 
campionii noștri balcanici, cu atleții și 
atletele care au adus puncte prețioase 
în întrecerea de la Atena. Cu toate 
acestea, nu putem trece peste unele 
rezultate care sînt departe de nivelul 
republican șl, mai ales, de cel inter
national. Considerînd că trebuind să 
amintim despre contribuția substan
țială adusă de către antrenorii lotului 
republican și de către ceilalți antre
nori care au dat echipei reprezenta
tive atleti (Vasile Dumitrescu, Gheor- 
ghe Stânei, Mihai Tintorescu Ion 
Soter, Aurel Coman, Lixandru Pân
dele, Ion Arnăutu, Alexandru Stoe- 
nescu, Gheorghe Rugină etc.) precum 
și de munca pozitivă a antrenorului 
federal Gheorghe Zimbreșteanu. nu 
putem trece cu vederea faptul că unii 
antrenori mai au mult de lucru cu 
atleții lor, că sînt „datori" cu spor
tivi de o valoare ridicată. Activitatea 
sportivă internațională cere elemente 
de certă valoare, atleți care prin per
formantele lor să facă față oricăror 
confruntări atletice. Trebuie, de ase
menea, acționat rapid în direcția îm
prospătării loturilor (bărbați și femei), 
să se promoveze ca curaj juniorii cei 
mai talentat!. Avem încă în secții e- 
lemente care „bat pasul pe Ioc", care 
se mulțumesc cu puțin, elemente ale 
căror performanțe sînt poate de do
meniul Olimpiadei din... 1896. Nu pu
tem trece cu vederea nici f-rutul că 
sînt încă o serie de orașe mari și re
giuni care nu fac mai nimic pentru 
atletism, care n-au dat nici un sportiv 
pentru un lot sau altul.

lnvățînd din părțile pozUive și ne
gative de la această Ba'caniadă, să 
tragem concluziile respective nentru 
îmbunătățirea performantelor, pentru 
prezentarea în competițiile atletice Ia 
cel mai înalt nivel.

VASILE GRĂD1NARU

CENTRALIZATORUL MEDALIILOR 
ȘI PUNCTELOR PE NAȚIUNI

Loc I Loc. n Loc. III Puncte

BARBAȚ1

1. ROMANIA 11 5 12 168,5
2—3. Bulgaria 5 6 5 126
2—3. Iugoslavia 4 9 3 126

4. Grecia 3 3 3 86.5
5. Turcia — — 14

FEMEI

1. romanța 5 6 3 100
2. Bulgaria 3 3 5 81
3. Iugoslavia 4 3 4 77
4. Grecia — — 9
5. Turcia — — — 0

Total B si F
1. ROMANIA 16 11 15 268,5
2. Bulgaria 8 9 10 207
3. lugostavia 8 12 7 203
4. Grecia 3 3 3 95,5
5. Turcia — — — 14
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SE REIA CAMPIONATUL
Etapa a Vl-a a categoriei A la 

fotbal se dispută, conform progra
mului, duminică 26 septembrie, cn 
excepția partidei Dinamo Pitești — 
Dinamo București care se joacă sim- 
bătă 25 septembrie.

In R. D. Germană

di-

Iată meciurile etapei:
Dinamo Pitești — Dinamo București
Steaua — Siderurgistul
Rapid — Steagul roșu
Farul — Petrolul
Știința Craiova — U.T.A.

BERLIN, 19 (prin telefon). Echipa 
Dinamo Pitești care se află în tur
neu în R.D. Germană a susținut du
minică al doilea joc. Adversara
namoviștilor a fost de data aceasta 
selecționata orașului Berlin alcătuită 
din jucătorii cluburilor din prima ca
tegorie Dynamo și Vorwărts din capi
tala R.D. Germane. Victoria a reve
nit 
pă 
în 
de 
Ia
înscris punctul victorios.

V. PAUNESCU

echipei gazde cu 3—2 (1—0) du
ci luptă deosebit de pasionantă, 
ultimele minute de joc, la scorul 
2—2, Țurcan a ratat o lovitură de 
11 m. după care echipa gazdă a

Știința Cluj — Știința Timișoara
Crișul — C.S.M.S. Iași

Programul campionatului republican de juniori 
1965-1966 (tur) - seria a Vl-a

ETAPA A H-A 26 SEPTEMBRIE
Victoria Tg. Jiu—Electroputere Craiova 
Progr. Strehaia—Minerul Deva 
Jiul Petrila—Metalul Hunedoara
Victoria Călan —A.S. Cugir 
Minerul
ETAPA
Minerul 
Metalul: . .
A.S. Cugir—Victoria Tg. Jiu 
Electroputere Craiova—Jiul Petrila 
Progresul Strehaia—Știința Cralova
ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
Victoria Călan—Progresul Strehaia 
Victoria Tg. Jiu— Minerul Deva
A.S. Cugir—Metalul Hunedoara 
Minerul Lupeni—Electroputere Cralova 
Știința Craiova—Jiul Petrila
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
Metalul Hunedoara—Știința Cralova 
Victoria Tg. Jiu—Progresul Strehaia 
Electroputere Cralova—Victoria Călan 
Jiul Petrila —Minerul Deva
Minerul Lupenl—A.S. Cugir

Lupenl—Știința Cratova 
A III-A î OCTOMBRIE 
Deva—Victoria Călan 
Hunedoarei—Minerul Lupenl

■

ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Progresul strehaia—Metalul Hunedoara 
Victoria Călan—Știința Cralova 
Jiul Petrila—Victoria Tg. Jiu
A.S. Cugir—Electroputere Cralova 
Minerul Deva—Minerul Lupenl
ETAPA A VIT-A 31 OCTOMBRIE
Metalul Hunedoara — Victoria Tg. Jiu 
Minerul Deva—Electroputere Cralova 
Minerul Lupenl—Victoria Călan 
Progresul Strehaia—Jiul Petrila
Știința Cralova—A.S. Cugir
ETAPA A VBI-A 7 NOIEMBRIE
Metalul Hunedoara—Minerul Deva 
Victoria Călan—Jiul Petrila
Victoria Tg. Jiu—Minerul Lupenț 
Electroputere Cralova—Știința Cralova 
A.S. Cugir—Progresul Strehaia.
ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Electroputere Cralova—Metalul Huned. 
Victoria Tg. Jiu—Victoria Călan 
Progresul Strehaia —Minerul Lupenl 
știința Craiova—Minerul Deva
Jiul Petrila—A.S. Cugir

AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
SERIA NORD

PROGRESUL REGHIN — CHIMICA 
T1RNĂVENI (3—0). Localnicii au do
minat categoric aproape 80 de minute, 
realizând cea mai bună partidă din acest 
sezon. Golurile au fost înscrise de File 
(mim. 3 și 67) și Naghi (38). (LIV1U 
MAIOR — coresp.).

MINERUL BIHOR — STEAUA RO
ȘIE SALONTA- (5—1). Cu toate ra
tările numeroase, atacanții Minerului, 
care au construit multe acțiuni ofensive 
periculoase, au înscris de 5 ori în poarta 
oaspeților, prin: Petrică (min. 10 și 
68), Bodo (min. 34), Drăgoi (min. 57) 
și Kedveș (min. 61). Singurul gol 
echipei din Salonta a fost realizat 
Naghi (min. 17). (M. DOMIȚIAN 
coresp.).

SATMAREANA — FORESTIERA 
GIIETUL MARMAȚIEI (4—1). Sătma- 
reana a obținut victoria mai greu decît 
arată scorul. Victoria localnicilor se da- 
torește eficacității mai mari a liniei de 
atac eare a fructificat majoritatea oca
ziilor de gol. Nivelul jocului a fost slab. 
Au marcat: Bot (min. 6 și 8), Mitu 
(57), Duncan (87) pentru SStmăreana, 
respectiv Dembrovsclii (74). A arbitrat 
cu scăpări T. Moga (Oradea). (A. VER
BA — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — GLORIA 
BISTRIȚA (2—1). Un meci viu dispu
tat, cu faze spectaculoase. Au înscris: 
Brcban (min. 71) și Trifu (90) pentru 
învingători. respectiv Eremia (19). 
(A. DOMUȚĂ — coresp.).

METALUL COPȘA MICA — UNIREA 
DEJ (3—0). Metalurgiștii au dominat 
dc-a lungul întregii partide, cîștigînd 
categoric în urma punctelor înscrise de 
Țintea (min. 3 și 58) și Săndulescu 
(76)^(N. FOLITIU — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — SODA 
OCNA MUREȘ (1—0). Joc frumos, de 
un bun nivel tehnic. Unicul gol 
al partidei a fost realizat de Iosif, 
în min. 65. (C. MOLDOVAN — coresp.).

A. S. ------------- ------------
(1-1). 
oaspeții 

T’ămaș.

Fază din meciul Tehnometal

TEXTILA SF. GHEORGHE — MA
RINA MANGALIA 2—1. Joc specific 
de campionat. Gazdele au jucat 
mai organizat și au încercat mai 
des poarta adversă. Au înscris Gh. Va
sile (6) și Antal (78) pentru Textila, 
respectiv Ciocan (min. 75 din 11 m). 
(GH. BRIOTA — coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — PORTUL 
CONSTANȚA 1—2. Partidă de un ni
vel tehnic scăzut. Au marcat: Dan (50) 
și Moroianu (68). Golul gazdelor l-a 
înscris Mitică (28). (RADU AVRAM — 
coresp.).

București— Tractorul Brașov

VIITORUL SUCEAVA — FL. ROȘIE 
TECUCI (4—1). Au înscris: Tu
dor (min. 10), Luțac (14), Bibu (51) 
și Tarlețchi (71) pentru Viitorul, res
pectiv Bujor (min. 34). ~
TEANU — coresp,);.

CLASAMENT

IR. MUN

CLASAMENT
1.
2.
3.

După
meciul
de la
Praga

(Urmare din pag. 1)

A1UD — OLIMPIA ORADEA 
Ambele goluri le-au înscris... 
prin Bocor (autogol) și prin 

în general jocul a fost anost.

CLASAMENT
1. Progresul Reghin 
2 Metalul Copșa Mică 
3—4. Sătmăreana 
3—4. Soda Ocna Mureș
5. Minerul Baia Sprie
6. Steaua roșie Salonta
7. Gloria Bistrița
8. Faianția Sighișoara
9. Minerul Bihor

10. A.S. Aiud 
.11. Chimica Tîrnăveni 
12 Olimpia Oradea
13. Unirea Dej
14. Forest Sighet, Marm.

SERIA SUD
ELECTRICA CONSTANȚA

TROM BRAȘOV 6—1. în mod surprin- 
..ător — dar meritat — fotbaliștii de 

1a Metrom au obținut victoria, la limită, 
prin golul înscris de Tase (min. 22). 
(LIVIU BRUKNER, coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0. Ușoara supe
rioritate a gazdelor a fost concretizată 
de două ori de către Mehedințeanu 
(30 și 63). Pentru lovirea intenționată 
a adversarului, Vătafii (Tractorul) a 
fost eliminat de pe teren. (N. NAS- 
TASE — coresp.).

ELECTRICA FIENI — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI 3—0 (neprezentare). 
Fotbaliștii bncureșteni s-au prezentat la 
teren cu o întîrzicre de o oră. Arbitrul 
a acordat victoria echipei gazdă. 
(M. AVANU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — CHIMIA 
FĂGARAȘ 1—2. Au marcat: Dumi- 
tresc.H (32) și I’eher (80) pentru Chi
mia și Pitiș (70) pentru Rulmentul. A 
condus satisfăcător C. Constantinescu — 
București. (V. SECAREANU — coresp.).

Metrom Brașov 
Tehnometal Buc. 
Portul Constanța 

4—5. Tractorul Brașov 
4—5. Electrica Fieni
6. Textila St. Gheorghe

7. Electrica Constanța
8. Dunărea Giurgiu

FI. roșie București 
Chimia Făgăraș 
I.M.u. Medgidia
S.N. Oltenița 
Marina Mangalia 
Rulmentul Bîrlad

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
2
3
2

2
3
1
2

2 2
2 2
1 3
2
2
2
2
0
0
0

1
1
1 
o
4
2
0

0 10— 
0 10—
1 9—
1 7—
1 8—
1 5—
1 6—
2 4—
2 5—
2 10—:
3 8—
1 0—
3 5—
5 5—:

1. Locomotiva Iași
2—3. Viitorul Suceava
2—3 Foresta Fălticeni
4. Petrolul Moinești
5. Textila Buhuși
6. Metalosport Galați
7. FI. roșie Tecuci
8—9. Victoria P. Neamț

10. Chimia Orașul Gh.

11. Minobrad Vt. Dornei
12. Rapid Mizll
13. Unirea Negrești
14 Metalul Rădăuți

SERIA

4
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
2
2
2

2
2
2
1
1
o
2
1

0 
0
2
2
2 
0
1
1 
0
2
2
4 
0 
0

1
2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
1
3
4

ME-

SERIA
PETROLUL MOINEȘTI — VICTORIA 

P. NEAMȚ (1—0). Formația locală a 
învins pe merit. Ambele echipe au prac
ticat lin fotbal bun. Oaspeții au con
traatacat periculos. A înscris Cristea, în 
min. 65,, clin 11 m (GII. PANA1TE — 
coresp).

FRUCTEXPORT FOCȘANI — FO
RESTA FĂLTICENI (2—0). Au 
marcat Dragu (min, 36, din 11 m) și 
Lang (min. 74). Slab arbitrajul lui llie 
Udrea — Buc. (S. SOLOMONOVICI — 
coresp.).

RAPID MIZIL — METALUL RĂ
DĂUȚI (1—0). O partidă frumoasă, 
cu faze spectaculoase, aplaudate de 
spectatori. Golul victoriei a fost realizat 
de Ivan Vasile. în min. 78. (1. GEOR
GESCU — coresp.).

CHIMIA ORAȘUL GH, GHEORGHIU- 
DEJ — METALOSPORT GALAȚI 
(1—0). Deși echipa gazdă □ dominat 
mai mult, ea nu a reușii să străpungă 
apărarea adversă decît o singură dată, 
în min. 19, prin Zdrobis. (A. ANDRO- 
NESCU — coresp.).

MINOBRAD V. BORNEI — LOCO- 
MOTIVA IAȘI (0—2). Localnicii s-au 
prezentat slab. Oaspeții au meritat vic
toria. Au înscris : Vătărescu (min. 65) 
și Comănescu (min. 77)- (S. IIALICI — 
coresp.).
TEXTILA BUHUȘI — UNIREA NE

GREȘTI (3—0). Au marcat : Nemeș 
(min. 21) și Raic (min. 3 și 37). Bun 
arbitrajul lui T. Leca — Brăila. 
(1. VTERU — coresp.).

EST

jocului: „Am cîștigat noi, dar n-am 
jucat bine*. $i mai departe : „Trebuie 
să jucăm multe partide ca să rodăm 
formația". Referitor la jocul selecțio
natei noastre. In articol se spune: 
Românii au fost obsedați de punctele 
puse în joc. Din această cauză au 
acționat foarte nervos, deschizînd 
chiar scorul prin Hălmăgeanu, în fa
voarea echipei noastre. Ziarul remarcă 
jocul prestat de minusculii fundași 
laterali, Popa și Greavu.

„Meci greu pentru ambele echipe, 
ne-a declarat JIRI MtJLLER, președin
tele federației de fotbal din Ceho
slovacia- Acest joc noi l-am privit ca 
pe o problemă de prestiqiu, în timp 
ce adversarii noștri au pus mare 
preț — cum era și firesc — pe cali
ficare. Rezultatul este îmbucurător, 
dar trebuie să remarc că echipa noas
tră n-a mers cura trebuie. Tinerii abia 
Introduși mai au mult de învățat". 
In schimb, antrenorul principal JO
SEF MARKO este de altă părere: 
„Prin felul în care au acționat, băieții 
arei mi-au depășit așteptările. Cu 
toate acestea., mai avem mult de 
lucrat pentru ca în 1970 să prezentăm 
o echipă în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului. 
trei ani 
mondial 
slovacia 
nerii Hrdlicka, Jokl și Vencel au de
butat strălucit. Knebort știe mai mult, 
în ceea ce privește formația Româ
niei, trebuie să spun că ea a făcut 
un joc bun in prima repriză. înain
tașii dv. se pierd însă în fața porții".

POPLUHAR, căpitanul echipei vice- 
campioane a lumii, a ținut să de
clare următoarele: „Românii au fost 
adversari dificili pentru noi. După 
golul primit, echipa noastră și-a cam 
pierdut busola. Repriza secundă a fost 
însă Ia discreția formației cehoslo
vace". Referindu-se la joc, KVAS- 
NAK a spus: „Am alergat mult în 
această partidă. Fotbalul se joacă 
acum ca.- hocheiul pe gheață: toți 
jucătorii trebuie să atace și apoi toți 
să se apere".

Iată și o declarație a lui Hălmă
geanu, autorul autogolului: „Cred că 
voi regreta toată via(a greșaia care 
a dus la înscrierea galului în pro
pria noastră poartă".

C.F.R. TIMIȘOARA — PROGRESUL 
STREHAIA (5—1). Joc mediocru. Au 
marcat: Covaci (două goluri . dintre 
care unul din II in), Seceleanu, Fodor 
și Panici pentru C.I'.R., respectiv Sem- 
scbi. (ȘTEFAN MARTON — coresp.),.

MINERUL DEVA — MUSCELUL 
C. LUNG (4—2). Gazdele au meritat 
victoria, datorită jocului de bună cali
tate practicat în prima repriză. Au mar
cat Csergo (2, 42 și 71) și Dellos (21) 
pentru Minerul, respectiv Dotau (62 și 
81). (GH. CIORANU și I. SIMION — 
coresp.).

MINERUL C. LUNG — ELECTRO
PUTERE CRALOVA (3—1). Meciul a 
fost frumos, cu 
loase de ambele 
atac, minerii au 
punctele realizate 
pea (65 și 77). 
cat Florescu (67). 
PESCU — coresp.).

MINERUL ANINA — ELECTROMO
TOR TIMIȘOARA (1—0). Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Semaca 
(77). A condus bine Si Drăgulici — 
Tr. Severin. (GIIEORGIIE CRĂCIU- 
NEL — coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — VICTORIA 
TG. JIU (0—0). Ambele echipe au 
practicat un joc anost. A arbitrat cu 
scăpări I. Țifrea — Hunedoara. (M. MU- 
TAȘCU — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — PRO
GRESUL CORABIA (3—0). La capătul 
unei partide frumoase, desfășurată în 
limitele sportivității, metalurgiștii din 
localitate au realizat o meritată victorie. 
Autorii golurilor: Bală (22 și 68) și 
Jimboreanu (32). Foarte bun arbitra
jul lui Gh. Limona — București. (GH. 
MANAFU — coresp.).

multe faze spectacu- 
părți. Mai incisivi în 
învins pe merit prin 
de Iuga (30) și Lu- 

Pentru oaspeți a mar- 
(VIOREb P0-

Așa cum am mai avut, cu 
in urmă, la campionatul 

din Chile (n.r. unde Ceho- 
a osupat locul al II-lea). Ti-
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7—
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CLASAMENT

METALUL HUNEDOARA — VIC
TORIA CĂLAN (2—0). Derbiul local 
a atras aproape 8 000 de spectatori, 
care —- din păcate — au asistat la un 
joc slab. Metalurgiștii au dominat mai 
mult. Ei au înscris de două ori prin 
Steiner (min. 26) și Tătaru (min. 56). 
A arbitrat bine I. Ritter —- Timișoara. 
(ALBU VO1CU —- coresp.).

1. Metalul Hunedoara
2. C.F.R. Timișoara
3. Minerul Deva
4 Electroputere Cralova
5'. Victoria Tg. Jiu
6. Progr. Corabia
7. C.F R. Caransebeș
8. Electromotor
9—10. Muscelul
9—10. Minerul

11. Metalul Tr.
12. Minerul CI.
13. Victoria Călan
14. Progresul Strehaia

Tim.
Ci. Mușc. 
Anina
Severin 

Mușc

4 10 13— 
4 0 1 22—

1
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3

3 1 
2 1
2 1
2 1
2 1
2 0
1 2

io—
16—
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336.871 LEI REPORT
Programul concursului PRONQ

SPORT de duminică cuprinde 6 me
ciuri din cea de a cincea etapă a 
campionatului categoriei A de fotbal, 
trei din categoria B și patru din cam
pionatul italian.

Dăm mai jos programul acestui 
concurs :

Rapid — Steagul roșu
Știința Cluj — Știinta Timișoara
Steaua — Siderurgistul
Farul — Petrolul
Știinta Craiova — U.T.A
Crișul — C.S.M.S. Iași

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII. Oltul Rm. Vîlcea — Progresul 
vm.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Metalul Tîrgoviște — Din. Bacău 
Arieșul Turda — Minerul B. M. 
Varese — Juventus
Catania — Fiorentina 
Brescia — Atalanta
Bologna — Napoli

CÎȘTIGĂTORII CELOR 180 EXCURSII 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

LOTO:

Atribuirea excursiilor s-a făcut pe 
clase (I, II, III) în ordinea extrageri» 
(urmare din numărul trecut): 161. Ian

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 12
5 2 0
5 12
5 11
5 11

2
8
5
5
7
5

4— 7 
12—11

7—11
2— 6

Biletele pentru întîlrrirea internațio
nală de rugbi dintre echipa franceză 
Beziers și Grivița Roșie, care va avea 
loc miercuri 22 sept. 1965 pe stadi
onul Republicii, avînd în deschidere 
jocul de fotbal Rapid—Progresul, s-au 
pus în vînzare la casele de bilete 
obișnuite.

LA CONCURSUL PRONOEXPRES DE MIINE
Jer»
163
Pa-
165

166.
167,

168. Popa Cons-

cuți Aureliu — Baia Mare, 162. 
pelea Constantin — București, 
Turlea Aurica — Dorohoi, 164. 
raschiv Dumitru — București, 
Nistor Aglaia — București, 
Cursaru Dumitru — București, 
Dan Elena — Slatina,

Nicolae loan —tantin — Vaslui, 169.
București, 170. Isac Lucian — Bucu
rești, 171. Blănaru Gheorghe — Turda, 
172. Covaliu Vasile — Săveni, 17X 
Băleanu Gheorghe — București,, 174. 
Curcă Orest — București, 175. Ger-

gely Valentin — Becleqn-Dej, 176. 
Bejenaru Petre — Curtea de Argeș, 
177. Prodan Vasile — Tg. Mureș, 178. 
Lucza Emerik — Oradea, 179. Visu 
Aurel — Făgăraș, 180. Enache Ioan — 
București.

PRONOEXPRES

Premiile
nr. 37 din 15

Categoria a 
87.914 lei și 5

Categoria 
1.668 lei ;

Categoria 
358 lei ;

Categoria
85 lei ;

Categoria 
a 27 lei.

Report la
Premiul de 25.000 lei revenit unei 

variante de categoria a TI-a, va fi 
tras la sorți mîine după tragerea Pro- 
noexpres care va avea loc la Petroșeni.

concursului Pronocxpres 
sept. 1965.

II- a: 1 
variante a
III- a : 50a

a

a

a

IV-a : 299

V-a: 1.261

variantă a 
12.914 lei ; 
variante ■a

variante

variante

a

a

VT-a : 5.353 variante

categoria I : 336.871 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport
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Se va întrerupe tradiția 
in „Trofeo d’Italia“ la polo?

Aproape la un an după J.O., elita polo-ului interna
țional se reîntîlnește în cadrul tradiționalului „Trofeo 
d’Italia", ce se va desfășura între 21 și 26 septembrie 
în bazinul olimpic din insula Margareta. Întrecerea 
„celor 6 mari" (Ungaria, Iugoslavia, Italia, U.R.S.S., 
România și R. D. Germană) poate fi considerată ca un 
veritabil campionat mondial, dat fiind sistemul de des
fășurare (turneu) al competiției.

Urmărind rezultatele de-a lungul întregii competiții 
vom observa interesantul amănunt că de fiecare dată 
echipa gazdă — în ciuda avantajului incontestabil pe 
care îl oferă terenul propriu — nu a reușit să termine 
niciodată învingătoare și să-și adjudece cupa pusă în 
joc (regulamentul întrecerii prevede că echipa care cu
cerește de două ori consecutiv trofeul de bronz are 
dreptul de a-l păstra definitiv). Se va întrerupe la 
Budapesta această tradiție ? Posibil, dar nu e sigur.

Echipa Ungariei, campioană olimpică, pornește, de
sigur, favorită. Față de lotul care a evoluat la Tokio 
există doar două modificări: veteranul Otto Boros și 
Dezso Gyarmaty (participant la 5 Olimpiade) s-au re
tras din activitatea competițională, fiind acum înlo- 
cuiți cu Jozsef Kdkeny și Ferenc Konrad III. De altfel, 
Ungaria prezintă aceeași formație pe care a aliniat-o 
și în luna iulie la turneul internațional de la București. 
Tot în acest an a fost schimbată și conducerea tehnică 
a formației, pregătirea lotului fiind încredințată fostu
lui arbitru și jucător internațional Jeno Brandy. Ce 
se știe despre oaspeți ? Iugoslavii s-au pregătit intens 
în acest an în dorința de a se revanșa pentru insucce
sul de la Tokio. Trumbici, Nardelli și Sandici sînt în 
formă mare. De altfel, „uriașii de pe Adria“ ai antre
norului Vuksanovici au sosit de vinerea trecută la 
Budapesta, puși pe fapte mari. Echipele U.R.S.S. și 
Italiei prezintă aceleași loturi ca la Tokio. Cu mult 
interes este așteptată evoluția echipei române, în al
cătuirea căreia intră o serie de jucători de mare va
loare (Zahan, Szabo, Kroner) și care poate încurca 
multe socoteli favoriților.

GALLOV REZSO
ziarist la „Nepsport" Budapesta

Echipa țării noastre a părăsit Capitala duminică seara, so
sind la Budapesta luni dimineața. Formația română este al
cătuită din ștefănescu șl Mureșanu — portari, Zahan, Kro
ner, Grințescu, Szabo, Mărculescu, Culineac, Firoiu, Blajec șl 
Mlhăilescu. După cum se poate observa, din echipă lipsește 
portarul Frățilă, care a fost sancționat eu scoaterea din iot 
pentru abateri disciplinare.

Voința București-S. K. Magdeburg
10-10 la box

20 (prin telefon). în ca
drul turneului pe care-1 în
treprinde în R. D. Germană, 
echipa de box a clubului 
Voința București a întîlnit 
la Magdeburg o selecționa
tă locală. La capătul unor 
meciuri viu disputate, spec
taculoase, mult aplaudate de 
publicul spectator, partida 
s-a terminat la egalitate: 
10—10. Cele mai frumoase 
„dispute" au fost realizate 
de Băloiu — Wien și D. Mi
ron — Genge. Din selecțio
nata Voința au avut o bună 
comportare următorii boxeri 
care, de altfel, au obținut și

victorii: C. Rotaru (prin 
k.o. în prima repriză), I. 
Gheorghe (prin k.o. în re
priza a III-a), M. Băloiu 
(prin abandon), D. Miron și 
C. Ghiță (la puncte). Mai 
trebuie menționat că boxe
rii L Pițigoi, care a fost 
descalificat pentru un mo
tiv imaginar în ultima re
priză, și N. Motoc au fost 
dezavantajați de juriu.

Selecționata clubului Vo
ința își continuă turneul cu 
încă două întîlniri.

dr. DORIN FOTESCU 
conducătorul delegației NOU RECORD EUROPEAN LA 80 M G

SOR7A

Campionatul de baschet 
al armatelor prietene

21 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — In 
sala Universiadei din localitate 
s-au încheiat duminică între
cerile din cadrul grupelor cam
pionatului de baschet al ar
matelor prietene. In grupa I 
pe primul loc s-a clasat 
U.R.S.S., urmată de R. D. Ger
mană șl Ungaria ; grupa a 
tl-a: Bulgaria, Cehoslovacia, 
Mongolia ; grupa a IlI-o : 
R. P. Chineză (coșaveraj + 1), 
polonia (coșaveraj 0), România 
(coșaveraj — 1). După cum se 
vede, prin victoria echipei R. 
P. Chineze asupra Poloniei 
(75—73), echipa României a „că
zut" pe locul al treilea, dato
rită coșaverajulul inferior (o 
jumătate de „coș“ !).

In continuarea întrecerii, luni 
au avut loc primele partide din 
cadrul grupelor finale. In în
trecerea pentru locurile 1—6, 
ia care iau parte formațiile

U.R.S.S., R. D. Germane, R. P. 
Chineze, Poloniei, Bulgariei șl 
Cehoslovaciei s-au înregistrat 
următoarele rezultate, pînă la 
ora cînd telefonez : U.R.S.S — 
Cehoslovacia 81—67 (31—33),
med în care jucătorii ceho
slovaci au fost mai buni o re
priză, adică atunci cînd echipa 
sovietică a utilizat rezervele ; 
R.D. Germană — Polonia 84—82 
(42—38), „coșul" victoriei fiind 
realizat de sportivii germani 
In ultima secundă de joc !

In turneul pentru locurile 
7—9 echipa României a învins 
comod selecționata Mongoliei 
cu scorul de 107—35 (48—16). 
Marți baschetballștli români 
vor întîlni echipa Ungariei, 
Intr-un mecj decisiv pentru 
ocuparea locului 7.

TOMA HRISTOV

Concursul de atletism (juniori) de la Budapesta
BUDAPESTA (prin telefon). — A 

luat sfîrșit concursul internațional 
de atletism rezervat juniorilor. La în
trecerile masculine și feminine au 
participat sportivi din 7 țări printre 
care și cîțiva din România. Iată re
zultatele probelor în care au luat 
startul și sportivi români: Feminin:

400 m. 1. Runova (U.R.S.S.) 56,2,- 2. 
Elena Ionescu (România) 57,5; 800 m.
1. Kleimann (R.D.G.) 2:12,9; 2. Ebert 
(R.D.G.) 2:13,1; 3. Claudia Iacob (Ro
mânia) 2:15,3; suliță: 1. Tatova 
(U.R.S.S.) 54,60 m. 2. Graam (R.D.G.) 
48,56 m. 3. Neacșu (România) 47,78

m. Masculin : 1 500 m. Rajko (U.R.S.S.) 
3:43,0; 2, Dissner (R.D.G.) 3:43,4... 10. 
Iordache (România) 3:53,8. 3000 m 1. 
Rajko (U.R.S.S.) 8:23,4 ...6. Iordache
8:32,4.

KATALIN RUSZKAI 
redactor la „Nepsport"

Finala „Cupei Europei* la atletism feminin, desfășurată la Kassel (R.F. 
Germană) a înregistrat cîteva rezultate remarcabile, lată un aspect din proba de 
80 mg în care Irina Press (U.R.S.S.) a egalat recordul mondial și a realizat 
un nou record european: 10,4. In foto grafie, de la stingă la dreapta: Irina 
Press, Inge Schell (R.F.G.), Gundula Diel (R.D.G.).
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Activitatea șahistă internațională
SCOR CATEGORIC IN ÎNTÎLNIREA 

FEMININA ROMÂNIA — R. D.
GERMANĂ

Cu ultimele două întrerupte, des
fășurate luni, selecționata română a 
mărit scorul întîlnirii susținute cu e- 
chipa R.D. Germane. Margareta Teo- 
dorescu a cîștigat la Evelyn Nun
chert iar Maria Desmireanu a remi
zat cu Ursula Liebert. In felul acesta 
echipa noastră cîștigă întîlnirea 
cu scorul categoric de ll‘/2—4%, 
fără să fi înregistrat vreo înfrîn- 
gere în meci. Româncele au cîștigat 
7 partide, 9 terminîndu-se remize.

IVKOV — CIOCÎLTEA, REMIZA

Marele turneu „Memorialul Caoa- 
blanca" se apropie de sfîrșit și lupta 
pentru primul loc este departe de a 
fi clarificată. După runda a 17-a e- 
galiitatea s-a restabilit în fruntea cla
samentului, Ivkov, avînd albele, a fost 
ținut cu remiză de Ciocîltea, Smîs 
Iov a terminat și el la egalitate, cu 
Robatsch, cîștigînd însă întrerupta

cu Jimenez. Fostul campion mondial 
a colecționat un număr impresionam 
de victorii: 12 1 In acest limp, Fis
cher n-a putut cîștiga la Jimenez, 
întîlnirea terminîndu-se remiză. In 
runda a 17-a campionul american a 
întrerupt cu Gheller, fiind acum de
vansat cu l‘/2 puncte de cei doi li
deri. Alte rezultate din runda a 17-a: 
Parma — Wade 1—0, Donner—Hol
mov %—*/2.

In clasament : Smîslov și Ivkov 
13% P-, Fischer 12 p (1), Gheller 
ll‘/2 p. (1), Holmov 10% p (1), Don
ner 10 p„ Ciocîltea are 8% p.

nacu l-a Învins pe pîdevski

In turneul internațional care so 
desfășoară la Nisipurile de Aur do 
lingă Varna, reprezentantul nostru 
Miron Nacu l-a învins în runda a 
11-a pe marele maestru bulgar Pî
devski. In clasament conduce Ka- 
valek cu 8 p., urmat de Matulovici 
și Boboțov cu 7% p.

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL 
FEMININ

Campionatele europene de tir
CALEIDOSCOP(Urmare din pag. 1)

sub valoarea lor, obținînd punctaje cu 
mult inferioare celor de acum trei săp- 
tămîni de la campionatele naționale. 
Singură Ana Gorcti clasată prima dintre 
românce, a realizat un punctaj acceptabil 
la această probă.

Rezultate: 1. TAMARA KOMARI- 
STOVA (U.R.S.S.) 589 p — campioană 
europeană, 2. Brigitte Bereither (R. F. 
Germană) 588 p, 3. Barbara Kopyt 
(Polonia) 588 p, 4. Desanca Perovic 
(Iugoslavia) 586 p., 5. ITelga Tittmann 
(R.D. Germană) 584 p, 6. Tatiana Ria- 
binskaia (U.R.S.S.) 583 p, 7. Donatta 
Macbi (Italia) 582 p, 8. Chira Boiko 
(U.R.S.S.) 582 p, 9. ANA GORETI
581 p, 10. Renatte Vischnewski (R.D. 
Germană) 581 p... 19. Aurelia Schaffer 
576 p... 26. Edda Baia 571 p. Pe echi
pe: 1. U.R.S.S. 1754 — campioană euro
peană, 2. R.D. Germană 1745 p. 3. Iugo
slavia 1741 p, 4. Ungaria 1729 p, 5. 
Bulgaria 1728 p, 6. România 1728 p, 
7. R.F. Germană 1728 p.

O luptă pasionantă s-a dat la proba de 
pistol liber. Astfel, locurile 1, 2 și 3 au 
avut același punctaj, la fel și cei cla
sați pe locurile 6—10. Primii trei cla
sați au obtinut rezultate deosebit de

bune — 561 p — cifră superioară cu 
un punct celei înregistrate la Tokio de 
campionul olimpic. Dintre sportivii ro
mâni doar Lucian Giușcă s-a menținut 
la nivelul ultimelor sale rezultate, ob
ținînd 551 p. Ceilalți trei concurenți, 
N. Bratu, M. Dumitriu și G. Maghiar 
n-au confirmat așteptările, au obținut 
rezultate slabe, nercușind să atingă nici 
măcar cifrele de la ediția 1965 a cam
pionatelor republicane.

Rezultate 1. GR. KOSIH (U.R.S.S.) 
561 p (31 decari) — campion european, 
2. Ev. Raskazov (U.R.S.S.) 561 p (28 
decari), 3. D. Dcnev (Bulgaria) 561 p, 
(26 decari), 4. L. Larsson (Suedia) 
558 p, 5. E. Szmith (Polonia) 553 p, 
6. E. Stohl (Elveția) 551 p, 7. D. Fan- 
gohr (R.D. Germană) 551 p, 8. V. Sto- 
lîpin (U.R.S.S.) 551 p, 9. LUCIAN 
GIUSCA 551 p, 10. A. Volicenko 
(U.R.S.S.) 551 p... 31. N. Bratu 541 
p... 38. M. Dumitriu 539 p... 45. Ma
ghiar 535 p. Pe echige: 1. U.R.S.S. 
2224 p — NOU RECORD MONDIAL 
— campioană europeană, 2. Elveția 
2186 p, 3. Polonia 2181 p, 4. R.D. 
Germană 2179 p, 5. Cehoslovacia 2174 
p, 6. Ungaria 2170 p, 7. România 
2166 p.

• In prima zi a campionatelor s-a 
înregistrat un nou record mondial. 
Este vorba de excepționalul rezultat 
obținut de cîștigătoarea probei la 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat seniori, echipa Iugoslaviei cu 
2366 p. Realizatorii acestui record sînt 
Branislav Loncar — campion euro
pean (596 p), Esad Djulic (593 p). 
Miroslav Stoianovic (589 p) și Vladi
mir Grozdanovic (588 p).

• Numărul cel mai mare de țări 
participante la campionatele europene 
de tir s-a înregistrat acum la Bucu
rești : 22 față de 16 la ediția prece
dentă.

• Pentru atenuarea zgomotelor 
produse de arme, majoritatea trăgă
torilor străini, mai ales la probele de 
pistoale, sînt echipați cu niște „ga-

lene" speciale cu care își acoperă 
urechile.

• Noul campion al continentului 
la- pistol viteză, maghiarul Szilard Kun 
a participat la toate edițiile „europe
nelor" ca și la 9 competiții interna
ționale la București dar niciodată n-a 
reușit să se claseze pe primul loc. 
Pînă duminică...

• Trăgătorii turci participă la 
București pentru prima oară la un 
campionat european.

Cronici și comentarii de 
T. RABȘAN
C. COMARNISCHI 

Fotografii A. NEAGU

-j La Riga a început meciul pentr 1 
j titlul mondial feminin între cam

pioana lumii Nona Gaprindașvili
și Ala Kușnir (ambele U.R.S.S.).

Gaprindașvili a cîștigat prima din 
cele 16 partide prevăzute de regu
lament.

Ultimele rezultate
ale „Cupei mondiale" la volei

20 (prin telefon de la trimisul nostru 
special). — Duminică seara s-au con- 

I sumat la Lodz ultimele partide aîe „Cu
pei mondiale” la volei. După cum atn 
mai anunțat, în ultimul meci voleibaliș
tii români au avut ca adversar echipa 

I Poloniei, fiind întrecuți cil scorul do 
3—1 (15—6, 8—15, 15—8, 15—9). O viotorie 

I clară a gazdelor, echipa română evo- 
! luind rareori ța posibilitățile ei. In cele

lalte meciuri ale zilei : Cehoslovacia — 
Japonia 3—1, U.R.S.S. — R. D. Germană 
3—0. In urma acestor rezultate, iată cla
samentul pentru grupa I : U.R.S.S. 9 p., 

i Polonia 9 p, Cehoslovacia 8 p„ Japo- 
| nia 7 p., R.D.G. 6 p„ România 6 p.

C. FAUR
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Micro-portrete de campioni
TAMARA KOMARISTOVA (U.R.S.S.) campioană la armă liberă calibru redus 

60 focuri culcat. Prima trăgătoare din Europa în acest an la proba de 60 focuri 
--U1 cat este debutantă în competiția continentului Ea este campioană a U.R.S.S. la 
armă standard 3x20 focuri cu excepționalul rezultat de 587 p. La proba pe care a 
cîștigat-o ieri cu 589 p, Komeristova are la activ un punctaj și mai bun, 594 p. 
Sportiva sovietică practică in aftiră de tir și baschetul, voleiul și schiul. Koma- 
ristova are 32 de ani, este mama unei fetițe de cinci ani șl este ingineră la căile 
ferate din orașul Rostov pe Don.

BRANISLAV LONCAR (Iugoslavia) — campion la armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat. Deși are numai 27 de ani. el este — se poate spune — veteran 
în acest sport. A debutat.pe arena internațională în 1955 la ediția inaugurală a „eu
ropenelor" de la București ca junior. De atunci Loncar a participat la toate edi
țiile campionatelor, dar pînă acum nu a cucerit nici o medalie. Locuiește în ora" 
șui Novisad, unde este funcționar. De 10 ani. face parte din reprezentativa de tir 
a țării sale. Acum, la București, Loncar a obținut un nou record al Iugoslaviei 
la 60 focuri culcat cu 596 p.

• IN PRIMUL MECI al turneului 
pe care-1 întreprinde în Republica 
Arabă Unită, echipa braziliană de 
fotbal Sao Cristovao a fost învinsă 
cu 2—1 (1—0) de National Sporting 
Club din Cairo.

• ECHIPA DANEZA DE FOTBAL 
Aarhus s-a calificat In optimile de 
finala ale competiției internaționale 
„Cupa cupelor", lnvinqlnd în depla
sare cu 2—1 (0—0) formația portu
gheză Setubal. Fotbaliștii de la Aar
hus clștiqaseră primul joc cu 2—*

• CEA DE-A DOUA ETAPĂ A 
TURULUI CICLIST AL BULGARIEI, 
disputată pe ruta Sofia — Pernik 
(149 kilometri), a fost cîștigată de a- 
lergătorul polonez Kozlowski în 
3h 49:16,0. La individual după două

etape conduce Kozlowski, urmat de 
bulgarul Bobenkov, iar pe echipe — 
Polonia, urmată de Ungaria.

• CROSUL ZIARULUI „RUDE 
PRAVO", aliat la cea de-a 12-a edi
ție, s-a desfășurat anul acesta în 
parcul Stromokva din Praqa și s-a 
terminat cu victoria atletului ma
ghiar Lățos Mecser. învingătorul a 
parcurs distanța de 6.000 m In 16:50,4. 
Pe locul doi s-a clasat belgianul Gas
ton Roelants ■— 16:57,4, iar pe trei 
Josef Odlozil (Cehoslovacia)—16:59,8. 
Clasament pe echipe: 1. R.P. Unqara; 
2. U.R.S.S.,- 3. Spania; 4. R.S Ceho
slovacă.

• SELECȚIONATA DE BOX A 
R. F. GERMANE, care se pregă-

tește în vederea întîlnirii cu Ro-07 
mânia, a susținut un meci în com
pania echipei orașului Tokio. Pugi- 
liștii vest-germani au repurtat vic
toria cu scorul de 13—7. De la în
vingători s-au remarcat Manfred 
Maess, Hans Dieter și Rud Hornig, 
un valoros „mijlociu" care l-a învins 
prin k.o. în prima repriză pe Uchida

• PROBA DE DUBLU MASCULIN 
A CAMPIONATELOR INTERNA
TIONALE DE TENIS DE LA BEL
GRAD a revenit perechii Hewitt 
(Australia), Sangster (Anglia). Ei au 
învins la mare luptă cuplul Țiriac, 
Gulyas (11 — 9, 2—6, 6—4, 6—4) șl 
apoi au dispus, în finală, de Pilici, 
lovanovici cu 6—2, 6—4, 7—5.
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