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Tatiana Riabinskaia și echipa U. R. S. S. 
la 3x30 focuri

1/A

P vjh * <3

învingătoare

emierea celor mai buni trăgători la proba de armă liberă 
tlibru redus 3 x 40 focuri. Pe locul 1 echipa Uniunii Sovietice, 

’I. Iugoslavia și III R. F. Germană

semnăm evoluția nesatisfăcă
toare a reprezentanților noș
tri. După eșecul de marți, 
cînd seniorii de la proba de 
3x40 s-au comportat ca niște 
începători, credeam că senioa
rele se vor mobiliza pentru a 
încerca o reabilitare. Dar ne
am înșelat. Am asistat la 
focuri trase în cercul 2,4 (Ed
da Bai,a), 5 (Margareta Ena- 
che), 6,7 (Ana Goreti) și ast
fel echipa noastră — a căror 
componente cunosc poligonul 
în toate amănuntele — nu s-a 
putut clasa decît pe locul VI 
(din 9 formații) cu un rezultat 
slab (2482 p).

Chiar dacă unele dintre 
sportive (Enache și Goreti) au 
obținut acum punctaje ceva 
mai bune decît în urmă cu o
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Preocupare pentru dezvoltarea gimnasticii
Biroul consiliului orășenesc 

al UCFS din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a analizat de cu- 
rînd activitatea secțiilor de 
performanță la gimnastică fete 
ale asociațiilor sportive „Fla
căra"

Din
către
can a
iembrie 1964 
în cele două 
prin selecție 
între 8—13 ani, dintre care un

și „Sănătatea".
raportul prezentat de 

antrenorul 
reieșit

Marcel Dun- 
de la 1 no-că

și pînă în prezent 
secții au trecut 

peste 300 fetițe

număr de 40 au rămas în 
tenția specialiștilor.

Activitatea se bucură de spri
jinul conducerii Școlii generale 
nr. 3.

Pînă acum, în cadrul 
cursurilor locale 13 
au obținut categoria 
ficare la copii și 10 
ria a Il-a junioare.
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con- 
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la catego-
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GH. GRUNZU
președintele consiliului 

UCFS, Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej
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I
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penultima zi a marii con- 
untări de la poligonul Tu- 
iri s-a disputat proba de ar- 
ă liberă calibru redus 3x30 
curi senioare. Și la această 
obă s-portivii sovietici 

■st imbatabili, reușind să 
ipe primele două locuri 
.dividual și să cîștige la 
îipe cu o diferență de 43 
uticte față de 
iasată. întrecerea 
irat pe un timp favorabil, cu 

bună luminozitate și fără 
ici o adiere de vînt. în pa- 
inteză fie spus, sîntem cu- 
oși să aflăm ce scuze vor 
tai găsi antrenorii și trăgă- 
»arele noastre pentru compor-

au 
o- 
la 
e- 
de 

următoarea 
s-a desfă-

tarea sub așteptări și în acea
stă probă I

Campioana Europei la 3x30 
focuri, Tatiana Riabinskaia a 
obținut un rezultat foarte bun 
(857 p), la numai 9 puncte de 
recordul lumii. " 
cifre ridicate 
pozițiile culcat 
294 p, respectiv 
marcă se cuvine 
clasate pe 
(Kira Boiko — U.R.S.S. și 
Iordanka Savova — Bulgaria) 
care au întrecut trăgătoare cu 
un bogat palmares din R.D.G., 
R.F.G., Ungaria etc.

Din nou sîntem nevoiți 
pentru a cîta oară — să con-

Ea a reușit 
îndeosebi la 
și picioare, 

276 p. O re- 
și sportivelor 

locurile II și III

Figuri de participant
"ATLANA RIABINSKAIA

A cucerit cea de a șaptea mc- 
alie de aur, la individual pentru 
.R.S.S. Tînăra sportivă din Le- 
ingrad a realizat ieri o perfor- 
anță frumoasă, obținînd locul I 

i proba de 3x30 focuri cu 857 
. Proaspăta campioană 
entului 
tedic la 
rad. Ea 
ni și a 
u ocazia
c la Budapesta. Recordul ei per- 
onal la această probă este 861 p. 
ecretul acestor performanțe iși 
re exțkictjlia. — cum ne-a spus 
atiana — în munca intensă și

perseverentă pe care o depune 
la antrenamente.

Un ioc de rugbi spectaculos la București
(Continuare în pag. a ‘l-a)

Tinărul mijlocaș al Grivifei Roșii, Mihai deschide spectaculos.

a conti- 
aie 25 de ani și este 
o policlinică din Lenin- 
practică tirul de șapte 

mai cîștigat supremația 
„europenelor" din 1961

„Omul de echipă", așa este 
numit llary de cătje colegii săi 
din reprezentativa de pușcași a 
R.D. Germane. Și, într-adevâr, în
vățătorul din orășelul Plauen me
rită această denumire. La Bucu
rești, la probele la care a parti
cipat formația R.D.G., Kocher a 
fost 
tanți trăgători 
poate mîndri că a 
cucerirea celor două medalii de 
argint la probele de 40 focuri 
poziția genunchi și 60 focuri cui-

unul dintre cei mai cons- 
gerinani. El se 

contribuit la

(Continuare în pag. a 4-a)

CUPA PRIETENIEI" LA MOTOCROS
Duminică în Capitală, pe traseul 

menajat la capătul liniei tram- 
■aiului 14 (Pantelimon) va avea 
oc tradiționalul concurs de rao- 
ocros dotat cu „Cupa prieteniei", 
ie vor disputa curse la clasele

250 .și 500 
la fiecare 
prezența 
tergători de valoare din U.R.S.S.
și Austria, alături dc specialiști 
ai probei din țara noastră.

cmc (cîte două manșe 
clasă). Și-au anunțat 

la startul probelor a-

Beziers — Grivița Boșie 8-5
pleacă
marea

Echipa A. S. Beziers 
acum acasă, desigur, cu 
satisfacție de a-i fi înfrînt în 
ultimul meci 
prins în țara 
tii grivițeni, 
mei ediții a 
ai unei cărți 
net peste hotare (anul trecut : 
6—6 cu Beziers și 3—3 cu cam
pioana Franței, Agen, chiar în 
„fiefurile" lor).

Partida de la București, tre
buie s-o spunem, a plăcut (în 
ciuda decepției provocate de în- 
frîngerea culorilor dragi nouă) 
jucîndu-se rapid și deschis de 
o parte și de alta. Grivița Roșie 
are meritul că nu a închis jocul 
și a răspuns de fiecare dată cu 
atacuri „la mînă“. Ce păcat că 
echipa a dat un randament su
perior doar după pauză, cînd 
reintrarea excelentului Moraru 
— atit de regretat cînd nu se 
află pe teren — s-a făcut sim-

al turneului între- 
noastră pe rugbiș- 
cîștigători ai ulti- 
C.C.E. și posesori 
de vizită cu răsu-

nul, acesta ajunge la centrul 
Bernatas, care-I culcă în tere
nul de țintă. A transformat De
dieu : Beziers : 8 — Grivița Ro
șie : 5.

D. CALLIMACHI
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teren 
Dar, 
min.
dic- 

fran-

țită din plin. De asemenea 
V. Marinescu, introdus după 
pauză la deschidere a înviorat 
treisferturile. Poate dacă ar fi 
jucat de la început... S-au mai 
remarcat Demian, Dinu, Radu
lescu, M. Rusu, Wusek și Șerbu.

La început forțele pe 
sînt egale, ca și ocaziile, 
apoi francezii domină. în 
25 Irimescu greșește, se 
tează o grămadă la 5 m,
cezii scot balonul și Danos îl 
trimite fulgerător mijlocașului 
Bousquet, care culcă balonul la 
colț : 3—0. (Dedieu ratează
transformarea).

La reluare, chiar în min. 41 
Moraru pătrunde impetuos, pa
sează lui Wusek, care înscrie o 
spectaculoasă încercare ; Irimes
cu transformă impecabil : 5—3 
pentru Grivița Roșie. Francezii 
reacționează energic și același 
Danos (min. 56) pătrunde pe 
lingă grămadă, deschide balo-

FRUMUSEȚE SIMPLA
începutul toamnei are la poalele 

Vlădesei o strălucire proprie Îmbel
șugatelor sărbători ale culesului. Din 
virf, pe lingă cascada Răchitelelor sau 
pe Valea Dragonului, cărările rodni
ciei alunecă pretutindeni peste covo
rul moale al tufelor de afine cu 
mărgelele lor negre sau pe lingă 
pădurile pitice ale zmeurișurilor, în 
jos spre livezile Încărcate de rod ale 
Almașului și Petrinzelului.

Mă opresc — treclnd pe lingă 
toate — intr-o duminică obișnuită, în 
mijlocul comunei Sfăraș, să-i aud pe 
feciori chiuind ca ia nuntă și să le 
văd pe fetele cele de măritat din- 
du-și coate și rușinindu-se In batiste 
clnd tovarășul vicepreședinte al co
operativei agricole bagă un „șpij“ de 
la 30 de metri de nu se mai oprește 
mingea pină in curtea Căminului cul
tural. Avea loc lntilnirea dintre „ln- 
surați" și „feciori"...

— Dacă se juca meciul pe terenul 
din Stana — cum a fost vorba — 11 
aud lingă mine pe contabilul Ion 
Olaru, deputat in Sfatul comunal, 
mă tem că nu mai răminea nimic 
moara Stănanilor.

— Mai aveți, adică, un teren ?
— Unul ? Avem patru, jre raza 

operativei...
Si mi Ie numără pe degete :
— Acesta din Sfăraș, unul'; cel 

Stana, doi; cel din Jebuc trei și 
din Petrindul Mic, patru. Toale, cum 
11 vezi pe acesta

— Trebuie menționai — intervine 
secretarul Sfatului, tovarășul Vasile 
Cutuș — entuziasmul cu care au fost 
amenajate aceste terenuri ca și cele 
de volei in incinta sau in apro
pierea școlilor, prin contribuția vo
luntară a sătenilor. Terenul sportiv de 
la Sfăraș este cu adevărat remarca
bil.

De altfel, ținuta jucătorilor nu este 
cu nimic mai prejos.

din

co-

din 
cel

întreb de unde au un echipament 
atit de frumos.

— Acestea toate, plus materialele 
sportive necesare — îmi răspunde 
tovarășul Ion Olaru — sint cum
părate din veniturile realizate cu o- 
cazia manifestărilor sportive pe care 
le organizăm. Urmărim rentabili
tatea acestor manifestări și avem re 
zultate bune...

Au urmat amănunte, cifre, exem
plele concrete.

Totul era cit se poale de simplu.
Așa cum au știut să facă din șase 

zile ale săptămînii, zile scrise dintr-un 
capăt la altul al satului cu majuscule 
apăsate ale rodniciei in cartea de is
torie nouă a viei ii lor, oamenii aceș
tia nu s-au odihnit in cea de a șaptea 
zi ci s-au apucat să facă sport.

Și fac sport.
Asta-i toată povestea.

TEOFIL BĂLAJ

IERI LA FOTBAL :
RAPID — PROGRESUL 2—1 
(1-0)
Stadionul Republicii a găz

duit ieri după-ramiază, în des
chidere Ia partida internațio
nală de rugbi Grivița Roșie — 
A. S. Beziers, partida amicală 
de fotbal Rapid — Progresul.

Avînd în formație doar 4 ti
tulari (Andrei, Motroc, Geor
gescu și Dinu), Rapid a dis
pus de Progresul cu scorul de 
2—1 (1—0). Autorii golurilor : 
Neagu și Dinu (din lovitură 
de la 11 m) pentru Rapid și 
Dinulescu pentru Progresul.

întîlnirea de atletism
ITALIA — ROMANIA

In vederea meciului pe ca
re-1 va susține, eîmbătă și du
minică la Neapole cu echipa 
rtaliei. reprezentativa mascu
lină de atletism a României 
urmează să plece astăzi pe 
calea aerului. Vor face depla
sarea, printre alții proaspeții 
campioni balcanici Gh. Zaih- 
firescu, C-tin Bloțiu, A. Ba- 
r*Vaș, N. Mustață, Z. Vamoș, 
Ad. Samungi, Gh. Popescu 
etc.

întîlnirea de la Neapole este 
primii dintre formațiile mascu
line ale celor două țări.

NONA GAPRINDASVILI
— ÎNVINSA

Nona Gaprlndașvili a pier
dut cea de a doua partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
feminin de șah pe care-1 sus
ține la Riga cu șalangera sa; 
Ala Kușnir. Jucînd cu pie
sele albe, campioana lumii a 
sacrificat neinspirat un nebun, 
fără a obține compensația spe
rată. Ala Kușnir a profitat, bi
neînțeles, de acest avantaj ma
terial, obținînd victoria. Sco
rul după două partide este 
egal ; 1—1. (Agerpres).

Turneul internațional de baschet din Capitală

Dinamo București a învins la mare luptă
pe Avangard (R.P. Chineză) 72-67 (33-37)
Ieri, în ziua a doua a 

turneului internațional de 
baschet din Capitală, 
meciurile au fost carac
terizate de pasiunea cu 
care fiecare echipă a lup
tat pentru victorie, 
urmare, partidele au fost 
echilibrate și s-au 
cheiat cu scoruri la di
ferențe mici.

Chiar și în întîlnirea de 
deschidere, desfășurată 
între selecționatele Dy
namo (R. D. Germană) și 
Dozsa (Ungaria) și cîști- 
gată de baschetbaliștii 
germani cu 70—57 (31— 
32), caracteristica jocu
lui a fost apropierea de 
forțe dintre cele două 
formații. Ca urmare a ac
țiunilor mai puțin pripite 
decît ale 
jucătorii de la Dozsa au 
evoluat de la egal cu 
Dynamo. De abia din 
minutul 34, cînd scorul 
era 48—-48, Dynamo a 
reușit să se 
Profitînd de o perioadă 
de cădere a formației 
Dozsa, Dynamo a reali
zat în cîteva minu
te o diferență de
14 puncte (minutul 38 
scor 64—50) care s-a dovedit 
decisivă în obținerea victo
riei. Cele mai multe puncte: 
Schmietendorfer 18, Neuman 
11 pentru Dynamo ; Fekete 
21 și Lahore 16 pentru Dozsa.

în a doua partidă, baschet
baliștii selecționatei Dinamo 
(U.R.S.S.), deși porneau mari 
favoriți, au trebuit să lupte

Ca

în-

adversarilor,

distanțeze.
mai buni

Dinamo 
Dinamo—

ai selecționatei 
Fază din meciul 

Spartak.
Foto : Șt.

O spectaculoasă aruncare la coș execu
tată de Siereli, unul din cei 
jucători 
(U.R.S.S.).

Petrică

din
în ultimul minut pentru a 
trece de Spartak (Bulgaria), 
care a avut din nou în Dimov 
un excelent realizator. De re
marcat că în min. 30 Spartak 
conducea cu 48—431 Cele mai

răsputeri din primul pînă 
minut

(Continuare in pag. a 2-a)



CARNET COMPETIȚIONAL

MOTO: Adnotări la concursul internațional BASCHET: Programul campionatului
de la Brașov

Campionatul de motocros al Arma
telor Prietene desfășurat duminică la 
Brașov a reunit la startul probelor 
pe cei mai buni motocrosiști din cele 
7 țări participante. Aceștia și-au de
monstrat înalta clasă prin evoluții 
deosebit de curajoase. Traseul din 
Valea Răcădăului, recunoscut ca fiind 
ce] mai bun din țara noastră, i-a su
pus pe concurenți la eforturi sporite 
și le-a solicitat din plin calitățile și 
pregătirea tehnic; și tactică per.tru a 
învinge toate obstacolele. Cei mai 
mulți alergători au parcurs fără gre
șeală traseul cu o viteză rar întâlni
tă în cursele noastre de motocros. 
Dintre sportivii oaspeți s-au remarcat 
în mod deosebit I. Grigoriev, D. Gu- 
nard (Ț.S.K.A. Moscova), P. Dobry, 
A. Grach (Dukla Praga), F. Willa
mowski, D. KIey (Vorwărts Berlin), 
F. Simon (Honved Budapesta) și E. 
Strakzek (Legia Varșovia) — la 250 
cmc și I. Hrebecek, E. Krajkowic 
(Dukla), A. Lebedev, G. Voronin 
(Ț.S.K.A.), H. Klinck, F. Heyse (Vor- 
wârts) și I. Paticzek (Legia) — la 500 
cmc. Acești valoroși reprezentanți ai 
motocrosului au primit o replică vi
guroasă din partea alergătorilor noș
tri și duelurile dintre ei au ridicat 
considerabil nivelul întrecerii. De alt
fel, principalii animatori ai competi
ției au fost sportivii din formațiile 
Steaua, Dukla, Ț.S.K.A. și Vorwărts, 
care s-au dovedit cele mai omogene. 
Faptul că aceste echipe au mai mulți

sau chiar toți componenții 
în primele locuri ale cla
samentelor ilustrează con
vingător cele de mai sus. 
Astfel, la clasa 250 cmc 
toți cei 4 alergători ro
mâni, 2 sovietici și 2 ger
mani sînt în primele 10 
locuri, iar la clasa 500 
cmc sînt 4 cehoslovaci, 3 
sovietici și 2 români pe 
primele 9 locuri.

Despre echipa noastră 
de la 250 cmc se pot spu
ne 
dă 
ne 
lui
DOVIȚ. Ei au fost oa
meni de bază și ne-au 
adus satisfacția locurilor 
2 și 3 în clasamentul ge
neral. M. Pop și Gh. Ion 
au făcut risipă de ener
gie pentru a se încadra 
în efortul susținut al echi
pei, dar mașinile lor n-au 
corespuns integral și 
fost nevoiți să se mulțumească 
locuri sub posibilitățile lor (8 și 
spectiv 9). Printre învinșii lor se 
mără cunoscuții Jan Brabec (Dukla), 
F. Willamowski, D. Kley, A. Saveliev

numai cuvinte de lau- 
și, în special, se cuvi- 
remarcată comportarea 
M. DANESCU și CR.

de duminică.

Campionul nostru Mihai Dănescu (50) depășește la 
un viraj pe Antonin Grach (Dubla Draga) în con

cursul

de categoria A
Etapa I 26 septembrie 1965

Constructorul Buc. — 1CF Buc. 
Rapid Buc. — Progresul Buc. 
Știlnta Buc. — Crișul Oradea 
Voința Buc. — Voința Brașov 
Știința Cluj — Mureșul Tg. Mureș

Etapa a II-a 3 octombrie 1965
Progresul — știința Buc.
I.C.F. — Rapid
Mureșul — Constructorul
Voința Brașov — Știința Cluj 
Crișul — Voința București
Etapa a III-a 10 octombrie 1965
Voința Buc. — Știința Cluj 
Progresul 
ICF — '•
Voința 
Crișul
Etapa
Știința 
Voința
Progresul — ICF 
Voința Brașov — 
Crișul — Mureșul
Etapa a V-a 24 octombrie 1965
Constructorul—Crișul
Rapid — Voința

Constructorul
Mureșul
Brașov — Știința Buc.
— Rapid
a IV-a 17 octombrie 1965
Buc. — Știința Cluj 
Buc. — Rapid

Constructorul

astfel au
cu

re-
nu-

(feminin) seria I

Dinamo București a învins

CAIAC-CANOE: Finalele criteriului
olimpic de tineret

(B.P.
(Urmare din pag. 1)

puncte: Sakandelidze
13, Petrov 12 peniru Dinamo ;
18, Stoianov 16, Telemaki 12

14,

au

Știința, Buc. — yolnt» Ru**.
Știinw Cluj — ICF
Mureșul — Progresul
Etapa a Vl-a 31 octombrie 1965
Rapid — Mureșul
Știința Buc. — ICF
Voința Buc. — Progresul
Știința Cluj — Constructorul 
Voința Brașov — Crișul
Etapa a Vil-a 7 noiembrie 1965
Progresul — Voința Brașov 
ICF — Voința Buc.
Constructorul — Rapid 
Crișul — Știlnta Cluj 
Mureșul — Știința Buc.
Etapa a VllI-a 14 noiembrie 1965 
știlnta Buc. — Constructorul 
Voința Buc. — Mureșul 
Știința Cluj — Rapid 
Voința Brașov — ICF 
Crișul — Progresul
Etapa a IX-a 21 noiembrie 1965
Rapid — Știința Buc. 
Constructorul — Voința Buc.
ICF — Crișul
Progresul — Știința Cluj 
Mureșul — Voința Brașov

La sfîrșitul săptămînil trecute au avut 
loc pe lacul Snagov întrecerile finale ale 
„Criteriului olimpic de tineret" la caiac- 
canoe. Competiția, aflată anul acesta ia 
a III-a ediție, și-a atins, în linii mari 
scopul, ea scoțînd în evidență perspecti
vele tinerei generații de mînuitorl al 
padelei sau pagaei, ale sportivilor năs- 
cuți în 1942 sau după acest an, stadiul 
lor actual de pregătire. Dacă participa
rea la cele șapte probe olimpice a fost 
mulțumitoare, ca urmare a prezenței la 
start a 110 finaliști și finaliste, nivelul 
tehnic al concursului merită un califi
cativ superior, mulțumită valorii ridi
cate a multora dintre concurenți, care 
și-au apărat șansele cu toată energia. 
Astfel, se impune. în primul rînd, evi
dențierea celor două echipaje de canoe 
dublu ale clubului Dinamo București și 
ale canoiștilor de simplu Hie Suhov 
(Steaua Tulcea) și I. Macareneo (Dinamo 
Buc.) care au excelat în probele res
pective. Mai merită a fi scoasă în evi
dență comportarea dublului de caiac al 
clubului Steaua București (Terente, Coș- 
niță), a echipajului dinamovist de ca
iac 4, a caiacistului E. Botez (Voința 
Arad), „junior mic" cu perspective.. 
mari, ca șl a junioarelor Georgeta Nico. 
lescu și Elena Berbecel de la clubul 
sportiv școlar din Capitală. Alături de 
aceste aprecieri pozitive trebuie să sem
nalăm, însă, șl insuficienta prezență la

BOX: ..Cupa
orașului București> »

u

Marți seara, pe arena 
avut loc prima reuniune < 
„Cupei orașului București 
competiție la care participă sportivi 
fruntași de la cluburile și asociațiile 
din Capitală. întâlnirile au fost viuf 
disputate, făcîndu-se remarcată ten
dința spre un box curat, tehnic și în 
viteză. în cel mai frumos meci al ga
lei D. Davidescu (Dinamo) a întrecut 
la puncte pe V. Drăgan (Steaua), după 
o partidă în care dinamovistul a fo
losit cu succes lupta corp la corp, 
iar boxerul de la Steaua s-a eviden
țiat prin „un-doiuri” executate cu 
mare precizie. Davidescu a avut un 
finiș puternic în finalul partidei, fap 
care i-a facilitat victoria. $i întâlnirea 
dintre P. Cimpeanu (Metalul) și 1. 
Iordache (Dinamo) s-a ridicat la un 
nivel bun, spre sfîrșitul meciului me 
talurgislul reușind să plaseze lovitur 
puternice și să cîștige la puncte.

ALTE REZULTATE : V. Tudosc 
(Steaua) b.ab.l A. Mărcuș (Progresul!; 
Șt. Antonescu (Din.) b.p. A. Pașole? 
(Gr. Roșie); I. Lungu ( Progr.) b.p. 
P. Brînduș (Din); V. Slancu (Met! 
b.p. V. Mihăilă (Progr.) ; Z. Pazman: 
(Steaua) b.p. R. Alexiu (Rapid) ; Gh. 
Bădoi (Din.) b.p. C. Stanciu (Con
structorul); I. Vișinescu (Steaua) b.p 
Gh. Petre (Progr.),- Gh. Vlad (Din.) 
b.p. Gh. Voicu (Din.) ,- 
(Rapid) b.p. P. 
Cea de a doua 
„Cupei orașului București 
loc astă-seară, de la ora 19, pe arena 
Voința, iar finala se va disputa sîm- 
bfită.

Voința, a 
din cadrul 
i" la box,

L Mocanu
Serban (Gr. Roșie), 
reuniune din cadrul 

va avea

D. DUMITRESCU — coresp.

start (atît cantitativ cît și calitativ) a 
unor centre nautice din țară. „Recordul” 
in acest sens l-a stabilit centrul de spor
turi nautice din Reșița care nu si-a tri
mis nici un reprezentant la aceste fi
nale.

Concursul s-a desfășurat simbătă (cînd 
au avut loc probele eliminatorii după 
sistemul olimpic) și duminică (cele șap
te finale) pe distanțele clasice de 500 m- 
femel și 1 000 m-bărbati. Iată cele mal 
bune rezultate finale : FEMININ : caiac 
simplu — 1. Hilde Lauer (Steaua) 1:17,5 ; 
2. Ghisela Balint (Dinamo) 2:18,7 ; 3. Cre- 
sa Spiță (Voința Buc.) 2:28,5 ; caiac dublu 
— 1. Steaua (Sojica Contolenco, Dumitrița 
Artimov) 2:06 5 ; 2. C.S.Ș. Buc. (G. Ni- 
coiescu, E. Berbecel) 2:08,5 ; 3. Dinamo 
(T. Cacenco, L. Terente) 2:11,1 ; MASCU
LIN : caiac simplu — 1. A. Sciotnic (Di
namo) 4:07,7 ; 2. D. Mitrea (Dinamo)
4:12,9 ; 3. E. Botez (Voința Arad) 4:15,5 ; 
caiac dublu — 1. Steaua (N Terente, C. 
Coșnița) 3:42,6; 2. Dinamo (G. Butnaru, 
M. Millcin) 3:45,8 ; 3. Dinamo (I. Sipoș, 
G. Dumitriu) 3:47,0 ; 4. Olimpia Buc.
(Frumușan Galan) 3:48,0 ; 5. Constructo
rul Tim. (Popean, Schmul) 3:57,0 6.
Unlo Satu Mare (Stark, Habel) 3:58,9 ; 
caiac 4 — 1. Dinamo (D. Ivanov, C. Co- 
valiov, A. Calenic, Z. Comei) 3:18,6 ; 
2. Steaua (G. Galan, I. Irimia, N. Tomuș, 
T. Poenaru) 3:26.6 ; 3. Steaua (Cocorescu, 
Moldoveana Suhov. Alecu) 3:31,8 ; 4. 
Voința Arad 3:32,5 ; 5. Olimpia Buc.
3:35,6 ; 6. Steaua 3:37,4 ; canoe simplu —
1. Ilie Suhov (Steaua Tulcea) 4:32,0 ;
2. I. Macareneo (Dinamo) 4:32,8 ; 3. G.
Sidorov (Dinamo) 4:37,0 ; canoe dublu — 
1. Dinamo (V, Calabiciov, s. Covaliov) 
4:02,9; 2. Dinamo (A. Simionov, P. Ma
xim) 4:04,5 ; 3. Steaua — - - •
Trofimov) 4:16,7.

Clasamentul general 
asociații sportive arată

Dinamo Buc. 111 p. 
86 p. ; 3. Olimpia Buc. 
Buc. 17 p. ; 5. S.S.E. Timișoara 15 p. ; 
6. Voința Arad 13 p. etc. Au participat 
reprezentanți a 13 cluburi și asociații 
sportive. (N. M.).

Foto : Șt. Ciotloș

ș.a. Dacă echipa noastră de la 250 
cmc a corespuns făcindu-și datoria cu 
prisosință, nu același lucru se poate 
spune despre cea de la 500 cmc, care 
a „trăit" numai prin E. Keresteș și O. 
Ștefani. Ne nemulțumește evoluția ne
satisfăcătoare a lui E. Seiler și Al. 
Șuier, cu atît mai mult cu cît traseu! 
le era cunoscut pînă în cele mai mici 
amănunte. Ei n-au reușit să-și uneas
că eforturile cu cele ale celorlalți 
componenți ai echipei și, în plus,
făcut și greșeli elementare, nepermise 
unor alergători de talia lor. Poate, 
dacă în formație ar fi fost introdus 
și campionul nostru, Gheorghe Ion 
situația ar fi fost alta. In lipsa lui 
tot greul a căzut pe umerii lui E. 
Keresteș. Acesta, mobilizat de o am
biție demnă de toată lauda, a luptat 
mult și cu folos pentru echipă, reu
șind să se impună în fața multor 
nume cu răsunet în arena internațio
nală. Locui 4 ocupat de Keresteș în 
asemenea companie este merituos.

multe 
Hrmin 
Dimov 
pentru Spartak.

Ultima partidă a zilei, cea dintte 
Dinamo llucureșli și Avangard a oferit 
o luptă dramatică încheiată In cele din 
urmă cu o splendidă victorie a bucurcște- 
nilor : 72—67 (33—37). In prima re
priză. jucătorii noștri au aeționat des
tul de timid, jenați parcă de dîrzenia 
cu care se apărau baschethaliștii chinezi 
și de precizia lor deosebită în aruncă
rile de la sentidistanță. După 20 de 
minute de joc. Avangard avea un avans 
de 4 puncte (37—33). Nu pentru mult 
timp insă. Patru minute mai târziu, ta
bela de marcaj indica scor egal (44—44)

la mare luptă pe Avangard 
72-67 (33-37)

și din arest moment întrecerea » de
venit și mai palpitantă. Bucureșlenii, 
puternic animai» de Marian Spiridon — 
rare a luptat cil o dirzenie exemplară
— se apără cu multă luciditate și „pis- 
lonează“ continuu apărarea adversă cu 
pătrunderi decise. Viciu și Giurgiu, 
alături de Spiridon „punctează" cu pre
cizie și Dinamo începe să se distan
țeze: 54—48 (min. 29), 58—51 (min. 
31) și 66— 60 (min. 37). Cu un ultim 
efort eolecliv, jucătorii noștri reușesc 
să facă față în final asalturilor dezlăn
țuite de jucătorii de la Avangard, obți- 
nînd o prețioasă victorie.

Astăzi, de la ora 15, sînt programate 
ultimele meciuri din serii : Dinamo
(U.R.S.S.) — Ruda Hvezda, Avangard
— Dozsa, Dynamo Berlin—Dinamo Bucu
rești și Gwardia—Spartak.

I. DUMITRESCU

pe echipe

OINĂ: întrecerile
Au început „zonele** campionatului re

publican de oină pe anul 1965. în rin- 
durile următoare vom face o scurtă tre
cere în revistă a jocurilor găzduite de 
orașul Galati.

(P. Serghei, A. 
pe cluburi 
astfel :
2. steaua Bue.

21 p. ; 4. C.s.ș.

$1

Orașul Brașov va găzdui timp de trei 
zile, cu începere de vineri, prima parte 
a campionatului republican de tenis de 
masă pe echipe. Sini prevăzute să par
ticipe 10 formalii feminine și 14 mas
culine, cuprinzînd pe toți fruntașii spor
tului cu mingea de celuloid. Lupta se 
anunță interesantă mai ales pentru mij
locul și periferia clasamentelor deoarece 
primele locuri nu pot scăpa echipelor 
Progresul București (lele) și CSM Cluj 
(băieți) în componența cărora intră

majoritatea membrilor loturilor repre
zentative

Eu ocazia întrecerilor <le la Brașov 
este așteplală cu intere» — alături de 
sportivii consacrati — și evoluția unor 
clemente tinere printre care Eleonora 
Mihalca. Carmen Crișan. Silviu Dumi- 
triu. relevate acum două săptămîni la 
Suceava. Așteptăm ca la Brașov coneu- 
lenții să depună toate eforturile pentru 
o comportare cît mai reușită.

zonale
Întrecerile s-au desfășurat pe două 

terenuri amenajate pe stadionul Dunărea. 
Și-aii disputat întâietatea formațiile Tor
pedo Zămcști, reg. Brașov; Avintul 

Frasin reg. Suceava ; Petrolul Urlați, 
reg. Ploiești; Victoria Andrieșeni, reg. 
lași și Avintul Bucești, reg. Galați. In 
general echipele s-au prezentat bine pre
gătite fizic și tehnic. în schimb, au 
fost deficitare la capitolul tactică.

CLASAMENTUL FINAL: I. Avintul 
Frasin 23 p. 2. Torpedo Zărnești 17 p; 
3. Avintul Buccști 17 p; 4. Victoria 
Andrieșeni 16 p; 5. Petrolul Urlați 14 p.

★
Terenul de spoit din comuna Curcani, 

reg. București, găzduiește sîmbătă și 
duminică întrecerile zonale la care par
ticipă echipele Faces Tițești, reg. Ar
geș, Drum Nou Boureni, reg. Oltenia, 
Biruința Niculițel, reg. Dobrogea, Alin
tul Valea Roșie, reg. București și Dinamo 
București, campioana țării.

1 RĂSPUNS LA O ÎNTREBARE__ | PAfiffifA MIA DESPRE SLABA COMPORTARE

Dintr-un bun început trebuie să 
arăt că sînt total nemulțumit de com
portarea celor doi săritori de prăjină, 
Petre Astafei și Afanasie Savin, în 
cadrul Jocurilor Balcanice, unde, în 
compania unor adversari de valoare, 
puteau obține rezultate bune. Spun 
aceasta deoarece Petre Astafei, înainte 
cu 10 zile de Balcaniadă, în cadrul 
concursului de selecție a realizat cu 
ușurință 4,60 m, în condiții de sănă
tate nu prea bune.

Analizînd comportarea lui și în ce
lelalte concursuri din acest an reiese 
clar că performanțele bune au fost 
realizate doar în concursurile inter
ne (cu excepția unui 4,70 m la „Me
morialul Znamenschi" de la Minsk).

Dim aceasta trag concluzia că Petre 
Astafei se bazează prea mult pe spri
jinul antrenorului ; el nu poate să 
sesizeze imediat subtilele greșeli teh
nice ce survin în cadrul unei sărituri 
— care pot duce la insucces în cadrul 
acelui concurs.

O altă cauză este aceea că deși i 
s-a spus încă din primăvară, atît de mi
ne cit și de antrenorul Manfred Preuss

ger din R.D.G. (recordman european 
cu 5,15 m, de Ia care am primit un 
sprijin extrem de prețios în cadrul 
cursului ținut la noi în acest an) 
cît și de antrenorul american Verner 
Wolfe, că prăjina pe care o utilizea
ză nu-i mai este corespunzătoare și 
că trebuie să treacă la alta mai dură 
(dar nu fără a învinge multele greu
tăți ce se ivesc), Astafei nu a înțeles 
acest lucru. El a renunțat, cu prea 
mare ușurință, atunci cînd a încercat 
această trecere 
realizat succese 
namente.

Petre Astafei 
pentru a putea 
de peste 5 metri (de care e capabil !) 
trebuie să muncească cu răbdare și 
perseverență, să lupte cu greutățile și 
să le învingă, nu să se lase învins 1 
Nu întâmplător oameni fără prea mari 
calități au 
tași pe plan 
R. Tomașek, 
foarte serios 
cei mai buni.

și — firesc — nu a 
de Ia primele antre-

trebuie să rețină că 
ajunge la performanțe

devenit totuși frun- 
mondial. M. Preussger,
R. Lesek au muncit 

pentru a ajunge printre

O mare parte de vină îmi revine și 
mie, pentru că am cedat, cu prea 
mare ușurință, la propunerile lui de 
a continua să lucreze cu vechea pră
jină, deși eram convins că nu se 
poate sări — decît cu mari speculații 
tehnice — cei 4,80 m propuși pentru 
1965.

In ceea ce privește comportarea lui 
Afanasie Savin ea nu mă surprinde 
de loc.

Savin 
contrar 
ședința de alcătuire a formației bal
canice, î~’--- !-J" 1 - - ’
tescu care, de departe. era 
bun. Așa cum a arătat la concursul 
de selecție și în cadrul ultimelor an
trenamente el putea realiza în 
drul Jocurilor Balcanice 4,60 m.

Nu este însă prima oară cînd tov. 
antrenor federal Gh. Zîmbreșteanu 
nu ține seamă de cuvîntul antrenoru
lui care, fără discuție cunoaște cel 
mai bine potențialul sportivului.

De asemenea, se știa că Afanasie 
Savin ți-a întrerupt pregătirea pe pe-

Și iată de ce :
a fost introdus în echipă 

indicațiilor date de mine în

înlocuindu-1 pe Silviu Cris- 
mai

ca-

rioada 18—31 august, cînd a fost în 
tratament medical, lucru de care nu 
s-a ținut seama, după cum nu s-a ți
nut seama nici de faptul că la con
cursul de selecție nu a sărit decît 4 
metri.

In încheiere, țin să adăug că pen
tru a ridica elemente capabile să sară
— în viitorii ani — 5 metri la pră
jină (lucru realizabil cu sportivii As
tafei Petre, Silviu Cristescu, Cristian 
Ivan și Marian Sorin) trebuie luate 
următoarele măsuri :

— Federația de atletism să înțeleic^
— o dată pentru totdeauna — că nu
mai cu o singură groapă de prăjină 
în orașul București, amenajată con
form cerințelor de aterizare la teh
nica acestei probe, nu se poate face 
mare lucru.

— Să nu ne gîndim numai la „vîr- 
furi”, care cu timpul ne vor părăsi. 
Să fim cu „ochii în patru” la tot ce 
vine din urmă, să le creăm condiții 
pentru a fi capabili să-i înlocuiască 
oricînd pe cei ce se cred „titulari de 
drept”.

— Atîl eu, cît și ceilalți antrenori 
specialiști la această probă trebuie să 
depunem tot entuziasmul de care am 
dat dovadă cînd noi înșine concuram 
și munceam, pentru a ridica nivelul 
performanțelor noastre.

prof. DUMITRU G5RLEANU 
maestru al sportului



Prin cîtcva școli din Oradea

Se impun măsuri
urgente!

Cu cîteva zile înainte de începerea 
noului an de învățămînt, am vizitat 
o serie de școli din Oradea. La unele 
am găsit atmosferă de lucru: se zu
grăveau clasele, se spălau geamuri, 
se schimba parchetul, se pregăteau 
terenurile și sălile pentru orele de 
educație fizică. La alte școli insă dom
nea... liniștea. Să concretizăm.

La școala generală nr. 9 n-am putut 
sta de vorbă decît cu secretara. în 
lipsa cadrelor didactice, am rugat-o 
să ne conducă la instalațiile sportive 
ale școlii. Șj tată-ne în curtea școlii. 
Cu mare greutate am descoperit— 
groapa de sărituri, deoarece nisipul 
a fost folosit, după cum ne-a spus 
călăuza, Ia repararea unul trotuar din 
curte. Mai încolo erau doi stîlpi care 
abia se mai țineau în... picioare. Se 
vedea că terenul de volei este lăsat 
de multă vreme în părăsire. Cine 
poartă răspunderea pentru această 
condamnabilă situație ? Răspunsul nu 
poate fi altul decît: conducerea școlii 
și cei doi profesori de educație fizică. 
Rene Farcaș și Nicolae Popa.

Da^j «■ea mai neplăcută surpriză am 
vuV ind am intrat în curtea liceu

lui nr. 5. despre care eram informați 
că are numeroși sportivi fruntași în 
campionatele locale și republicane. 
După cum am aflat, încă din 1964 
s-a trasat terenul de volei, s-au în
gropat stîlpii. dar apoi totul a fost 
lăsat în voia soartei. La terennl de 
handbal există 
iar groapa 
de... iarbă.

— Unde 
fizică ? — 
soru) de matematică Mihai Moisa, 
singura persoană pe care am găsit-o 
în momentul vizitei noastre la școală.

— Pe terenul de lîngă cetate și la 
ștrandul acoperit.

Și cînd te gîndești că instalațiile 
sportive din curtea școlii ar putea, 
dacă ar fi bine întreținute, să găzdu
iască în bune condițiuni o parte 
orele de educație fizică, nu poți 
țelege nepăsarea celor care au 
proprietatea lor aceste bunuri.

Pregătirile pentru noul an școlar 
nu stăteau prea bine nici la liceul 
nr. 4. Pe singurul teren al liceului, 
cel de baschet, se afla nisip, var. 
cărămizi, lemne de foc etc.

— Așa va rămîne terenul ?— ne-am 
adresat directorului școlii, tov. Ale
xandru Vereș.

— Nu, sîntem în reparație gene
rală și am depozitat aici, temporar, 
materialele de construcție.

Privind in jurul terenului de bas
chet, am constatat însă că se putea 
găsi și alt loc pentru depozitarea ma
terialelor. De asemenea, sectoarele 
de atletism ale stadionului Voința, 
vecin cu liceul, pe care le folosesc 
elevii de aici, nu erau puse la punct, 
fiind așa cum au fost lăsate cînd s-au 
ÎKțCtiejsLcursurile anului școlar 
Această lipsă de preocupare 
asigurarea condițiilor necesare 
șurării în bune condițiuni a 
de educație fizică este cu atît mai 
gravă, cu cit este vorba de liceul cu 
program special de educație fizică.

Fără discuție, deficiențele consta
tate sînt remediabile, dar pentru 
aceasta factorii interesați trebuie să 
ia măsurile cuvenite. Și cit mai ur
gent

de
doar o singură poartă, 
sărituri este astupată

Ioc orele de educațieau
l-am întrebat pe profe-

din 
In
fo

trecut, 
pentru 
desfă- 
orelor

TR. IOANIȚESCU

din școlile menționate, 
nostru regional TLIE 
comunicat că situația 
în plus, ne-a informat

P. S. Verificînd ieri starea instala
țiilor sportive 
corespondentul 
GHIȘA, ne-a 
e neschimbată.
că terenurile de handbal și baschet 
de la liceul nr. 1 au fost transformate, 
'ntre timp, în... alei și ronduri de flori. 

Ve au de zis secția de învățămînt a 
sfatului popular orășenesc și organele 
locale ale UCFS ?

A apărut nr
„SPORT ȘI

I

i
i

cu un sumar variat și interesant din 
ciare menționăm :

Aviație : Campionatul republican de 
planorism e Concursul de parașutism 
de la Skoplje « Salonul internațional 
al aeronauticii și cosmonauticii de la 
Paris • Întrecerile aeromodeliștilor.

Auto-moto ; Finala motociclistă în 
bătrînul Tomis e La ghidon pe dru
muri de munte • „Renault" 10 Ma
jor a Automobile de 200 km pe oră 
a „Fiat“ 850 în rodaj a Așii vola
nului . Stirling Moss • Arta de a 
conduce

După meciul de la Praga

SCRISORI DE LA CITITORI
în aceste zile, poșta a adus la redacție tot mai multe scrisori de la

cititori, avînd ca subiect rezultatul și comportarea echipei noastre repre
zentative de fotbal în meciul de la Praga. Este firească această participare 
a opiniei publice, care iubește fotbalul și ar dori ca și în acest sport să 
obținem cît mai multe succese.

Publicăm cîteva dintre aceste

CÎTEVA PROPUNERI

ATENȚIE

legătură cu

LA SELECȚIE

scrisori.

In 
eu îmi permit să 
au fost criteriile 
selecționării lui Ilălmăgeanu? L-am ur
mărit, anul trecut, în meciurile Petro
lului. A jucat foarte bine și a fost cit 
se poate de firesc că tn acel timp a 
făcut parte din echipa națională.

Dar în ultima vremo? Hălmăgeanu 
si-a făcut un debut slab la Steaua, pen
tru ca apoi să nu mai joace de loc. An
trenorul clubului și-a dat seama, pro
babil, câ Hălmăgeanu nu este pe de- 
alin corespunzător în momentul de fată. 
In schimb, cînd a fost vorba de echipa 
reprezentativă, nu s-a finul seama de a- 
cest... amănunt. Iar Hălmăgeanu, fără 
o suită de meciuri ,Jln picioare", a 
jucat cu trac și, după cum s-a văzut, a 
greșit grav chiar la începutul partidei.

O altă întrebare: în urma jocurilor bune 
făcute la clubul său, Rapid, a fost in
trodus în echipă jucătorul Ion lonescu. 
Dar, la Rapid, după cum se știe, ran
damentul acestui jucător este în fum tie 
și de partenerul său ce! mai apropiat, 
Dumitriu, după cum și evolufia acestuia 
din urmă este legată de jocul lui lo
nescu. S-a apreciat că Dumitriu este 
prea fragil pentru un meci „tare", cu 
cehoslovacii? Este posibil. In cazul aces
ta, nu trebuia selecționai nici lonescu 
și mai ales nu trebuia „combinat" cu 
Sasu, cunoscut ca un jucător muncitor, 
dar care n-are virtuțile unui coordona
tor. De aceea, apreciez că nici Pîrcălab 
n-a putut fi pus în valoare.

Și dacă noi, simpli spectatori, ne 
punem aceste întrebări, nu era mai fi
resc să și le pună, înaintea noastră 
(și înaintea meciului!) cei care au al
cătuit

meciul de la Praga, 
pun o întrebare: care 
care au stat la baza

echipa ? Și ziarul chiar ?

B. ENACHE
București

NUMAI ÎNAINTAȘII?

citit și eu declarațiile făcute deAm 
rătre o serie de specialiști cehoslovaci, 
după meciul de la Praga. Deși au ob 
ținui victoria, cu o formație cu 5 debu- 
tanti, cehoslovacii sînt reținuți, nemul
țumiți chiar, fală de comportarea de 
ansamblu a echipei lor.

Oare noi, care nici măcar n-am clș- 
ligat, nu arem tot dreptul să criticăm 
comportarea echipei noastre și să nu 
ne îmbătăm in continuare cu apă 
rece? Eu cred, de pildă, că a rezuma 
totul la ineficacitatea înaintașilor, este 
un fel de a privi lucrurile la suprafața 
lor. Am văzut meciul la televizor: la 
situația de 1—0, de ce n-am recunoaș-

te-o, cehoslovacii au ratat două mari o 
căzii care puteau decide de la început 
soarta meciului. Așa • la fotbal: se 
ratează de o parte și de alta. Nu ra
tăm numai noi, nu numai noi avem 
ghinion, cum reiese din unele aprecieri, 
evident menite să „îndulcească" lucru
rile.

Eu nu sînt specialist, înctt să pot 
veni cu îndrumări tehnice. Socotesc însă 
că trebuie să învățăm din această în- 
frîngere, suferită tn fata unei formalii 
cehoslovace fără pretenții (nici nu e 
de mirare că la meci au asistat putini 
spectatori), să fim mai modești, dar tn 
schimb mai exigenti tn munca de alcă
tuire și de pregătire a echipei noastre 
reprezentative.

Atmosfera de 
dinaintea meciurilor nu 
mănui. 
credere 
arătăm 
joc.

optimism exagerat 
folosește ni- 

Firește, trebuie să avem In
to forțele noastre. Dar să nu ne 
vitejia oricum, ci pe terenul de

Fată de cele înlîmplate la Praga, so
cotesc nimerit să fac următoarele pro
puneri :

1) să se revizuiască actualul sistem 
de pregătire a jucătorilor. Să nu se mai 
desemneze cei mai buni „din oficiu", 
ci aducerea lor tn lot să fie urmarea 
unui îndelungat studiu: sportiv, mo- 
ral-volitiv, biochimic, fiziologic.

2) să se pună tn discuție problema 
aducerii unor antrenori străini, să încer
căm să folosim experiența unor tehni
cieni reputati din fări cu fotbal înaintat.

3) să se organizeze consultări in 
presa sportivă, la care să fie angrenați 
iubitorii fotbalului din fara noastră.

4) să fie cooptați ca observatori fe- 
derali-voluntari foști jucători de fotbal, 
foști arbitri, lărgindu-se actualul lot de 
observatori, în care, nu știu de ce, este 
greu de pătruns. M-am oferit să fac 
și eu oficiul de observator, acum cltiva 
ani, dar am fost refuzat, aproape tofi 
observatorii fiind bucureșteni!...

noul campionat sînt modeste: 7, 7, 6, 6.
Lereter este un jucător tehnic, dar 

lent. Foarte util echipei sale, el a fost 
folosit pe postul de înaintaș central, 
obtinînd notele 7, 9, 9, 8. Dar a fost 
trecut, brusc, ca mijlocaș și aceasta se 
simte in joc cînd ai 31 de ani...

Sasu a dat dovadă de indisciplină și 
totuși a rămas In echipa reprezentativă 
(cehoslovacii au renunțat, fără nici o 
stringers de inimă la un om de bază, 
Horvath, cînd acesta a comis abateri). 
Și, in orice caz, nu trebuia să-i fie în
credințai lui Sasu rolul de coordonator.

H. IONESCU 
București

DE CE NU SÎNT PROMOVAȚI 
TINERII?

A. STĂNESCU-Cluj 
fost arbitru de fotbal

Ing. P. STOIAN
București

BRAVO, LUI DANI

pentru Cehoslovacia. Și singurul3—1 i____ . _
nostru gol a fost marcat de către unul 
din fundași: 0. Dan. Bravo lui! Dar ce 
au făcut înaintașii? Au irosit cele ct- 
leva ocazii pe care le-au avut iar altele 
nu și le-au creat fiindcă au jucat fie
care „după ureche", neconstituind un 
„corp" comun, care prin combinații bine 
concepute și executate ca un reflex să 
poată depăși și apărarea adversă. Și a- 
ceasta, s-a văzut, putea fi străpunsă.

M-a surprins și insuficienta pregă
tire fizică a întregii echipe, capitol 
la care credeam că stăm bine. In re
priza a Il-a, echipa noastră a dispărut 
complet de pe teren și din joc. N-a mai 
avut resurse. De ce ?

Oare n-au fost epuizate aceste re
surse din cauza unei greșite concepții 
de joc, care a făcut, de exemplu, din 
Sasu un alergător de fond și nicidecum 
un fotbalist, o piesă utilă în angrena
jul formației?

Socotesc că se cuvine și o critică zia
rului nostru, „Sportul popular": n-ar 
fi rău ca redactorii să meargă mai des 
în secțiile de fotbal, de unde să urmă
rească cu atenție jucătorii și prin pro
punerile lor să ajute federația. Poale 
că în viitor ziarul de specialitate își va 
spune mai des părerea în problemele 
majore ale fotbalului nostru.

N. CHIRIȚĂ
București

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
PREGĂTIRI LA STEAUA DUMINICA ÎN CAPITALĂ

SÎNTEM DEFICITARI ÎN TRASUL 
LA POARTA

Meciul de la Praga a scos tn eviden
tă o lacună constatată de fiecare dată: 
imprecizia în trasul la poartă. La 
acest capitol sîntem cu totul deficitari. 
Chiar dacă jocul în cîmp este uneori 
frumos (e și mai ușor de jucat în cîmp, 
pe spatii largi) tn fata por/ii nu știm 
ce să facem, nu ne creăm ocazii sau 
le pierdem prea

Trebuie lucrat 
ralului echipelor 
firea în meciuri

De ce nu sînt promovați cu mai mult 
curaj tn echipa națională jucătorii ti
neri, fără „firmă", dar care sînt gata 
să lupte pînă la ultima picătură de ener
gie? Cehii au avut curaj și au folosit 
nu mai puțin de 5 jucători tineri, 
ce bine au jucat I

Ar fi cazul ca „Sportul popular" 
intervină mai hotărît, dezbătînd fn 
Ioanele sale diverse aspecte cum ar 
de pildă, modul cum unii jucători 
teleg să apere culorile patriei.

cpt GHEORGHE VASILESCU 
Drăgășani

Și

să 
co 
fi. 
în-

Pitești
ușor.
și pentru întărirea mo- 
noastre, care își pierd 
mai importante.

IOAN BLAJOVAN 
Lugoj

IMPROVIZAȚII

încă
1964—65,

Stabilindu-se un lot de jucători 
din returul campionatului 
acesta a continuat să fie păstrat pînă 
la meciul cu Cehoslovacia, FĂRĂ SĂ 
SE MAI FI ȚINUT SEAMA DE FOR
MA ACESTORA Șl DE POSTURILE 
IN CARE SINT FOLOSIȚI IN ECHI
PELE RESPECTIVE. Putinele modifi
cări făcute în ultimul timp s-au dovedit 
neinspirate.

Hălmăgeanu, care a fost stîlpul apă
rării în campionatul trecut și în me
ciurile internaționale, a fost transferat 
de la Petrolul la Steaua, unde a fost 
folosit numai pe postul de fundaș stin
gă. Notele obținute: 5, 6, 6. In etapa 
a IV-a a fost scos din formatie I A fost 
introdus, în schimb, în „națională".

S. Avram este o improvizație pe aripa 
stingă. La Steaua a fost folosit mereu 
extremă dreaptă, iar notele obținute în

S.K. Karl
5

Marx Stadt
2-2 (2-1)

STADT, 22 (prinKARL MARX 
telefon de Ia trimisul nostru). Astăzi, 
pe stadionul dr. K. Fischer, din locali
tate, Dinamo Pitești a jucat ultima sa 
partidă din turneul întreprins în R. D. 
Germană. Adversară — echipa S.K. 
Karl Marx Stadt, clasată pe locul 5 
în campionatul țării gazdă.

Piteștenii au dominat tehnic și tac
tic, și-au creat multe ocazii de gol, 
dar n-au marcat decît unul singur din 
acțiune (min. 2. o combinație Dobrin- 
Naghi-Ionescu, ultimul șutind din voie 
în plasa porții apărată de Grăper).

Cel de al doilea gol al fotbaliștilor 
noștri a fost înszris de Zimmer, din 
lovitură de la 11 m, acordată în 
min. 18, de către arbitrul A. Weber 
cu aceeași ușurință cu care acordase 
în min. 12 gazdelor, tot o lovitură de 
la 11 m, transformată de internaționa
lul Vogel. Cel de al doilea gol al gaz
delor a fost înscris de Rudich în min. 
46. Revenind la jocul propriu-zis, tre
buie să spunem că și în această parti
dă, ca de altfel în întreg turneul, pi
teștenii au controlat mijlocul terenu
lui dar au dovedit o slabă eficacitate 
în fazele de poartă.

V. PĂUNESCU

Perioada de întrerupere a campio
natului a fost folosită de antrenorii 
echipei bucureștene Steaua pentru 
omogenizarea compartimentelor și 
îmbunătățirea eficacității liniei de 
atac, care a dovedit lacune în me
ciurile anterioare.

în acest scop, formația militară a 
susținut cîteva jocuri amicale, înche
iate cu următoarele rezultate : 5—0 
cu Metalul București, 2—1 cu Petro
lul, 3—2 cu Dinamo București și 2—2 
cu Farul Constanta.

Pentru întilnirea cu 
Galați 
„11“ : 
geanu, Dumitru Nicolae, Petescu

Siderurgistul 
se preconizează următorul 

Suciu — Sătmăreanu, Hălmă-

i Jenei, Raksi — Sorin Avram, < 
stanlin. Voinea, Manea (junior).

9 al revistei
TEHNICĂ"

Con-

Stadion 23 August, ora 14 ; Steaua 
București — Siderurgistul Galati 
(cat. A); ora 16: Rapid București — 
Steagul roșu Brașov (cat. A).

Stadion Dinamo, era 10: Dinamo 
Victoria București — C.F.R. Pașcani 
(cat. B).

Stadion Politehnica, ora 10 : Știința 
București — C.F.R. Roșiori (cat. Bl; 
ora 11,45: Știința București — C.F.R. 
Roșiori (juniori).

Teren Laromet, ora 10 : Tehnometal 
București — Marina Mangalia (cat. 
C); ora 11,45: Tehnometal București 
— Marina Mangalia (juniori).

Teren Timpuri Noi, ora 11 : Flacă
ra roșie București — I.M.U. Medgidia 
(juniori).

Stadion Progresul: ora 11: Rapid 
București — Electrica Constanta (ju 
niori).

Teren Voința I, ora 11 : Școala spor
tivă nr. 2 Buc. — Rapid Mizil (ju
niori).

PRONOSPORT -12 +1 - PRONOSPORT
Duminică 26 septembrie a.c. se reia 

campionatul cu cea de a cincea eta
pă. Programul concursului Prono
sport cuprinde 6 meciuri din catego
ria A, trei din categoria B, și patru 
din campionatul italian.

Pentru acest concurs am cerut pro
nosticul antrenorului echipei Flacăra 
Moreni — Virgil Blujdea. Fiind și 
un pasionat jucător la Pronosport, el 
ne-a indicat următoarele prono
sticuri :

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Rapid — Steagul roșu 
Știința Cluj — Știința Tim. 
Steaua — Siderurgistul 
Farul — Petrolul
Știința Craiova — U.T.A. 
Crișul — C.S.M.S. Iași 
Oltul Rm. Vîlcea —
Progresul

Metalul Tîrgoviște — 
Dinamo Bacău

IX. Arieșul Turda — Minerul 
Baia Mare

Varese — Juventus 
Catania — Fiorentina 
Brescia — Atalanta 
Bologna — Napoli

1,

1,

1,

1
1
1
x
1
x

x

Radioamatorism : Noutăți din elec
tronică « Montarea tranzistorelor ® 
Receotor de calitate s 50 de ore pe... 
80 m ! • Noi diplome YO.

Cosmonautică : Marte își dezvăluie 
tainei» • Cronica astronautică • 
Stație orbitală locuită.

Precum și numeroase reportaje, știri 
noutăți din alpinism, turism sportiv, 
tir, navomodelism, sport subacvatic.

Magazin • Cuvinte încrucișate • 
Cititorii ne scriu.

32 pagini bogat ilustrate.

DE LA I. E. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal 

Steaua—Siderurgistul și Rapid—Steagul 
roșu, care va avea loc duminică 26 sept, 
a.c. pe stadionul „23 August", s-au pus 
în vînzare lia casele de Bilete obișnuite.

începînd de vineri 24 sept. a.c. se pun 
în vînzare, la casele de bilete obișnuite, 
biletele pentru jocul de fotbal Dinamo 
Buc.—S. K. Odense, care va avea loc 
marți 28 sept. a.c. pe stadionul „23 Au
gust".

X.
XI. 

XII. 
XIII.

1, x,

1,

2

2
1
x
1
1

zile de
la concursul Sportexpres

• Am intrat în ultimele 
vînzare
nr. 12, cel de al treilea din acest an. 
Biletele pentru acest concurs se mai 
găsesc de vînzare pînă în ziua de 29 
septemoîie a.c.

Sportexpresul trimestrului III atri
buie 22.962 de premii în obiecte și 
bani. Cele mai valoroase cîștiguri sîn’ 
cele 20 autoturisme. Urmează 60 de 
excursii în Ungaria și Cehoslovacia, 
cu petrecerea revelionului la Praga, 
motociclete, scutere, motorete, televi
zoare, mașini de cusut, aparate de ra
dio ș.a.

Cumpărați-vă chiar acum biletele 
SPORTEXPRES. Costul unui bilet 
este de 3 lei.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 38 din 22 sept. 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

18, 81, 16, 9, 44, 1
de rezervă : 20, 36
premii : 938.135 lei din care 
report categ. I.
de 25.000 lei revenit unei

Numere
Fond de

336.871 lei
Premiul

variante de categ. a Il-a de la cono. 
Pronoexpres nr. 37 din 15.IX.1965 a 
fost obținut de participantul David 
Pantelimon din București.

Tragerea următoare va avea lo«c 
miercuri 29 sept. 1965 la București.

Rubrică redactată de Loto-Prono-, 
sport.



A XVIII-a ediție 
a „Cursei Scînteii"

Turneul <de polo „Trofeo d’Italia

România a învins Italia cu 4-3

• LA CLUJ, ORADEA Șl TIMIȘOARA VOR 
ÎN „DESCHIDERE * MAEȘTRII VITEZEI PE 
FRUNTE CU ION CUCU.

• D. HOLST (OLANDA), ÎNVINGĂTORUL 
LA BRAȘOV, VA FI PREZENT LA START.

• LOTUL R. D. GERMANE ESTE FORMAT DIN DIPPOLD, 
LINZNER Șl VOCTLANDER.

• ATMOSFERA DE MUNCA INTENSA LA BRAȘOV Șl 
PLOIEȘTI.

CONCURA 
ZGURA ÎN

CURSEI DE

Cea de a XVIII-a ediție a „Cursei Scînteii” polarizează 
atenția iubiterilor sportului cu pedale din țara noastră. Toc
mai de aceea se manifestă un interes deosebit pentru pregă
tirile organizatorice, precum și pentru cele pe care cicliștii 
și antrenorii lor le fac în aceste zile.

In colaborare cu federația de motocldism, organizatorii 
„Cursei Scînteii” au Inițiat pe stadioanele din Cluj, Oradea 
f i Timișoara — unde vor avea loc sosirile în primele trei 
etape — interesante concursuri de dirt-track. în așteptarea 
caravanei cicliste, spectatorii îi vor putea vedea la „lucru" 
pe fruntașii vitezei pe zgură. Printre aceștia se află cam
pionul țării, maestrul sportului Ion Cucu și colegii săi din 
echipa națională : Șinca, Datcu, Pop, Alexandrescu și Jurcă. 
Vor mai participa, de asemenea, R. Temistocle și T. Popa.

Federația de ciclism din Olanda a selecționat lotul aler
gătorilor, care va participa la „Cursa Scînteii". El este con
dus de valorosul sportiv D. Holst, cunoscut amatorilor de 
ciclism din țara noastră de la concursurile care au avut loc 
anul acesta la 13 șl 15 august. După cum se știe, D. Holst a 
cîștigat locul I în cursa desfășurată pe șoseaua Brașov—Si
ghișoara, la startul căreia au fost prezenți alergători cunos- 
cuți din Belgia, Italia, Polonia, Olanda și România. Modul 
cum s-a comportat atunci acest rutier ne-a făcut să-1 apre
ciem ca pe unul dintre cei mai valoroși cicliști care ne-au 
vizitat țara în ultimii ani. D. Holst va fi... acompaniat de 
Schouten — participant la „Turul Franței” pentru amatori și 
Heynig. Așadar, Olanda deplasează o garnitură puternică la 
cea de-a XVIII-a ediție a „Cursei Scînteii”.

Federația de ciclism a R.D. Germane a selecționat pentru 
"„Cursa Scînteii" trei cicliști de bună valoare : Dippold și 
Linzner (Vorwărts Berlin) și Voctlănder (S.K. Karl Marx 
Stadt). Sportivii din R.D.G. sosesc astăzi în Capitală.

Organizatorii mai așteaptă confirmările nominale din par
tea federațiilor din Elveția și Franța. Pînă acum au comu
nicat numele cicliștilor participanți federațiile din Polonia. 
Italia, Cehoslovacia, Austria, R.D. Germană și Olanda.

Cicliștii noștri se pregătesc cu multă sîrguință. In afara 
alergătorilor din cluburile sportive bucureștene (Dinamo, 
Steaua, Olimpia și Voința) despre care am mai scris în co
loanele ziarului nostru, se poate vorbi și despre atmosfera 
de lucru intens care domnește în „taberele" cicliștilor de la 
Brașov și Ploiești. Recent înapoiat din R.D. Germană, unde 
a condus echipa noastră de cicliști care a participat la con
cursul internațional de la Torgau, antrenorul Martie Ștefă- 
nescu a preluat conducerea pregătirii brașovenilor. El își 
pune mari speranțe în Ștefan Suciu și Liviu Pușcaș, iar noi 
în posibilitățile sale — dovedite de atîtea ori — de a pre
zenta rutieri talentați și bine pregătiți. La Ploiești antrenorul 
Ion Dolete finisează, în aceste zile, pregătirea alergătorilor 
C. Ciobanu, Rîndașu și Ștefan Bălan.

HRISTACHE NAUM

BUDAPESTA, 22 (prin telefon). — Ziua a doua a tur
neului internațional de polo dotat cu „Trofeo d’Italia" 
a adus reprezentativei țării noastre satisfacția unei pre
țioase victorii asupra puternicei selecționate a Italiei. 
Echipa României a făcut, spre deosebire de partida pre
cedentă cu Iugoslavia, un joc bun, a înotat mult și, mai 
ales, a respectat cu strictețe indicațiile tactice date de 
antrenor. Ca urmare, acțiunile au fost mai incisive și 
mai eficace și au dus la scorul de 4—3 (1—0, 2—1, 
1—1, 0—1) în favoarea României.

Scorul a fost deschis de Mărculescu, cînd echipa noas
tră se afla în superioritate numerică. De remarcat însă 
că, numai cu puțin timp înainte, italianul Guerini ratase 
o lovitură de la 4 m. Repriza secundă a început tot în 
nota de superioritate a poloiștilor români care, după nu
mai 30 de secunde, înscriu prin Zahan. în continuare, 
lupta devine și mai aprigă, iar Zahan este eliminat, lu
cru de care profită formația Italiei, care reduce scorul 
prin Lavoratori. Pentru puțină vreme, însă, deoarece 
Mărculescu reface avantajul de două goluri: min. 9,26 
scor 3—1 pentru România. Repriza a treia este deosebit 
de echilibrată și, pe rînd, Lavoratori și Blajec înscriu 
cîte un gol. în ultimele cinci minute, italienii fac tot 
posibilul pentru a egala, dar nu reușesc să marcheze 
decît un gol, prin Pizzo, astfel că victoria revine for
mației române care a folosit următorul lot: Mureșan, 
Grințescu, Firoiu, Zahan, Kroner, Mărculescu, Szabo, 
Culineac, Blajec, Mihăilescu. Italia: Albertini, Pizzo, 
Lonzi, Lavoratori, Guerini, Spinola, Vasalo, Gibelini, 
Barocco, d’Urso. Scachetti. Cei mai buni din echipa 
României: Mureșan, Zahan, Grințescu și Culineac. A 
arbitrat bine iugoslavul Seifert.

în celelalte meciuri s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ungaria — R. D. Germană 5—0 (1—0, 1—0,
1—0. 2—0), Iugoslavia — U.R.S.S. 4—1 (0—0, 1—0,
1—1, 2—0). Joi se dispută meciurile R. D. G. — Italia, 
Iugoslavia — Ungaria și România — U.R.S.S.

CORNEL RĂDUȚ
secretar general al F. R. Natație

Campionatul mondial de pentatlon modern

E GREU să numeri centimetrii unei sărituri cu prăjina ! Mai ales 
de cind specialiștii probei cochetează cu înălțimi in jurul a 5 metri... Ar
bitru meciului atletic R-D. Germană—Anglia, disputat recent la Berlin, 
âu găsit o soluție ingenioasă pentru rezolvarea problemei : au împru
mutat o scară de avion 
ștachetă.

cu ajutorul căreia au ajuns cu ușurință pînă la

Campionatul mondial de pentatlon modern a continuat 
la Leipzig cu cea de a treia probă — tirul — cîștigată 
de englezul Phelps cu 1 066 puncte. Concurentul român 
Tomiuc a ocupat locul 24 — 866 puncte Clasamentul in
dividual după 3 probe : 1—2. Novikov (U.R.S.S.), Torok 
(R.P.U.) 3 000 puncte; 3. Balczo (R.P.U.) 2 929 puncte. 
Tomiuc se află pe locul 19 cu 2 320 puncte. Pe echipe 
conduce R. P. Ungară — 8 997 puncte, urmată de R. D. 
Germană 7 681 puncte, R. F. Germană 7 633 puncte.

STANLEY MATHEWS 
a semnat un contract 
de antrenor. Echipa 
care l-a angajat se nu
mește Port Vall, acti
vează în liga a IV-a șl 
speră că Mathews este 
posesorul elixirului mi
raculos cu ajutorul că
ruia să ajungă, în scurt 
timp, în liga I.

zitor și cîntăreț. Ultima 
sa melodie se intitulea
ză „Puțin noroc în dra
goste puțin noroc la 
meci“>

lui se desfășoară 
supravegherea lui 
d'Amato, fostul - 
ger al lui Floyd 
son

sun 
Cus 

mana- 
Patter-

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
Tatiana Riabinskaîa și echipa II. R. S. S Figuri

ANUL TRECUT s-au 
organizat în Belgia 
5 698 de întreceri ci
cliste. Cu prilejul lor 
s-au înregistrat 23 de 
accidente, dintre care 
20 mortale. Autoritățile 
se gîndesc, de aceea, ca 
numai în anumite ca
zuri să permită ca șo
selele principale să de
vină trasee pentru 
cursele cicliste.

SE PARE că investi
țiile pe care le-a făcut 
proaspăta promovată în 
divizia I a campionatu
lui italian, Napoli, nu 
vor rămîne fără 
tat. întărită cu 
de la Juventus 
Altafini de la 
Napoli a căpătat „fir
mă". Astfel, la meciul 
său cu Catania au asis
tat 70 000 de spectatori 
Plătitori.

rezul- 
Sivori 
ți cu 
Milan,

vorbeș-

învingătoare la 3x30 focuri de participant!

a reușit în dificila 
beră calibru redus 
depășească o serie 
roase și să intre în

- - ~1 u (Urmare din pag. 1)

Koeber are 31 de ani, este mul
tiplu campion al țării sale și a obținut 
un rezultat foarte 
Tokio la proba de 
redus 3x40 focuri 
clasat pe locul IV.

bun la J.O. de la 
armă liberă calibru
1148 p, cînd sa

FIECĂRUI jucător al 
echipei independiente 
(Buenos Aires) i s-a 
promis de către condu
cerea clubului o primă 
de 2 400 de dolari dacă 
argentinienii vor cîsti- 
ga ..Cupa intercontinen
tală". Rezultatul, se cu
noaște : conducătorii e- 
chipei au făcut o... eco
nomie nedorită de 26 400 
de dolari.

CU PRILEJUL celei 
de-a 63-a sesiuni C.I.O. 
de la Madrid, Comitetul 
național olimpic italian 
va face două interesan
te propuneri. Una se 
referă la alcătuirea li
nei asociații a comitete
lor naționale olimpice, 
care să studieze toate 
problemele specifice a- 
cestor comitete. Cea 
de-a doua urmărește ca 
o parte din sumele văr
sate de rețelele de te
leviziune cu ocazia J.O. 
să revină comitetelor 
naționale.

IN ITALIA se 
te acum tot mai mult 
despre un al treilea 
Herrera. După cum se 
știe cei doi „H. H.“ sînt 
deosebit de populari. 
Helenio Herrera este 
antrenorul echipei In
ter, tar Heriberto Her
rera este antrenorul 
formației Juventus. Și 
acum iată pe cel de-al 
treilea „H. H.“ Este
Helenito 
lui 
în 
și .---------- 
gularitate la antrena
mentele formației pe 
care o conduce tatăl 
său. Gazetarii spun că 
Helenito va deveni 
un jucător de mare va
loare

,H. H.“
Herrera, fiul. 

Helenio care este 
vîrstă de 14 am 
participă cu re-

Pe poligon, intru-n moment de relaxare

(Urmare din pag. 1)

lună la 
gătoare, 
nu mai

naționale, cea de a treia tră- 
însă, Edda Baia, a pierdut 

puțin de 16 puncte.

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE
Azi, în ultima zi a campionatelor 

europene de tir se dispută două 
probe : pistol calibru mare 60 
focuri (30 precizie + 30 viteză) și 
armă standard 3 x 20 focuri seniori. 
La ora 17 va avea loc, în fața pa
vilionului central de pe poligonul 
Tunari, festivitatea de închidere a 
competiției. Reamintim, că la poli
gonul Tunari se poate ajunge cu 
autobuzul 48 de la stadionul Tine
retului pînă la stația Grădina zoo
logică.

la poz. în genunchi 4- 276 p la poz. 
în picioare) — campioană europeană,
2. Kira Boiko (U.R.S.S.) 853 p (289 4-
292 4- 272), 3. Iordanka Savova (Bul
garia) 844 p (290 4- 284 4- 270), 4.
Kun Ferencne (Ungaria) 843 p, 5. Ta-~ . -------- -- , 6

7.

(290 4- 285 4- 265), 8. Kellner Osz- 
karne (Ungaria) 838 p, 9. Helga Bor
ner (R.D. Germană) 836 p, 10. Renate 
Wischnevski 836 p, ... 20. Ana Go- 
reti 823 p (290 284 + 249), 21.
Edda Baia 819 p (294 4- 275 + 250). 
Pe echipe : 1. U.R.S.S. 2551 p — cam
pioană europeană, 2. Bulgaria 2508 p,
3. R.D. Germană 2505 p, 4. Ungaria 
2504 p, 5. Iugoslavia 2483 p. 6. Ro
mânia 2482 p, 7. R.F. Germană 2479 
p, 8. Polonia 2460 p, 9. Suedia 2344 p.

mara Cerkasova (U.R.S.S.) 841 p, 
Barbara Kopyt (Polonia) 840 p, 
MARGARETA ENACHE 840

REZULTATE : arma 
libru redus 
TATIANA 
857 p (294

liberă ca- 
3x30 focuri senioare : l. 
RIABINSKAÎA (U.R.S.S.) 

p la poziția culcat + 287

Cronici și comentarii de 
T. RĂBȘAN 
C. COM ARNI SCHI 

fotografii : A. NEAGU

PORTARUL iugoslav 
Radencovici. care acti
vează de cîtva timp la 
F.C. MUnchen, se bucu
ră de un bun renume 
și în calitate de compo-

CUNOSCUTUL jucă
tor de baschet ameri
can Wilt Chamberlain, 
rn-A măsoară 2,20 m, 

•'°gătest,e să devină 
boxer. Antrenamentele

SECRETARUL gene
ral al Federației engle
ze de fotbal, Dennis 
Follows a declarat, în- 
tr-o conferință de pre
să că pînă în prezent 
s-au vîndut bilete pen
tru turneul final al 
campionatului mondial 
de fotbal în valoare de 
200 000 de lire sterline. 
Pînă acum au fost, 
acreditați nu mai puțin? 
de 1 498 de ziarișt' I

și pricepere. Brigitte 
probă de armă li- 

60 focuri culcat să 
de adversare valo- 
posesia medaliei de

Este una dintre cele mai tinere par
ticipante la actuala ediție a „europe
nelor". Ea arc numai 20 de ani, prac
tică tirul din 1961, dar dovedește foarte 
multă maturitate

argint. Reprezentanta R.F. Germane este 
recordmana țării sale la proba de 3x30 
focuri cu un rezultat foarte bun de 
851 p. Ea locuiește în localitatea 
Nassertrudingen și este tehniciană la 
o fabrică dc materiale electrotehnice.

i

De pe terenurile de fotbal
Ast'ară s-au disputat mai multe 

meciuri în cadrul competițiilor orga
nizate de U.E.F.A. Iată rezultatele 
care ne-au parvenit pînă la închi
derea ediției :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: 
Vorwărts Berlin — Drumcondra 3—0 
(în tur 0—1), Gornik Zabrze — Lin- 
zer A.S.K. 2—1 (în tur 3—1), Lausanne
— Sparta Praga 0—0, Partizan Bel
grad — F. C. Nantes 2—0, J. K. Hel
sinki — Manchester United 2—3.

CUPA CUPELOR: Dinamo Zagreb
— Atletico Madrid 0—1 (în tur 0—4),

Dukla Praga 
Magdeburg 
1—0.
ÎNTOARSĂ victorioasă de la Buenos 

Aires, unde a cîștigat „Cupa inter
continentală", Internazionale din 
lano a susținut meciul restanță 
campionat cu Atalanta. Inter a 
vins cu 1—0 prin golul 
Mazzola, instalîndu-se în 
samentului împreună cu 
poli și Florentina. Toate 
puncte.

Reims 2—O, Aufbau
Spora Luxemburg

marcat 
fruntea 
Milan, 
cu cîte

Mi- 
de 
în
de

cla- 
Na-
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• Cu prilejul unui concurs de atletism 

desfășurat la Pekin, atletul Nui Chi-Chin 
a sărit, la înălțime, 2,15 m. El deține 
recordul R.P. Chineze cu o performanță 
de 2,22 m. Cen Cia-Ciuan a parcurs 100 m 
plat în 10,2, iar Tsui Lin a obținut la 
110 m garduri timpul de 13.8.

• Sportivi din 9 țări au participat 
pe stadionul din Pardubice la un con
curs internațional de atletism. Proba de 
5 000 m a revenit atletului sovietic Ni
kolai Dutov cu timpul de 13:48,0, iar 
cea de 1 500 m coechipierului său Ka- 
zanțev in 3:52,0. Cursa de 10 000 m a 
fost cîștigată de Arnold (R.F.G.) în 
29:29,6.

• Cunoscutul pugilist englez de cate
goria „grea" Brian London s-a întilnit, 
la Londra, pe distanța de 10 reprize a

trei minute, cu Roger Rischer (S.U.A.) 
Meciul a durat numai 52 de secunde. 
London dovedindu-se foarte expeditiv-

• Etapa a V-a a Turului ciclist al 
Bulgariei, Karlovo—Gabrovo (104 km) 
a fost cîștigată la sprint de polonezul 
Kozlowski cronometrat cu timpul de 
2h 54:05,0. In clasamentul general indi
vidual conduce rutierul cehoslovac IIava, 
urmat de polonezul Kozlowski la 4:24.0, 
bulgarul Cialniev la 4:40,0

• In prima zi a concursului interna
țional de atletism de la Bergamo, po-

de 
de 
și 

loc
Pe

țional de atletism de la Bergamo, 
lonezul Piatkowski a cîștigat proba 
aruncarea discului cu o performanță
57,72 m. Siehart (R.F. Germană) 
Bogliatto (Italia) au împărțit primul 
la săritura în înălțime cu 2,08 m. 
locul trei s-a clasat polonezul Maciewski

cu aceeași performanță. Alte rezultate : 
110 m garduri : Ottoz (Italia) — 14,1 ; 
1 500 m : Panzer (R.F. Germană) — 3:48,4 ; 
80 m garduri : Balch (R.F. Germană) 11,0.

9 După trei runde, în turneul inter
național de șah de la Erevan conduc, 
marii maeștri Petrosian. Korcinoi și 
Stein, cu cîte trei puncte fiecare.

• La Lvov se desfășoară meciul de 
riatație dintre echipele R.S. Cehoslovace 
și R.S.S. Ucrainiene. Iată 
mai bune rezultate înregistrate 
prima zi: 
dova (R.S.C.) 1:04,6;
bărbați : 
100 m

Ucrainiene. Iată cele 
rezultate înregistrate în 

100 m liber femei: Kocen- 
100 m liber 

Wagner (R.S.C.) 57,2 ;
bras femei : Prozumenșci-

kova 1:18,5; 100 ni bras bărbați: Pro
kopenko 1:07.8; 100 m spate femei:
Scerbina 1:14,8.
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