
A ÎNCEPUT A XVIII-A EDIIIE A „CURSEI SCÎNTEIH PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. VNIȚI-VĂI

J. Gawliczek (Polonia) 
învingător în prima etapă fi
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CLUJ, 27 (prin telefon de la 
'■ujnisul nostru).

Luni dimineața orașul Baia 
Mare, gazda startului în cea 
de a XVIII-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale 
„Cursa Sein leii", avea un as
pect sărbătoresc. Noile blocuri, 
al căror colorit viu dă un aer 
tineresc bătrînei capitale a 
Maramureșului, erau inundate 
de flori și covoare cu motive 
naționale. Pe bulevardele ora
șului a fost arborat drapelul 
Republicii Socialiste România

In apropiere de ora prinsu
lui mii de cetățeni s-au înși
ruit pe străzi. La ora 12.45 s-au 
prezentai la start cei 60 de 
cicliști din Austria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Italia, 
Olanda și România Tovarășul 
Ion Cumpănașu, redactor șei 
adjunct al ziarului „Scînteia", 
le-a urat în numele organiza
torilor drum bun și succes La 
ora 13, starterul a dat semnalul 
de plecare. Prima etapă care 
măsoară 174 km, ne poaită 
mai întff Spre Baia Sprie, iar 
apoi revenim spre Baia Mare, 
unde are loc primul sprint cu

premii, cîștigat de V oigtlaen- 
der (R.D.G.), urmat de Tudor 
Vasile și Bădărâ. După sprint, 
o nouă încercare: tinărul ru
tier Constanlin Grigore și ce
hoslovacul Mahac se... aventu
rează. După 31 km, ei au de
vansat plutonul cu 45 sec. 
Grupul masiv se frămintă și 
dă naștere unei noi acțiuni, 
în urma celor doi fugari au 
plecat Moiceanu, Schouten, 
(Olanda) și Franchirti (Italia). 
La km 42 se formează în fată 
un grup de 5 alergători, care 
la Șomcuta Mare are un a- 
vans de 1 minut și 25 secun
de I Maliac are insă neșansa 
de a sparge alunei, cînd ma
șina lui mecanică se afla In 
spatele plutonului. Astfel, fu
garii au rămas in 4. La km 
52 începe ut cușul dealului 
Mesteacăn (să nu-1 confun
dăm cu Mestecănișul de la 
Vatra Dornei), situat jumătate 
in regiunea Maramureș și ju
mătate în regiunea Cluj. La
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campionilor europeni" la fotbal i

Campionul țării noastre, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, a fost invitat la un pu
ternic turneu internațional de 
șah care urmează să se des
fășoare la Subotița (Iugosla
via), de la 10 octombrie.

Printre participant! se nu
mără 4 mari maeștri iugoslavi, 
un mare maestru maghiar 
(probabil Bilek), campionul 
Austriei, Robatsch ș.a.

DUBLA ÎNTÎLNIRE ROMA-
NIA

LA HANDBAL FEMININ
CEHOSLOVACIA

Un avion special a adus ieri 
după-amiază în Capitală formația 
daneză BOLDENKLUBBEN 1909 
din Odense, care va întîlni azi, 
pe stadionul Republicii, cu înce
pere de la ora 16 pe DINAMO 
BUCUREȘTI în cadrul 
tur al „C.C.E.“, ediția 
1966.

Campioana Danemarcei 
dintre cele mai vechi echipe de

pri inului 
1965—

fotbal din această țară. Înființată 
în 1909, dată care i-a rămas în
scrisă în denumire, formația din 
Odense a fost de mai multe ori 
campioană națională. Ultima dată 
anul trecut (în Danemarca între
cerea celor mai bune echipe de

nielsen care activează acum în 
R. F. Germană și de extrema stin
gă Morgenberg, prezent intr-o 
formație scoțiană. Mai mult, pen
tru meciul cu Dinamo București 
nu putem alinia patru titulari care 
au fost reținuți de treburile lor.
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H. NAUM

ae la 
după

în or- 
dublu-

Boldenklubben 1909, la 
aterizarea avionului.

Iata-i pe jucătorii 
cîteva minute

exi- 
obi 

a treia sau a patra 
Diferența de va- 

favoriții probelor și

Pentru spectatorul de tenis 
gent, campionatele încep, de 
cei, de la... 
zi. E și firesc, 
loare dintre 
adversarii lor din primele tururi 
face ca meciurile să se decidă 
rapid, fără probleme pentru în
vingători.

Raționamentul acesta s-a dove
dit valabil numai în parte, la 
startul acestui al doilea concurs 
din cadrul campionatului țării.

Intr-adevăr, dacă tiriac 
dai primilor săi doi adversari 
cît 4 ghemuri în total, am 
lai și la seturi decise în prelun
giri, (uni a fost în meciurile Ba- 
sarab-Veroiu', Dimache-Horvath,
Bosch-Rusu. I. Năstase-Dron, ul
timul prilejuind chiar o dispută 
dintre cele mai frumoase. Origi
nal ca întotdeauna, doctorul Mila 
a limit să se impună prin jocul 
său de regularitate în fața cam
pionului de juniori Codin Dumi-

Iudith Dihai (Dinamo) s-a calificat cu 
de finală, la simplu, unde întîlnește 

Mariana Ciogolea

trescu. pentru ca apoi să lupt 
pînă la epuizare cu C. Năstase. 
Ultimul ni s-a părut mai puțin 
convingător în joc, după bunele 
rezultate obținute recent în tur
neele din Iugoslavia (clasat în 
„primii 8“ la Opatija).

Mai jos, dăm rezultatele înre
gistrate pînă acum în probele de 
simplu ale republicanelor, 
dinea tabloului. Azi încep 
rile.

SIMPLU
II: 
6—1 ; 
6-1 ; 
6—3 ;
6—1 ; 
Rusu-Cruceaiiu 5—7. 6—0, 
Baiogh-Sopa 6—4, 6—0 ; 
ziru-Niculescu 6—4, 6— 
sarab-Komoroczy 6—3, 6—! 
povici-Fodor 6—3, 6—0 
Dumitrescu 8—6, 6—2 : 
tase-Negru 6—3, 6—3 ;
Sântei 6—2, 6 
Mureș an 6—3. 
Dancca 6—2, 6—3 ;

La 2 șl 4 octombrie va evo
lua în Capitală reprezentativa 
feminină de handbal a Ceho
slovaciei, care va susține două 
meciuri în compania echipei 
țării noastre. întîlnirile, care 
se vor disputa în sala Flo- 
reasca, fac parte din pregă
tirile celor două loturi în ve
derea turneului final al cam
pionatului mondial.

• Astăzi, de la ora 16, pe 
terenul Progresul din Capi
tală este programată partida 
Progresul — Favorit Oradea 
din cadrul seriei a II-a a cam
pionatului republican feminin.

• Duminică, cauciucul Onaș 
Gh. Gheorghiu-Dej a dispus 
de Voința Sibiu cu 1G—9 (8—2), 
într-un meci din seria a II-a 
masculină.

LA SOFIA, CRISTINA 
BALABAN A CÎȘTIGAT 

Șl PROBA DE 100 M SPATE

ușurință în sferturile 
pe coec hipic ta sa,

Turul 
6—1, 
2—6, 
6-3, 
6—4, 
6—0 ; 
6—1 ; 
D. Vi- 

-0 .
2: Po- 

; Mita-C. 
C. Năs- 

Dron- 
»—3 ; 1. Năstasc- 

6—0 ; Țereanu- 
Țiriac-Siito 

6—2, 6—1. Turul III: Mărmu- 
reanu-Kerekes 6—0, 6—3, 6—3 ; 
Boaghe-Serester 6—1. 4—2, ah. ; 
Bosch-Rusu 7—-5, 6—3. 6—2 ; 
Balogh-Viziru 8—6, 6—6 într. ; 
Popovici-Basarab 6—2. 6—3, 6— 
4; . ............................................... -
6—2, 7—7 ab.; 
8—6, 7—5, 6—2; 
nu 6—1, 6—0, 6—0.

SIMPLU FEMININ : Turul II : 
Vera Rado-Florica Butoi 6—3, 
6—2 ; Eleonora Roșianu-Rodica 
Lazaride 6—0, 6—2 ; Mariana
Cioffolea-Felicia Bucur 6—4. 6— 
1 ; ludit Dibar-Maria Bauer 6—1, 
6—0 ; Letiția Man-Lucia Tănă- 
sescu 6—0, 6—0 ; Ecaterina Hor- 
șa-Ana Brcda 6—0, 6—0.

MASCULIN : 
Mărm ureanu-Ovici 
Kerekes-Sa jti 6—4, 
Sercster - Somoghi 
Bo ag lie-Dim ache 

Bosch-Belțig 6—0,

Ba-

C. Năstase-Mila 4—6, 6—4, 
I. Năstase-Dron 

Țiriac-Țerea-

Foto: Th. Roibu RADU VOIA

fotbal începe primăvara și 
cheie toamna), 
Odense a aliniat 
nic.

— Nu cunosc 
namo București, 
la cîleva minute 
Kai Hansen, j 
dar din experiența mea 
orice meci este greu, i

se în-
cîncl formația din 

un „11“ puter-

valoarea lui Di
ne spunea ieri, 
după sosire, dl. 

Antrenorul echipei, 
4 i știu că

Mai ales 
cină joci în deplasare. Noi vom 
face totul pentru a avea o com
portare cit mai frumoasă în fața 
publicului bucureștean, dorind să 
întărim impresia frumoasă pe care 
a lăsat-o aci naționala daneză.

Antrenorul Hansen ne-a comu
nicat apoi formația pentru meciul 
de azi : S. A. RASK (nr. 1), PE
TERSEN (2), J. RASK (3), E- 
R1KSEN (4), ELIASEN (5). PER 
JACOBSEN (6). KAHLER (7), 
JOHANSEN (8), J. PETERSEN 
(9), P. HANSEN (10), A. HAN
SEN (11). Rezerve: Preben Ja
cobsen (portar), Clarisen, T. Han
sen, L. Nielsen.

Următorul nostru interlocutor: 
dl. Willy Richter, președintele 
clubului :

— Din păcate, doi dintre cei 
care anul trecut au cucerit titlul, 
nu mai fac pârtii din echipa noas
tră. Este vorba de stoperul Da-

la Odense. Este vorba de Hart
wig, Engstrom. Erberg si E. Niel
sen. Toii aceștia au fost înlocuiti 
cu jucători tineri, talentali, 
bine pregătiți, dar cu mai putină 
experiență de joc. Sperăm totuși 
ca ,,[i. 1909“ să reușească un joc 
frumos. De altfel, duminică, e- 
chipa ce ta fi aliniată marii in 
fata campioanei dv. a întrecut cu 
4—3 pe Ebsjerg formație care 
era pe primul loc în campionat.

Antrenorii A. Niculescu și Tr. 
Ionescu ne-au făcut cunoscută a- 
seară formația echipei noastre 
campioane: DATCU-POPA, NUN
WEILLER III, NUNWEILLER 
IV, 1VAN-GHERGHELI, O. PO- 
PESCU-P1RCĂLAB, FRAȚILA, 
ENE II, NUNWEILLER VI.

Partida va fi condusă de arbi
trii iugoslavi Stepan Earazdin (la 
centru), losif llic și Iosif Horvat 
(Ia tușă).

• Repriza secundă va fi trans
misă la posturile noastre dc radio.
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SOFIA, 27 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Parti- 
cipînd la campionatele inter
naționale de înot ale Bulga
riei, alături de sportivi din 
Polonia, Iugoslavia, R.S.S, 
Gruzină, Cehoslovacia și Bul
garia, reprezentanta Româ
niei, Cristina Balaban, a cîști- 
gat și proba de 100 m spate 
cu 1:14,9. în prima zi ea s-a 
clasat pe lecui I la 400 m 
liber. Celălalt înotător român^ 
N. Tat, s-a clasat pe locul 
trei la 200 m fluture cu 2:31,9 
și tot pe locul trei la 400 m 
mixt cu 5:26,6.

TOMA HRISTOV

ÎNAINTEA MECIURILOR 
DE LA TIMIȘOARA

Peste 20 000 de spectatori 
au urmărit la Belgrad meciul 
atletic masculin dintre repre
zentativele Iugoslaviei și Nor
vegiei. Atleții iugoslavi au 
terminat victorioși cu scorul 
de 100—95 puncte.

• Duminică pe „Nepsta- 
dion“ din Budapesta s-a în
cheiat dubla întîlnire interna
țională de atletism dintre e- 
chipele Ungariei și Ceho
slovaciei. Victoria a revenit 
gazdelor : la masculin scorul 
a fost de 114—98 puncte, iar 
la feminin de 67—50 puncte.

NOTE

la

Cum muncim cu activiștii obștești
în activitatea sa de zi cu zi, consi

liul clubului sportiv raional Flacăra 
„30 Decembrie" din Capitală se spri
jină pe munca intensă, entuziastă, a 
activiștilor obștești. Nici nu se poate 
altfel. In asociațiile noastre sportive 
numărul antrenorilor, al tehnicienilor 
cu o normă întreagă sau cu o jumăta
te de normă este redus. In ultimii ani 
am reușit să atragem în munca spor
tivă un mare număr de oameni ai 
muncii, pe care i-am pregătit fie în 
cadrul unor cursuri de instructori, fie 
folosindu-i cu diferite prilejuri în or
ganizarea unor competiții raionale.

In prezent, putem spune că munca 
noastră ar fi de neconceput fără spri
jinul entuziast al acestor oameni. Vor
bind de activitatea pe care o desfășoa
ră activul obștesc al clubului Flacăra, 
voi releva, în primul rînd, cîteva as
pecte din munca comisiilor raionale pe 
ramură de sport, „mîna dreaptă” a 
clubului, cum le numim noi. în- 
tr-adevăr, aceste comisii ne sînt 
de real folos. Pentru a le acti
viza, pentru a le face să simtă 
răspunderea pe care o au în buna des

fășurare a activității sportive din ra
ion, noi organizăm în fiecare săptă- 
mînă ședințe, în cadrul cărora discu
tăm, printre altele, modul cum se dis
pută campionatele raionale, analizăm 
comportarea echipelor, a sportivilor, 
aspecte privind latura educativă a mun
cii cu sportivii. La aceste ședințe sînt

---------- ----------------------------------------r-

Din viața 
organizației 

noastre
I--------------------------------------------

invitați și președinți sau secretari ai 
asociațiilor sportive. Desigur, activita
tea celor zece comisii pe ramură de 
sport (atletism, tenis de masă, șah. vo
lei^ fotbal, handbal, tir, popice, turism, 
sporturi tehnico-aplicative) se desfășoa
ră organizat. Fiecare comisie activează 
în baza unui plan de muncă, a calen
darului competițional propriu. In fie
care trimestru sectorul tehnic al clubu
lui analizează activitatea membrilor 
comisiilor respective, trasează jaloa-

~^i rirwui

nele muncii viitoare. Se poate spune 
că activiștii comisiilor raionale de șah 
(președinte Gh. Ghinea), volei (V. Do
lj re), turism (V. Băncilă), tehnico-apli
cative (Al. Teodorescu) ne-au prilejuit, 
de cele mai multe ori, satisfacții. Mun
ca lor competentă, entuziastă a fost 
deseori evidențiată și pe plan orășe
nesc. Nu de aceleași aprecieri s-a bucu
rat însă activitatea comisiilor raionale 
de handbal (președinte Marcel Bal) și 
fotbal (Șt. Grigore). Campionatul raio
nal de fotbal a fost definitivat abia 
săptămîna trecută, adică cu cîteva zile 
înainte de începerea competiției, ceea 
ce dovedește o Indiferență condamna
bilă a activiștilor comisiei raionale.

îndrumarea atentă, concretă a co
misiilor raionale este, cum se spune, 
„lege“ pentru consiliul clubului spor
tiv Flacăra. Ea face parte din munca 
nemijlocită a clubului cu activiștii 
obștești. Sînt însă cazuri cînd consi
liul clubului nostru s-a orientat greșit 
în alegerea cadrelor de activiști vo
luntari din comisiile pe ramură de

VASILE NICOLAE
secretarul clubului spdrtiv Flacăra 

al raionului „30 Decembrie’
(Continuare în pag. a 3-a)

Dintr-un început trebuie să ex
plicăm de ce a fost nevoită fede
rația de baschet să impună jucă
torilor și jucătoarelor trecerea 
unor norme de control înaintea 
începerii campionatelor: pentru 
că în anii trecu ți multe echipe 
s-au prezentat nepregătite, antre
namentele în vederea campionatu
lui fiind reluate cu o săptămînă 
sau două înaintea primei etape. 
Măsura a fost luată deci, pentru 
a-i obliga pe antrenori să-și facă 
datoria, în sensul de a începe 
din vreme pregătirile și de a face, 
cu prilejul trecerii normelor o 
verificare a potențialului fizic și 
tehnic al echipei,

Dc voie, de nevoie, unele par
ticipante, au înțeles rostul nor
melor și au trecut la fapte. Dar, 
ce ne facem cu celelalte echipe? 
La Timișoara, delegatul federal 
nu a avut ce controla, deoarece 
dintre componenții echipei locale 
Știința, doar Dan Pușcașu se afla 
în oraș, la Steagul roșu Brașov 
doar 6 jucători și la Știința Cluj 
doar 8 jucători s-au prezentat 
pentru trecerea normelor, iar din 
seria a 11-a a campionatului mas
culin, cu excepția formației Unio 
^atu Mare, nici o echipă nu a 
trecut normele. La ^ahmta. în 
schimb, baschetbalistele echipei 

Spartac au obținut unele perfor
manțe care ne fac să ne îndoim 
de autenticitatea lor. în vreme 
ce majoritatea jucătoarelor din 
țară au alergat 60 m plat (în 
ghete de baschet) în jurul a 9 
secunde, la Salonta toate compo
nentele formației au ,,mers“ în
tre 8,1 și 8,6 secunde. Ba chiar 
una din jucătoare, Ecaterina 
Bagoni, este trecută în tabelul 
înaintat de comisia raională cit 
o performanță de 7,8 secunde, 
adică cu numai o zecime de se
cundă mai mult decît recordul 
republican.

Cam multă neseriozitate. Cu 
asemenea atitudine din partea 
antrenorilor, jucătorilor și jucă
toarelor, nu e de mirare că bas
chetul nostru bate pasul pe loc, 
că întîlnirile din campionat se 
desfășoară de multe ori la un 
nivel submediocru, că clementele 
de perspectivă apar rar și uneori 
se pierd.

Trebuie făcut ceva pentru bas
chet. Fără muncă, disciplină, se
riozitate nu se poate progresa. Și 
dacă acestea nu sînt înțelese de 
bună voie, se impun sancțiuni.

Ce părere are federația ?

D. STANCULESCU



CARNET COMPETIȚIONAL 

RUGBI: Jocuri frumoase în etapa a XVI-a
■ Sperăm că principala caracteristică 
a jocurilor celei de a XVl-a etape va 
fi proprie și următoarelor: jocuri fru
moase, spectaculoase, cu multe puncte 
înscrise. Nu întotdeauna statistica 
este elocventă, dar de data aceasta 
cifrele pot spgne multe. Deși s-au dis
putat numai cinci meciuri, s-au înscris 
114 puncte. Adică, 20 de încercări, 
dintre care 6 transformate, 6 lovituri 
de picior căzute și 8 lovituri de pe
deapsă I Preponderența încercărilor 
este evidentă și îmbucurătoare. Meri
tele cele mai mari în calificativul bun 
acordat etapei revin însă nu numai 
echipelor învingătoare (și, dintre ele. 
celor mai puternice și mai experimen

Fazi din meciul Constructorul — Steaua, una dintre cele mai frumoase 
partide de campionat din ultimii ani

Foto : V. Bageac

J. Gawliczek (Polonia) 
învingător în prima etapă
(Urmare din pag. 1}

km 59, primul care încheie cu succes 
urcușul, cîștigînd și sprintul e 
Gabriel Moiceanu, urmat de Grigore, 
Franchini și Schouten. Cei 4 rutieri 
continuă să ruleze în fruntea carava
nei. La km 70 luăm diferența și con
statăm că ea a crescut la 2 minute 
și 35 secunde. In spate, plutonul e 
agitat puternic de cicliștii de la 
Steaua, care vor să anihileze a- 
ceastă acțiune, în care nu au nici 
un reprezentant. La Dej — km 110 — 
cei 4 mai păstrează un avans de 
aproximativ 2 minute. Ordinea la 
sprintul cu premii din centrul ora
șului : Moiceanu, Schouten, Fran- 
chini și Grigore. Aici plutonul trece 
furtunos pe lingă noi, condus de Du
mitrescu și de alti cicliști de la 
Steaua șl la km 135 fugarii sînt ajunși.

Dar acalmia n-a avut timp să cu
prindă caravana, deoarece imediat 
un alt grup de cicliști a fugit din 
pluton. Noua acțiune e realizată de 
Gawliczek (Polonia), Burlacu, Kran
nister (Austria), și Heynig (Olanda).

BASCHET: In prima etapă, nivel tehnic mediocru
Cu excepția surprizei realizată de 

Voința Br-așov, învingătoare asupra 
Voinței București, întrecerile seriei 
I a campionatului republican feminin 
de baschet nu au furnizat nimic deo
sebit. Meciurile s-au încheiat cu vic
toria favoritelor, nivelul tehnic a fost 
In general mediocru (antrenorii au 
găsit din nou eterna scuză a începu
tului de campionat), iar elementele 
tinere promovate în primele formații 
sînt prea puține pentru necesitățile 
baschetului nostru. Vom nota totuși 
cîteva nume: Miriacovschi, Albert, 
Constantin (Voința Brașov), Ghifă 
(Știința București), Nicola (Rapid), 
Matei și Bolim (Progresul), jucătoare 
pe care sperăm să le vedem cît mai 
Hiult în formația de pe teren. Cît pri
vește desfășurarea întîlnirilor, adu
cem în rîndurile de mai jos cîteva 
amănunte.

Voința București — Voința Brașov 
(54—62). Ca în fiecare an, am așteptat 
și de astă dată să vedem noua „pro
ducție" de jucătoare a prof- Gh. Roșu. 
Si speranțele nu ne-au fost înșelate, 
deoarece am văzut în formația Voinței 
Brașov cîteva elemente tinere, talenta
te, care alături de componentele mal 
vechi ale formației au avut o com
portare bună și au învins una din e- 
chipele fruntașe ale campionatului 
trecut. Bucureștencele au jucat inad
misibil de slab și au capotat în fața 
linei echipe moi tinere, dar care a 

tate — Steaua, Dinamo, Grivița Ro
șie), ci și învinselor. Astfel, dacă 
Steaua n-a făcut decît să-și confirme 
clasa ridicată, Constructorul a con
stituit o plăcută surpriză, mai ales 
că nu a încercat să „înehidă“ jocul 
nici cînd a egalat. Apoi, în deschide
rea cuplajului de pe „Gloria", Gri
vița Roșie și Știința Cluj au mani
festat sîrguință pentru joc „la mînă“. 
Aici învingătorii au manifestat reve
nire de formă, iar clujenii perspective 
dintre cele mai frumoase, în special 
dacă avem în vedere frumoasa lor con
cepție de joc. In „vedetă", Gloria și 
Farul au furnizat o partidă echili
brată, din care prima jumătate a fost,

La km 144 ei au acumulat un avans 
de 1 minut. La Someșeni, Krannister 
sparge și rămîne să-și schimbe roata 
din spate Intre timp alți alergători 
străini au lansat atacul : Holst (O- 
landa), Dippold (R.D.G.), și împreună 
cu Krannister îi ajung pe fugari în 
apropierea stadionului. Sprintul final 
e cîștigat de Gawliczek.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. J.
Gawliczek (Polonia) 4h23:36 (medie 
orară 39,601 km); 2. Holst (Olanda), 
3 Dippold (R.D.G.) același timp; 4. 
V. Burlacu (Steaua) 4h23:41, 5. Hey
nig (Olanda) 4h23:58, 6. Krannister 
(Austria) 4h24:19, 7. Beretta (Italia) 
4h25:00, 8. Campigli (Italia), 9. Fran- 
chini (Italia) același timp, 10. Kubes 
(Cehoslovacia) 4h25:08. Plutonul con
dus de Gh. Moldoveanu (Steaua) a 
sosit cu timpul de 4h25:13. După 
cum se poate vedea, în primii 10 
clasați în etapă se află un singur 
ciclist român și acesta specialist al 
velodromului.

Marți se desfășoară a doua etapă, 
Cluj—Oradea 154 km.

practicat un joc organizat și a luptat 
cu deosebită însuflețire. Cele mai 
multe puncte: Cucuruz 25, Bergheț 
13, Antosch 11, A. Vogel 10 pentru 
Voința Brașov: Spiridon 27, Demetreș- 
cu 13 pentru Voința București.

Progresul București — Rapid (47~ 
63). După ce și-a asigurat victoria, 
Rapid a folosit tinerele jucătoare 
care stau de obicei pe banca rezer
velor. Felul în care s-au comportat a- 
cestea Î.1 obligă pe antrenorul prof. 
S. Ferencz, să lea folosească pe viitor 
cu mai multă încredere.

Știința București — Crișul Oradea 
(83—47). Dintre echipele care au e- 
voluat în sala Floreasca, Știința ni s-a 
părut cea mai bine pregătită- Nu am 
înțeles însă de ce au fost prezente 
doar 8 jucătoare. Crișul Oradea, re
venită după un an de absență în seria 
I, ne-a făcut o impresie bună. înti
nerirea formației s-a dovedit bineve
nită. Și la Crișul au evoluat doar 
8 jucătoare. De ce ?

Constructorul București — I.C.F. 
(56—50). Ecaterina Chetciov (17), Ana 
Odobescu (22) și Mariana Ionescu (12) 
au „ținut" echipa Constructorul prin 
punctele înscrise de „afară" și de 
sub coș. I.C-F. a avut o evoluție pro
mițătoare. Scorul a fost permanent 
favorabil echipei Constructorul, stu
dentele apropiindu-se în final Ia cî
teva puncte, dar atît. 

totuși, mohorîtă, iar a doua a marcat 
un reviriment cu care ambele echipe 
ne erau de mult datoare.

Din relatările corespondenților noș
tri am putut vedea că și în provincie 
s-a jucat destul de bine, din păcate 
accentul pe rezultat (iarăși !...) impri- 
mînd spectacolului o notă mai puțin 
plăcută. Astfel, la Bîrlad (ne transmite 
coresp. E. Solomon) gazdele au ținut 
să dea o replică dîrză liderilor. Deși 
scorul arată că au reușit, rarele ac
țiuni pe liniile de 3/4 n-au permis 
evidențierea echipelor pentru joc fru
mos. La Petroșeni (ne-au transmis 
St. Băloi și I. Zamora) jocul a fost 
ceva mai „aerisit4*, dar importanta me
ciului a mărit prea mult rolul acordat 
de ambele echipe înaintării.

Evidențiații etapei: Penciu, Ciobă
nel și Mateescu (Steaua), Nedelcu și 
Lăzărescu (Constructorul), Demian (a- 
nimator al jocului „la mînă44), Balcan 
și Marinescu (Crivița Roșie), Ter- 
boezi și Bucur (Știința Cluj), Crăci u- 
nescu, Blum, M anole (Gloria), Celea 
Călărașu și Vintilă (Farul), Gavriș și 
Călin (Rulmentul), Iordăchescu și 
Nica (Dinamo), Ureche și Remus 
(Știința Petroșeni), Ghica (Progresul).

G. RUSSU-ȘIRIANU

BOX: FINAIA

„CUPEI ORASIJEUI BUCUREȘTI"
Sîmbătă seara a avut loc finala 

„Cupei orașului București" la box. 
Intîlnirile au prilejuit dispute dîrze, 
aplaudate de spectatori. In cel mai 
frumos meci al reuniunii C. Vasiliu 
(Dinamo) l-a întrecut la puncte pe 
Gh. Vlad de la același dub
lată rezultatele tehnice, înregistrate: 
D- Davidescu (Dinamo) b. p. St- An
tonescu (D), I. Lungu (Progresul) 
b p. L. Duță (D), Z. Pasmani (Steaua) 
b. p. M. Ene (D), A- Murg (S) b. 
neprezentare Al. Murg (Steaua), V- 
Tudose (S) b. ab- rep. I St. Popoacă 
(S), H. Stumf (S) b. p. N. Enciu (P), 
M. Nicolau (S), b.p. P- Cîmpeanu 
(Metalul), O. Urlățeanu (S) b. dese. 
III N. Ghibu (P), M- Ghiorghioni 
(S) b. ab. II D. Filip (P)- Cupa trans
misibilă ce se acordă la fiecare e- 
diție a acestei competiții a revenit 
în acest an boxerilor de la Dinamo 
cu 56 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat Steaua 55 p și Progresul 13 p.

D. DUMITRESCU —coresp.
imiiiiiImi urm

LUPTE: Arbitri
Sîmbătă și duminică iubitorii spor

tului luptelor au avut „zile pline”. 
Au evoluat pe saltele luptătorii de 
„libere" seria A, în cea de a doua 
etapă a returului campionatului re
publican pe echipe, sportiv'i de la 
greco-romane din seria B, iar în Ca
pitală a avut loc un adevărat ma
raton, etapa orășenească a campio
natului republican individual.

Au fost multe meciuri frumoase, 
spectaculoase, cu procedee tehnice 
variate. Ne referim, în mod deosebit, 
la Reuniunea de duminică din sala 
Giulești. Păcat însă că întrecerile au 
fost umbrite de unele arbitraje corn-

A apărut 
numărul 18 

al revistei ilustrate 
SPORT

Din cuprinsul acestui număr spi
cuim următoarele materiale :
• ATLETISM

Atleții români aplaudați în patria 
discobolului

6,52 — cifră de tranzit (reportaj 
cu Viorica Viscopoleanu).
• FOTBAL

Prezentarea echipei Rapid Bucu
rești.

Caleidoscop feroviar.
Jocul de la Praga — joc al iluziilor. 
Fotbal pe glob.

• BOX
Figuri celebre ale „careului magic**

• RUGBI
Turneul echipei franceze Bâziers în 

România.
• SPORT-MAGAZIN : Sfatul lui Vio
rel Mateianu ; Un leac împotriva ti
midității ; Americanul zburător; 
Scăpat cu viață etc.
© Jack London — scriitorul care 
putea, fi un mare sportiv.

Acest număr îl găsiți la orice 
cliioș-e al difuzării presei din Capi
tală și din țară.

TENIS DE MASĂ: Rezultatele primei părți 
a campionatului pe echipe

Timp de trei zile s-au desfășurat 
la Brașov întrecerile primei părți a 
campionatului republican de tenis de 
masă pe echipe. Returul acestei com
petiții se va disputa în luna decem
brie la București.

Iată rezultatele și clasamentele 
concursului de la Brașov: echipe 
bărbați (13 formații), seria I: 1. CSM1 
Cluj cu Voința Arad 5—0, Voința 
Buc. 5—1, Bere Grivița Buc. 5—0, 
MTTc. Buc. 5—0, Progresul II Buc. 
5—0, Silvicultorul Brașov 5—0 ; 2. 
Voința Arad cu Voința Buc. 5—4, 
Bere Grivița Buc. 3—5, MTTc. Buc. 
5—0, Progresul II Buc. 5—2, Silvi
cultorul Brașov 5—1 ; 3. Voința Buc. 
cu Bere Grivița Buc. 5—-2, MTTc. 
Buc. 5—0, Progresul II Buc. 5—1, 
Silvicultorul Brașov 5—0; 4. Bere 
Grivița Buc. cu MTTc. Buc. 5—2, 
Progresul II Buc. 4—5, Silvicultorul 
Brașov 5—3 ; 5. MTTc. Buc. cu Pro
gresul II Buc. 5—3, Silvicultorul Bra
șov 5—4,- 6. Progresul II Buc. — 
Silvicultorul Brașov 5—1 ; seria a Il-a:
1. CSM II Cluj cu Progresul I Buc. 
5—0, Constructorul Buc. 5—0, Știința 
Petroșeni 5—2, Izvorul Bocșa Va- 
siovei 5—0, Comerțul Tg. Mureș 5—1;
2. Progresul I Buc. cu Constructorul 
Buc. 5—2, Știința Petroșeni 5—1, 
Izvorul Bocșa Vasiovei 5—4, Comer
țul Tg. Mureș 5—1 ; 3. Constructorul 
Buc. cu Știința Petroșeni 5—4, Izvo
rul Bocșa Vasiovei 5—3, Comerțul 
Tg. Mureș 5—1 ,- 4. Știința Petroșeni 
cu Izvorul Bocșa Vasiovei 5—4, Co
merțul Tg. Mureș 5—3; 5. Izvorul 
Bocșa Vasiovei — Comerțul Tg. 
Mureș 5—2. Pentru loc. 1—2: CSM II 
Cluj — CSM I Cluj 5—3, loc. i—4: 
Progresul I Buc. — Voința Arad 5—4, 
Ioc. 5—6: Voința Buc. — Construc

ATLETISM: Surprize în campionatul pe echipe!
Duminică au fost reluate întrece

rile campionatului republican de atle
tism al echipelor din categ. B.

• In grupa de la Baia Mare, după 
cum ne transmite corespondentul nos
tru regional, T. TOHÂTAN, a fost în
registrată o mare surpriză, mult a- 
plaudată de spectatori. Echipa regiu
nii Maramureș a terminat victorioasă 
întrecerea cu echipele Iași, Galați 
și Suceava- Iată clasamentul:

sau antrenori ?
plet necorespunzătoare. Comisia oră
șenească a delegat arbitri dintre an
trenorii care aveau luptători chiar pe 
ambele saltele. Din această cauză ei 
nu erau alenți la meciurile pe care 
le arbitrau ci la cele ale elevilor lor, 
se sculau de la mese și protestau, în- 
trerupînd întîlnirile etc. Un singur 
fapt este edificator. La un moment 
dat se luptau doi sportivi de la Pro
gresul. Arbitrul de centru fluieră tuș, 
dar nici unul din arbitrii de margine 
nu confirmă acest lucru. Totuși, de
cizia rămîne decizie și sportivii pă
răsesc salteaua. După îndelungate 
„tocmeli", meciul se reia șivse ter
mină la... puncte.

Despre meciul Progresul — Prahova 
Ploiești din seria B nu avem prea 
multe de spus. Nivel tehnic mediocru, 
sală necorespunzătoare, lipsa salte
lelor de protecție etc. Rezultat, 12—2 
pentru Progresul. 

O S T A
PREZINTĂ :

Formația de instrumente naționale
J> ->

a Radiodifuziunii din R. P. Chineză
Miercuri, 29 septembrie 1965, ora 20

Ateneul Român
Joi, 30 septembrie 1965, ora 20

Sala Teatrului C. C. S.
Biletele se vînd Ia casa OSTA, Calea Victoriei 68—70. tel.

13.53.75 și în serile concertelor Ia casele sălilor.

torul Buc. 5—1, loc. 7—8: Bere GrJ' 
vița Buc. — Știința Petroșeni 5—4, lo 
9—10: Izvorul Bocșa Vasiovei — 
MTTc. Buc. 5—1, Ioc. 11—12: Pro
gresul II Buc. — Comerțul Tg. Mureș 
5—1. Clasament general: CSM II 
Cluj 13 puncte, 2. CSM I Cluj 12 p,
3. Progresul I Buc. 11 p, 4. Voința 
Arad 10 p, 5. Voința Buc. 9 p, 6. 
Constructorul Buc. 8 p, 7. Bere Gri
vița Buc. 7 p, 8. Știința Petroșeni
6 p, 9. Izvorul Bocșa Vasiovei 5 p, 
10. MTTc. Buc. 4 p, 11. Progresul II 
Buc. 3 p, 12. Comerțul Tg. Mureș 
2 p, 13. Silvicultorul Brașov 1 p.

Echipe femei (9 formații), seria I:
1. Progresul I Buc. cu CSM Cluj 
3—0, Izvorul Bocșa Vasiovei 3—0, 
Sinteza Oradea 3-—0, Bere Grivița 
Buc. 3—0; 2. CSM Cluj cu Izvorul 
Bocșa Vasiovei 3—0, Sinteza Oradea 
3—1, Bere Grivița Buc. 3—1 ,- 3. Iz
vorul Bocșa Vasiovei ctl Sinteza 
Oradea 3—1, Bere Grivița Buc. 2—3;
4. Sinteza Oradea — Bere Grivița 
Buc. 3—1 ; seria a II-a: 1. Voința 
Arad cu Progresul II Buc. 3—1, Spar- 
tac Buc. 3—0, C.F.R. Bra >v 3—0;
2. Progresul II Buc. cu Spartac Buc. 
3—0, C.F.R. Brașov 3—0; 3. Sparta- 
Buc. — C.F.R. Brașov 3—2. Pentru 
loc. 1—2: Progresul*! ’. — Voința 
Arad 3—0, loc. 3—4 : XsM Cluj — 
Progresul II Buc. 3—1, loc. 5—6: 
Izvorul Bocșa Vasiovei — Spartac 
Buc. 3—1, loc. 7—8 : Sinteza Oradea 
— C.F.R. Brașov 3—1. Clasament ge
neral: 1. Progresul I Buc. 9 puncte, 
2. Voința Arad 8 p, 3. CSM Cluj
7 p, 4. Progresul II Buc. 6 p, 5. Iz
vorul Bocșa Vasiovei 5 p, 6. Spartac 
Buc. 4 p, 7. Sinteza Oradea 3 p, 
8. C.F.R. Brașov 2 p, 9. Bere Grivița 
Buc. 1 p.

Maramureș 29
Iași 28
Galați 20
Suceava 13

General Bărbați Femei
202 17 834 11 368
247 18 028 10 219
535 14 790 5 745
224 8 314 4 910

Cîteva dintre rezultatele indivi
duale : BĂRBAȚI : 100 m: C. Nichifor 
(S) 11,5; 5 000 m: A. Balint (Mj- 
16:18,8; 400 mg: V. Mihăilescu (I) 
56,4; 1 500 m. obst. : V. Manea (G) 
4:41,5; greutate.- C. Constantin (G), 
14,09; suliță : Al. Gallov (M) 54,10— 
rec. regional; ciocan: I- Bahnea (G) 
46,70; FEMEI: 100 m: C. Paveliuc
(1) 13,0; 400 m: I- Miclos (M) 62,5; 
greutate: T. Filipan (M) 11,35;
disc : M. Maco (M) 36,81-

Concursul a fost bine organizat și 
s-a bucurat de o vreme splendidă.

• Corespondentul nostru din 
Ploiești, M. Bedrosian, ne relatează 
că etapa a IlI-a a campionatului a 
fost destul de bine organizată și a 
prilejuit cîteva rezultate mulțumitoa
re. Gazdele au avut o comportare 
frumoasă si au obținut victoria; ia o 
diferență de punctaj concludentă:

General Bărbați Femei
Ploiești 34 131 21 608&/ *>3
Bacău 31 301 12 404
Mureș—A.M. 25 027 14 600 10 427
București 20 275 14 898 5 377

Rezultatele cîtorva dintre parU-
cipanți : BĂRBAȚI : 100 m: L. Bâdes-
cu (P) 11,0; I. Orghidan (Bc) 11,0; 
800 m : I. Pană (B) 2:03,8; triplu : 
V. Sîrbu (Bc ) 13,25; L. Dobai (M-AM) 
13,24; 4x100 m : Ploiești 43,9 — rec. 
reg jun- I; FEMEI: 100 m. V. An
gliei (PI.) 12,6 — rec. reg. jun. 
ii; 400 m: El. Baciu (Bc.) 59,0; 
Înălțime: E-. Stoenescu (B) 1,60;
greutate: A. Macovei (Bc.) 12,32; suliță 
El- Burlacu (PI.) 38,26 — rec.
reg. jun. I.

*
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Din carnetul cronicarilor Amănunte din categoria B
Un gest, fie el cit de neînsemnat 

la prima vedere, poate spune uneori 
multe despre cel ce l-a făcut. Un ju
cător, din greșeală, l-a faultat și l-a 
trîntit la pămint pe tovarășul lui de 
întrecere. îi dă apoi mina și-l ajută 
să se scoale. Din gestul lui îți dai 
seama că regretă, că își cere scuze. 
Gestul merită a fi apreciat. Altul 
însă, apostrofat de spectatori pentru 
jocul lui dur, întoarce spatele sau 
privește sfidător. Acest gest, firește, 
este dezaprobat. Dar ceea ce a făcut 
Sorin Avram duminică nu intră în 
această categorie. Nu e vorba de un 
fault sau de injurii la adresa cuiva. 
E vorba de altceva, de un fapt con
siderat de el mărunt dar care — Ia 
fel — poate Spune multe. Sorin Avram 
a comis un gest ce denotă lipsă de 
respect față de colegii de întrecere, 
de arbitri, de spectatori.

în momentul cînd (în meciul Steaua 
— Side .rgislul), a fost înlocuit cu 
juniorul Manea, Sorin Avram s-a 
descălțat de ghete în mijlocul tere
nului, le-a 'nat 'n mină și a plecat 
în ciorapi „ ia vestiar sub privi
rile iniilor de spectatori. Un gest 
care dovedește multe lipsuri la capi
tolul educație. Un gest dezaprobat 
pe bună dreptate de public. De la 
Sorin Avram, component al echipei 
reprezentative, așteptăm mai mult 
fotbal și mai puține ieșiri de acest 
gen.

„PUNCTE NEGRE" IN MECIUL 
DE LA CLUJ

— nu 
cîteva 

negre"

Marcu

După cum am mai consemnat — 
derbiul studențesc de la Cluj 
a corespuns așteptărilor. Iată 
completări Ia unele „puncte 
ale meciului.

• Firește, accidentarea lui
și Răcelescu constituie lucrul cel mai 
regretabil al partidei. Deși nu a exis 
tat din partea nici unuia intenția de 
a lovi, Răcelescu a venit prea în 
forță (depășind limitele jocului băr 
bătesc), iar Marcu dorea și el cu 
orice preț să ajungă în posesia ba
lonului. Ciocnirea a fost atît de pu
ternică incit ambii și-au pierdut pen
tru cîteva momente cunoștința și 
după cum declară medicii, vor fi in
disponibili mai multe săptămîni. Deci, 
se recomandă mai multă prudență în 
duelurile directe, respectarea întoc
mai a regulamentului, evitarea jocu
lui periculos. Altfel consecințele pot 
fi neplăcute.

O L-am întrebat pe V. Dumitrescu, 
arbitrul jocului, de ce nu l-a elimi
nat pe V.
intenționat pe Răcelescu, în timp ce 
acesta era întins pe gazon. Răspun
sul a fost prompt: _ __  .,2__
într-adevăr, în acele clipe, V. Dumi
trescu era preocupat cu evacuarea 
terenului pentru a se relua jocul. 
Este bine ca în asemenea momente 
arbitrii să fie foarte atenți, în apro
pierea fazei unde s-a petrecut in
fracțiunea sau accidentul.

Alexandru care 1-a lovit

AL C.

.Nu am văzut".

ÎNCERCARE NEREUȘITĂ I. OCHSENFELD

tei și înscrie. A condus bine Al. Pîrvu
— București (M. Avanu — coresp.).

CLASAMENT

SERIA A

1. Dinamo Victoria buc. 6 4 11 10— fi 9
2. Ceahlăul P. Neamț 6 3 12 10— 7 7
3. Constructorul Brăila 63 12 8—67
4. Metalul București 6 3 12 12—11 7
5. Progresul București *6 2 3 1 5— 6 7
6. Metalul Tîțgoviște 6 3 12 6- 8 7
7. C.F.R. Pașcani 6 2 2 2 8— 7 6
8. Știința București 6 3 0 3 7— 7 6
9. Oltul Rm. Vîloea 6 2 1 3 8— 7 5

10. Oțelul Galați 6 .2 1 3 4—4 5
11. Flacăra Morenl 6 2 1 3 5— 7 5
12. Poiana Cîmpina 6 1 3 2 4— 6 5
13. Dinamo Bacău 6 1 2 3 6— 8 4
14. C.F.R. Roșiori 6 1 2 3 4— 7 4

ll-A
(00).

O joc, portarul echipei bucureștene, este, nevoii să plonjeze la picioarele 
lui Dinu (C.F.R. Roșiori). Fază din meciul Știinfa București — C.F.R. 

Roșiori 2—I
Foto : P. Stan

SERIA I

Spectatorii din București, Iași, 
Constanța, Brașov și din alte orașe 
au aplaudat de multe ori pe texti- 
lișlii din Arad. Ei sînt cunoscuți ca 
adepți ai unui fotbal ofensiv-con- 
structiv. Duminică însă, în partida 
cu Știința Craiova, U.T.A. a adoptat 
o tactică defensivă: Chivu a jucat 
pe linia fundașilor, iar Jac sau Donciu 
împreună cu Floruț, au format pe 
rechea de mijlocași. Probabil pent’.u 
. obține un rezultat de egalitate. Dat 

o asemenea așezare a jucătorilor a 
fost o invitație directă de a ataca 
pentru echipa din Craiova. Și, aproape 
70 de minute, am asistat la un duel 
între înaintașii craioveni și apărarea 
textilistă, soldat cu înscrierea a două 
goluri în poarta oaspeților.

Văzînd 'că tactica nu dă rezultatul 
așteptat, arădanii au renunțat la ea 
Și, treptat-treptat, jocul s-a echili
brat iar în final dominarea terilo 
rială a fost de partea textiliștilor 
Prea
de marcaj 
cată. Deci,

MARINARII... PETROLIȘTI!

tirziu însă. Situația de pe tabela 
n-a mai putut fi modifi 
o încercare nereușită

P. VINT1LA

De la I. E. B. S
• Pentru intilnirea internațională 

de fotbal DINAMO BUCUREȘTI — 
B. 1909 ODENSE DANEMARCA de 
astăzi de pe stadionul REPUBLICII, 
biletele se găsesc de vinzare la 
sele obișnuite, iar după-amiază 
casele stadionului.

• La bazinul acoperit Floreasca 
primesc înscrieri pentru cursul 
inițiere la înot pentru copii.

ca
la

se 
de

O asociere, la prima vedere, destul 
de hazardată. Stadionul „1 Mai" din 
Constanța a fost duminică scena care 
a legat aceste două noțiuni disparate. 
Să vedeți cum. Printre miile de spec
tatori, la peluză, pe fondul de mo
zaic al tribunelor, o pată albă... Am 
identificat-o. Erau marinarii. Vreo 
40—50. Veniti, desigur, să-și susțină 
echipa favorită, Farul. La începutul 
meciului așa a și fost. „Polul" gale
riei constănțene s-a situat la peluză, 
în sectorul marinarilor. La început... 
Cînd constănțenii atacau. Pe măsură 
ce se scurgeau minutele, spectatorii 
s-au lămurit însă cum e cu atacurile 
Farului. înaintașii, linia de mijloc, 
se năpusteau pur și simplu spre 
poarta adversă parcă ar fi mers... să 
cucerească o redută, nu să marcheze 
goluri. Aceste atacuri oarbe, departe 
de a fi gustate de public, au fest 
dezaprobate.

în acest timp, petroliștii, temperînd 
jocul, „judecind" fiecare minge, com- 
binînd frumos la mijlocul terenului și 
contraatacînd periculos, și-au atras 
simpatia publicului. Iar de la peluză, 
exact din sectorul de unde, la în
ceput, echipa constănțeană era fre
netic încurajată, a început să se audă 
un cor puternic, scandînd : „Hai Pe
trolul 1" Spectatori obiectivi, apre
ciind ceea, ce este frumos în fotbal, 
marinarii au 
ieștenilor, au

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—C.F.R. RO
ȘIORI (2—I). Studenții s-au... chinuit 
mult pentru a obține victoria, în fața 
unui adversar care a fost, totuși, mai 
bun. Echipa bucureșteană s-a arătat 
lipsită de omogenitate, cu destule lip
suri 
tașii 
(au 
care 
ceea
Se poate spune că, la această victorie, o 
contribuție însemnată și-a adus-o și ad
versarul. Formația din Roșiori, care s-a 
dovedit mai bine pregătită decît echipa 
bucureșteană, a avut inițiativa în ma
joritatea timpului (a dominat uneori 
cu fundașii la centru), dar atacanții săi, 
în loc să fie preocupați de un joc co
lectiv, au acționat individual și au pro
testat mereu la deciziile arbitrului ; în 
special Leahevicî, față de care arbi
trul 1. Constantinescu-Tulcea a fost prea 
îngăduitor, neeliminîndu-l de pe teren.

Golurile au fost înscrise de Ciornoavu 
(min. 4) — singurul care s-a măi 
zbătut pentru a realiza ceva — și Va- 
silescu (min. 66) pentru Știința. Pen
tru feroviari a marcat Ni(u (min. 77).

C. DUMITRIU

marc ocazie a meciului. A arbitrat N. Ne- 
goițâ (Constanța).

Silllion Stan

trecut de 
devenit...

partea plo- 
petroliști.

M. POPESCU

atît în apărare cit și In atac. Inain- 
n-au legat aproape 

realizat o singură 
a dus la înscrierea 
ce este foarte puțin

de loc jocul 
acțiune bună, 
primului gol, 
intr-un meci).

orizont al oas- 
manieră 
care au

Lupta 
durități,

de joc 
„tras“ 
pentru 
capitol

DINAMO VICTORIA—C.F.R. PAȘ
CANI 1—0 (0—0). Meci anost. Fotba
liștii bucureșteni au greșit din punct 
de vedere tactic angrcnîndu-se în jocul 
steril, static, lipsit de 
peților. Firește, această 
a convenit feroviarilor, 
pentru un meci nul. 
puncte a dat naștere 1a
în care au excelat fotbaliștii dinamo- 
viști.

Oaspeții au rezistat doar în prima 
Tepriză cînd, de altfel, au și ratat două 
ocazii prin Atanasîu (min. 1'5 și 2.8). 
La reluare jocul se înviorează pentru 
o scurtă perioadă de timp datorită di- 
namoviștilor care devin mai insistența 
în atac. In acest interval ei înscriu 
unicul gol al meciului prin Daniel Ene 
(min. 59), care a șutat prin surprin
dere dintr-un unghi dificil. Un minut 
mai tîrziu același Ene ratează cea mai

CEAHLĂUL P. 
STRUCTORUL BRĂILA 
da desfășurată în nota 
gazdelor (raport de cornere 11—1). A- 
tacanții Ceahlăului au ratat foarte multe 
ocazii de gol. Brăilenii au jucat deschis, 
au inițiat cîteva atacuri periculoase, dar 
n-au putut trece de apărarea localnici
lor. Unicul gol al meciului a fost în
scris, în min. 80, de Pătrașcu (C. Nem- 
teanu — coresp.).

OLTUL R1MNICU V1LCEA—PRO
GRESUL BUCUREȘTI (3—0). — Gaz
dele au prestat un joc de zile mari. îna
intarea a combinat frumos, iar apărarea 
a respins prompt atacurile inițiate de 
cuplul Mateianu—Țarălungă. Golurile 
au lost înscrise de Moraru (min. 17 și 
56) și Tăbircă (min. 59). De semnalat 
că gazdele au avut și o bară (min. 78). 
(D. Roșianu — coresp.).

POIANA ------ -------
BUCUREȘTI (1—1). — Metalul a prac
ticat un joc bun, cu accent pe acțiuni 
ofensive și nu i-a lipsit mult să cîștige. 
Scorul a fost deschis de bucureșteni în 
min. 24, prin Niculescu II, care trans
formă o lovitură de la 11 m. Egalarea 
survine în min. 57 cînd Bontiș trans
formă și el o lovitură de 11 m. A ar
bitrat slab Z. Chifor — Brașov (E. 
Stroe — coresp.).

OȚELUL GALAȚI — FLACĂRA MO- 
RENI (1—0). Cei peste 4 000 de spec
tatori au păTăsit stadionul nemulțumiți 
de slaba factură a jocului. Golul a fost 
înscris în min. 70 de Cerne ga, care a 
marcat cu largul concurs al apărători
lor oaspeți. A arbitrat satisfăcător Gh. 
Popovici (București). (V. Ștefănescu — 
coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE—DINAMO 
BACĂU (1—0). Ambele formații au 
luptat cu toate forțele pentru un rezultat 
favorabil. Tîrgoviștenii au avut mai 
mult timp inițiativa, au atacat organi
zat, dar n-au putut trece decît o singură 
dată de apărarea bine pusă la punct a 
băcăoanilor. In min. 88 Constantin pro

fita de o greșeală a dinamovislului Ma-14. Recolta Cărei

NEAMȚ—CON- 
(1—0). Parti

de dominare a

C1MPINA — METALUL

JIUL PETRI I.A— CLUJEANA 
Meci echilibrat, in care s-nu remorcat 
cei doi portari. Gazdele au avut 
avantaj in prima repriză cînd 
de două ori in bară (Libardi 
și 34), După țmtsă, clujenii 
mult in evidentă, dar șuturile 
și Medrea trec de puțin pe lingă bare. 
A arbitrat bine S. Mataizer-Craiova. 
(St. Băloi — coresp.).

C.F.R. ARAD—INDUSTRIA SIRMEI 
C1MPIA TURZII (1—0). Joc viu dispu
tat. Unicul punct al partidei s-a mar
cat dintr-o lovitură de pedeapsă in mia. 
45 de către Gyenge. (G. Nicolăițâ — 
coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ—C.S.M. SIBIU 
(2—0). Partida a avut două aspecte: 
In repriza I a dominat echipa gazdă, 
cind a și marcat prin Siko (min. 11) și 
Dombrovschi (29), iar în repriza se
cundă. cind gazdele n-au mai insistat, 
inițiativa a fost de partea oaspeților. (1. 
Păuș — coresp. regional).

ARIEȘUL TURDA—MINERUL BAIA 
MARE (0—0). Joc de mare tensiune 
în care echipele au luptat ca să cîștige 
cu orice preț. S-au înregistrat multe 
greșeli tehnice de ambele părți. A con
dus foarte bine R. Buzdun (București). 
(P. Lazăr — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA—MINERUL LUPENI 
(1—0). Cele două formații au prestat 
un fotbal anost. Reșifenii atf ratat in 
min. 7 o lovitură de la 11 metri prin 
Georgevici. Fotbaliștii din Lupeni s-au 
apărat bine și au contraatacat pericu
los. Golul reșitenilor l-a înscris Șchiopu 
în min. 88. A arbitrat bine A. Pop- 
Oradea. (1. Plăvițu — coresp.).

RECOLTA CĂREI—A. S. CUGIR 
(0—0). Gazdele au atacat mai mult, 
dar fără o coordonare precisă și astfel 
apărarea ermetică a oaspeților a respins , 
totul. In ultimele minute, fotbaliștii din 
Cugir ies în atac dar eforturile lor sînt 
zădărnicite de apărătorii Recoltei. (Tr. 
Silaghi — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ—VAGONUL 
ARAD (I—1). Medieșenii au dominat 
majoritatea timpului dar n-au putut 
obfine decît un meci egal în fata ară- 
danilor, care au jucat bine. Au marcat 
Stfinoaie în min. 44 pentru Vagonul, res
pectiv Scheau în min. 50. 
veanu — coresp.).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. Mureș
2. -3. Minerul Baia Mare
2.-3. Jiul Petrila
4. Vagonul Arad
5. C.S.M. Sibiu
6. -7. Ind. sîrmel C. Turzll 
6,-7. Gaz metan Mediaș
8. C.S.M. Reșița
9. A.S. Cugir

10. Clujeana
11. C.F.R. Arad
12. Arieșul Turda
13. Minerul Lupeni

un ușor 
au tras 
min. 15 
ies mai 
lui Ene

(Z. Rișno-

6 4 1 1 9— 2 9
6 3 1 10— 4 8
6 3 1 10— 4 8
i 3 2 1 13— 8 8

6 3 o.L3 10—11 6 ;
6 2 2 •2 11—12 6 16 2 2 2 6— 7 6 1
6 3 0 3 6—11 6
6 2 1 3 9— 9 5 |
6 1 3 2 6— 8 5
6 2 1 3 4— 8 5
6 1 2 3 8—10 4 .
6 2 0 4 4— 7 4
6 1 2 3 6—11 4

Cum muncim cu
(Urmare din pag. 1)

Ultimele două zile la Sportexpres

și a celorlalte, zed de mii de premii ofe
rite la concursul Sportexpres din trimes
trul III al anului curent, va trebui să 
vă procurați fără întirzlere biletele.

Ele se găsesc de vinzare, în aceste ul-

Numai două zile au mai rămas pînă la 
închiderea vînzărli biletelor concursului 
sr Jrtexpres nr. 12. Deci, pentru a 
t^ticipa 1® atribuirea celor 20 autotu
risme, a celor 60 excursii în străinătate

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Report cat.

Premiul de
120 000 lei a
Dorina din București (cu 6 din 8).

time două zile, la agențiile Loto Prono
sport.

Totodată, reamintim posesorilor de bi
lete Sportexpres că tragerea acestui con
curs va avea loc duminică 3 octombrie 
1965, la București.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
38 din 22 septembrie 1965.

Categoria
a
a
a
a

nr.

2OAUT0TURISME

I, 1 variantă a 120.000 lei;
II- a, 6 variante a 13.027 lei;
III- a, 54 variante a 1.558 lei;
IV- a, 334 variante a 324 lei;
V- a, 1329 variante a 81 lei;
VI- a, 5605 variante a 26 lei.

I, 269 023 lei.

categoria I în valoare de 
revenit participantei Grilă

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport.

sport. De pildă, noi am manifestat 
mult timp îngăduință față de activi
tatea slabă a comisiei de handbal. 
Campionatul raional disputat anul tre
cut a fost cu totul formal, iar re
turul nici n-a mai avut loc. Cu tot 
sprijinul primit, munca acestei comi
sii nu s-a îmbunătățit. Nu ne-a mai 
rămas, în asemenea condiții, decît să 
procedăm la înlocuirea tuturor mem
brilor comisiei cu alți activiști ai 
handbalului ; mai pricepuți, mai en
tuziaști pentru ca activitatea hand
balistică din raion să cunoască o 
reală îmbunătățire.

Schimbul de experiență între comi
sii este, de asemenea, una dintre me
todele noastre de muncă cu activiștii 
obștești. Cu prilejul „Zilei președin
telui asociației sportive" noi obișnuim 
să invităm și membri ai unor comisii 
pe ramură de sport care, cu acest 
prilej, împărtășesc din propria expe
riență. Cele mai bune metode de mun
că sînt popularizate imediat în aso
ciații. Schimburi de experiență orga-

activiștii o&ștcști
nizăm și în cadrul cabinetului me
todic'. Aci, pe lîngă antrenori (care 
susțin diferite referate) invităm și in
structori sportivi din asociații. Ca 
urmare a unor astfel de schimburi de 
experiență, s-a observat în ultimul 
timp o substanțială îmbunătățire a 
activității sportive în unele asociații 
din raionul nostru. Mă refer îndeo. 
sebi la asociațiile A.U.C. și : Prototi i , 
puri Otopeni. Aci, datorită une» 
munci intense, desfășurată cu compe
tență, de tovarășii Eleonor Burcu 
(A.U.C.) și Valeria Vasile (Prototi
puri) — membri ai consiliilor asocia
țiilor respective — campionatul aso
ciației, acțiunile turistice, duminicile 
cultural-sportive ca și întrecerile eta
pei pe asociație din cadrul Spartachia- 
dei vară s-au bucurat de mult succes.

Consiliul clubului Flacăra va acorda 
și de aci înainte comisiilor raionale, 
președinților, secretarilor asociațiilor 
sportive, tuturor activiștilor obștești 
un sprijin tot mai mare, pentru ca 
activitatea sportivă din raionul nostru 
să facă noi pași spre afirmare.



PROGRAMUL COMPLET AL CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HANDBAL FEMININ

Intr-unui din numerele noastre tre
cute am anunțat ordinea și datele jocu
rilor pe care reprezentativa noastră 
feminină urmează să le susțină în 
grupele semifinale ale campionatului 
mondial. Cum se știe, turneul final 
se va desfășura în R.F.G. între 7 și 13 
noiembrie, iar în prima fază cele opt 
echipe naționale calificate vor susține 
meciuri în cadrul a două grupe semi
finale de cîte 4.

Programul complet al jocurilor a- 
cestor grupe este următorul :

7 noiembrie : Grupa I: Iugoslavia 
sau S.U.A. — Danemarca sau Islanda 
și R.F.G. — U.R.S.S. Grupa II: Ro
mânia — Polonia (arbitru Pupici-Iugo- 
slavia) și Cehoslovacia sau Japo
nia — Ungaria.

9 noiembrie :
Danemarca sau 
Iugoslavia sau ___ ,
Ungaria — România (arbitru Wester- 
gaard-Danemarca) și Polonia — Ceho
slovacia sau Japonia.

11 noiembrie : Grupa I : U.R.S.S. — 
Iugoslavia sau S.U.A. și Danemarca 
sau Islanda — R.F.G. ; Grupa II : 
România — Cehoslovacia sau Japonia 
(arbitru Rosmanith-R.F.G.) și Polo
nia — Ungaria.

Dintre meciurile preliminarii au mai 
rămas de disputat trei (tur-retur) : 
Danemarca — Islanda, Cehoslova

cia — Japonia și Iugoslavia — S.U.A. 
Primele două Se vor juca la sfîrșitul 
lunii octombrie în Danemarca și, res
pectiv, Cehoslovacia. Nu se cunosc 
încă datele celui de al treilea meci.

Grupa I : U.R.S.S. cu
Islanda și R.F.G. —
S.U.A. ; Grupa II s

Popicarii noștri se pregătesc in vederea 
campionatelor mondiale

Pe jucătorii și jucătoarele noastre 
de popice îi așteaptă un sezon bogat, 
subordonat unui obiectiv important : 
participarea la campionatele mondiale, 
care vor fi organizate anul viitor la 
București. In vederea acestei compe
tiții, federația a luat o serie de mă
suri menite să asigure o bună pregă
tire loturilor noastre reprezentative. 
Astfel, forul de specialitate a sta
bilit ca în prima etapă, instruirea 
sportivilor să se desfășoare la echipele 
respective, iar periodic elementele se- 
lecționabile să participe la antrenamen
te comune în anumite centre : București 
(sub supravegherea antrenorilor lotu
rilor, F. Popescu, Al. Andrei și Gh. 
Andrei). Cîmpina (răspunde jucătorul 
P. Purje), Ploiești (antrenorul V. I- 
van), Tg. Mureș (T. Semani), Reșița 
(I. Micoroiu), Arad (Fr. Morocz), 

Cluj (I. Balogh) și Mediaș (răspunde 
jucătorul E. Kis).

In sprijinul unei instruiri temeinice, 
pentru ultimele luni ale acestui an fe
derația are înscrise în programul com- 
petițional cîteva acțiuni cu caracter 
intern și internațional. Astfel, în ziua 
de 14 octombrie va fi organizat la 
București un concurs de selecție (mas
culin și feminin). în baza acestui con
curs vor fi alcătuite cîte două selec
ționate masculine și feminine, care vor 
urma ulterior un program de întîlniri 
cu caracter de verificare. Astfel, în zi
lele de 18 și 19 octombrie, la Bucu
rești. și la 21 octombrie la Ploiești 
(băieții) și Cîmpina (fetele), selecțio
natele își vor verifica stadiul de pre
gătire în compania formațiilor clu
bului Aktivist Espenheim din R.D.

Germană. De asemenea, între 26 oc
tombrie și 3 noiembrie o selecționată 
masculină și alta feminină vor între
prinde un turneu de 3 întîlniri în 
R.D. Germană (la Jena, Espenheim și 
încă un oraș, nedesemnat). Intre timp 
la 23—24 octombrie, sportivii Cristu 
Vînătoru și Ținea Balaban vor par
ticipa la „Cupa Werner Seelenbinder". 
care va fi organizată la Schkopau, în 
R.D. Germană.

Pe plan intern, finalele campionate
lor republicane individuale și perechi 
din luna noiembrie (12—14 fetele și 18- 
21 băieții) vor constitui, de asemenea, 
bune prilejuri de verificare, pentru ca 
în luna decembrie (la 4—5, la Bucu
rești) să aibă loc cea mai serioasă ve
rificare : întîlnirea România — Iugo
slavia, atît la băieți cît și la fete.

Modificări in regulamentul 
jocului de polo pe apa

Comitetul de polo pe apă al Ligii eu
ropene de natație. întrunit la Budapesta 
cu prilejul Turneului internațional „Tro- 
feo d’Italia", a hotărît să modifice o 
serie de reguli ale acestui joc.

Iată principalele modificări ce vor 
fi supuse spre aprobare Ligii europene, 
a cărei viitoare reuniune se va (ine în 
octombrie la Utrecht:

— Aruncarea de pedeapsă de la 4 m

va putea fi executată de oricare 
al echipei respective.

— Un meci de polo pe apă 
prinde patru reprize de cîte 7 
și trei pauze cu o durată respectivă de 
două, cinci și două minute.

— Echipa care posedă mingea va 
trebui, în mod obligatoriu, să tragă la 
poartă după scurgerea a 60 secunde. 
Va fi deci interzis să se păstreze min
gea mai mult de un minut.

j ucător

va cu- 
minute

Punct final în „Memorialul Capablanca“
V. SMISLOV, PE PRIMUL LOC

Turneul internațional de șah de la 
Havana a avut un epilog de-a dreptul 
dramatic. în ultima rundă, liderul, 
iugoslavul Ivkov, a suferit a doua 
înfrî'ngere consecutivă, fiind învins 
de austriacul Robatsch. De aceasta a 
profitat fostul campion mondial V. 
Smîslov, învingător asupra lui Doda. 
El ocupă primul loc în clasamentul 
final, întrecînd cu numai o jumătate 
de punct pe Ivkov, Fischer și Gheller. 
în ultima rundă, Fischer l-a învins 
pe Pietsch, iar Gheller a făcut re
miză cu O’Kelly.

Turul ciclist al Bulgariei
Disputată între Bereg și Sliven, de-a 

lungul a 170 km, cea de-a 9-a etapă 
a Turului ciclist internațional al Bul
gariei a fost cîștigată de polonezul 
Ianiak, cronometrat cu 4hl9:31. în 
clasamentul general individual con
duce Kozlowski (Polonia) cu 32h23:57,O, 
urmat la 1:19,0 de cehoslovacul Hava 
și la aproape 3 minute de italianul 
Bonetto. Pe echipe, în frunte se află 
Bulgaria, urmată de Polonia și Ce
hoslovacia.

Reprezentantul țării noastre, maes
trul V. Ciocîltea, și-a continuat fi
nișul slab, pierzînd și în fața lui 
Flolmov. El este clasat pe locul 16, 
cu mai puțin de 50 la sută din punc
tajul posibil.

Iată clasamentul turneului: 1. Smîs
lov (U.R.S.S.) 15‘/2 puncte (din 21); 
2—4. Gheller (U.R.S.S.), Fischer 
(S.U.A.) și Ivkov (Iugoslavia) 15 p; 
5. Holmov (U.R.S.S.) 14‘/2 p; 6.
Pachman (Cehoslovacia) 13 p; 7. 
Donner (Olanda) 12‘/2 p ; 8. Robatsch 
(Austria) 12 p; 9. Bilek (Ungaria) 
ll‘/2 p; 10. Parma (Iugoslavia) 11 pi 
11—12. Szabo (Ungaria) și Pietsch 
(R.D.G.) 10’/2 p; 13—14. Tringov
(Bulgaria) și O'Kelly (Belgia) 10 p; 
15. Jimenez (Cuba) 9'/2 p; 16. CIO
CÎLTEA (România) 9 pi 17. Doda 
(Polonia) 8 p,- 18—19. Lehman (R.F.G.) 
și Wade (Anglia) 7‘/2 p; 20. ,Cs>bo 
(Cuba) 5'/2 p; 21—22. Garcia și Perez 
(Cuba) 4 p.

Noi victorii ale călăreților 
români în Turcia

„Anatolu 
concu- 
Kongo, 
Bărbu- 
Bîrsan.

ISTANBUL, 27 (prin telefon). Du
minică, pe o căldură toridă, pe sta
dionul Mithat Pașa, plin pînă la refuz, 
au continuat întrecerile concursului 
hipic internațional. Proba
Bankasi” a fost cîștigată de 
rentul turc K. Oncii pe calul 
urmat de sportivii români V. 
ceanu cu Altai și O. Recer cu
V. Pinciu cu Grațiela a concurat sub 
posibilități și a ocupat locul 8.

Ultima probă și cea mai impor
tantă, proba pe echipe — gen «Cupa 
Națiunilor* — a fost cea mai dis
putată. După parcurgerea celor două 
manșe clasamentul este următorul i 
Echipe — 1. Republica Socialistă
România 8 p, 2. Turcia I 35 p, 3. RP. 
Bulgaria 36.5 p. INDIVIDUAL: 1. V. 
Pinciu cu Clasic (singurui concurent 
cu 0 p penalizare), 2. K. Oncii (Tur
cia) pe calul Kaze^ov 4 p, 3. V. Băr- 
buceanu cu Stejar

Sportivii noștri, carrot, avut o com
portare remarcabilă la Istanbul, cîș- 
tigînd 6 din cele 8 probe ale 
cursului, vor evolua la Ankara 
1—3 și 7—9 octombrie la alte 
concursuri internaționale de 
anvergură.

con- 
între 
două 
maro

DUMITRU NEDELEA
secretar general al F.R.C.P.M.

Alexandra Nicolau a luat un start bun

in turneul de la Emmen

In localitatea Emmen (Olanda)

Ultimele meciuri în R.D. Germană 
ale echipei Voința București

Ieri ne-a vizitat la redacție arbi
trul de box Petre Epureanu, care 
a însoțit echipa Voința în turneul 
întreprins recent în R.D. Germană. 
Iată ce ne-a declarat el: „Boxerii 
noștri au întîlnit în primul meci 
echipa S. K- Magdeburg, cu care — 
se știe — au terminat nedecis : 10— 
10. In cea de a doua partidă ne-am 
deplasat în orașul Kottbus, unde am 
întîlnit formația locală, S.K. Kottbus, 
întărită cu 4 boxeri ai lotului R.D G-

(Kirsch-semiușor, Hannel-semimijlo- 
ciu, Kluger-mijlociu, Brautske-greu). 
Gazdele au cîștigat cu 12—8.

A trei partidă a avut loc la Karl 
Marxstadt. Și aci, antrenorii ger
mani au prezentat o garnitură 
nică, din care a făcut parte 
pugilist (Woitglander) care a 
cipat la „europenele* de la
Victoria a revenit, totuși, boxerilor 
noștri, cu scorul de 12—6.

a 
început un important turneu interna
țional feminin de șah, la care a fost 
invitată și campioana țării noastre, 
maestra internațională Alexandra Ni
colau. în prima rundă a turneului, Ni
colau a întîlnit pe șahista maghiară 
Bilekne, cu care a făcut remiză. Cu 
același rezultat s-a încheiat și partida 
Zatulovskaia — Nicolau, în care ro
mânca avusese avantaj consistent, i- 
rosit însă în criză de timp. In

runda a 
obținut 
pe cunoscuta șahistă iugoslavă Katia 
Iovanovici.

După primele trei runde, clasa
mentul turneului este următorul : Za
tulovskaia (U.R.S-S.) 2V2, Nicolau (Ro
mânia), Iovanovici și Lazarevt 
goslavia) 2, Vreeken (Olanda) 1V2. 
Bilekne (Ungaria) și Heemskerk (O- 
landa) 1, Rinder (R.F.G.) 0-

treia, Alexandra Nicolau a 
prima victorie, învingînd

(Iu—

Atleții români au cîștigat
£ 11 probe la finlandezi

6si doar
9

la italieni
poate produce o în- 

pu-
Cîte îoniplicații 

tîlnire triunghiulară de atletism vă 
teii da seanța cel mai bine cercetînd 
clasamentele finale ale recentelor me
ciuri Italia—România—Finlanda.

Italienii i-au intrecut pe finlandezi 
cu 11 pjși pe ai noștri cu 27, în timp 
ce 
cu

atleții români i-au învins pe nordici 
8 p.„

La Neapole reprezentativa noastră 
masculină a susținut primele ei întîl
niri în compania formațiilor Italiei și 
Finlande), echipe care se bucură de o 
frumoasă reputație în atletismul con
tinental. Ne bucură foarte mult victoria 
înregistrată asupra formației Finlandei, 
in fața căreia atleții noștri au cîștigat 
la 100 m, 200 m, 5 000 m, 10 000 m, 
110 mg și 400 mg, 3 000 m obst, 
triplu, suliță (!), ciocan și 4x100 m, 
adică 11 din cele 20 de probe, dar 
ne surprinde prea marca diferență de 
punctaj, cu care au cedat în partida 
cu italienii. Față de actuala valoare 
a „albaștrilor" era greu de presupus 
că băieții noștri vor putea înclina de 
partea lor balanța victoriei dar. in ori
ce caz,, ne așteptam la un scor mai

puter- 
și un
Darti- 

Berlin.
Știri, rezultate

LA PRAGA s-a disputat meciul 
internațional de hochei pe iarbă din
tre echipele selecționate ale Ceho
slovaciei și Poloniei. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

• Echipele de fotbal Olimpiakos 
(Grecia) și Ontonia (Cipru) s-au în
tîlnit la Nicosia în primul tur al 
„Cupei cupelor". Fotbaliștii greci au 
repurtat victoria cu scorul de 1—0.. . _. de fotbaț a

își continuă pregătirile în 
preliminariilor campionatului

Din echipa învingătoare a făcut parte 
și fostul internațional englez Stanley 
Matthews, în vîrstă de 51 ani, care 
se află în R.A.U. ca invitat <]ț onoaie 
al clubului Zamalek.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" la fotbal, Pan? ’' ’-.os a
îcitîlnit la Atena echijța Wan
derers Malta. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 4—1 (3—0).

• Competiția internațională de sj- 
bie disputată la Hamburg a revern. 
polonezului Piatkowski cu 6 victorii. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Pavlowski (Polonia) 5 victorii ; Theu- 
rekauff (R.F. Germană) 5 victorii ; 
Wilhelm (R.F Germană) 4 victorii etc.

ÎN TURNEUL internațional mas
culin de baschet de la Varese, echi
pa locală Ignis a întrecut cu 85—57 
pe Spartak Brno, în timp ce Simen- 
thal Milano a dispus cu 87—61 de 
Olympiques Antibes.

Kiev, fotbaliștii sovietici au

VAMOȘ înviâgătoa’e cu

• Turneul internațional 
de la Paris pentru cupa 
Poree" a fost cîștigat de

string. în fața gazdelor atleții români 
n-au reușit să se impună de cît la 6 
probe : 5 000 
gime,

ut,
și ciocan, ceea 
foarte greu. In 
realizat „duble, 
cum li se mai 

(100 m, 400 m,

italienii au
sau 8—3 p

6 probe
110 mg, înălțime, greutate)
reușit aceasta declt la 2n-am

(3000 m obst și ciocan). Un 
simplu arată că numai la aceste 
gazdele și-au asigurat un 
hotărîtor de... 20 de puncte.

3 000 m obst, Iun- 
prăjină, suliță 

ce evident a ...cîntărit 
timp ce 
victorii", 
spune, Ia 
800 m, 
noi
probe 
calcul 
probe 
vantaj

Pentru a putea ajunge în rîndul for
mațiilor fruntașe din Europa, mai a- 
vem de străbătut încă o cale destul 
de lungă. Pentru aceasta trebuie mult 
mai multă muncă și căutări zilnice 
pentru a descoperi, forma și promova 
noi elemente talentate în echipa repre
zentativă a țării.

Și acum, joi și 
atleții români vor 
tîlnire dificilă în 
lor norvegieni, iar 
vor întîlni pe cehoslovace.

vineri la Timișoara, 
susține o nouă în- 
compania sportivi- 
fetele noastre le

SELECȚIONATA
U.R.S.S. 
vederea 
mondial. într-un joc disputat dumi
nică la 
învins cu 3—0 (2—0) echipa Arma
tei Marocului.

• într-un meci internațional de fot
bal pentru juniori desfășurat la Lodz, 
echipa Poloniei a învins cu scorul de 
2—0 (1—0) echipa Turciei.

LA CAIRO, echipa Zamalek a 
învins cu 2—1 formația Damanhour.

• O mare surpriză s-a* înregistrat 
în sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de Ia Los An
geles. Jucătorul Charles .Rassiiell din 
Porto Rico l-a învins dinjhou pe cu
noscutul campion australian Roy E- 
merson. Scor : 6—0 6—4.

de tenis 
„Marcel 

francezul 
Pierre Darmon, care în fjnală l-a în
vins cu 1—6, 6—4, 6—4. 3—-6, 6—3 
pe William Alvarez (Columbia). Pro
ba feminină a revenit jufăto.vei Fav 
Toyne (Australia),

ACTIVITATEA LA TENIS

6—3, 6—2 în partida cu Dorothy 
Knode (S.U-A.).

• Tenismenul spaniol Manuel San
tana a repurtat victoria în campio
natele internaționale ale Portugaliei,: 
desfășurate la Estoril. In meciul fi
nal, Santana l-a învins cu 6-3. 3—6, 
6—2, 6—2 pe compatriotul săi Jose 
Luis Arilla.

• Thomas Lejus a cîștigat la Har
kov pentru a treia oară titlul de 
campion unional de tenis, întrecîn- 
du-1 în finală cu 6—2. 3 -6, 4—6, 
6—2, 8—6 pe Metreve'.i.
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