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Ciștigînd și etapa a doua

ii

telefonORADEA, 28 (prin 
la trimisul nostru).

Clujenii au ținut să 
zi prezenți la startul etapei a 
ma a „Cursei Scînteii", așa 
m au fost și luni la sosirea 
n prima ‘apă. La ora 13, în 
ața Libertății n-aveai unde 
aruncHun ac. 15 minute mai 
da s-a dat startul în etapa 

ioua, Cluj—Oradea (154 km), 
eraea a fost plăcută, poate 
iar prea călduroasă. Nici 
am apucat bine să ieșim din 
aș și notăm prima evadare. 
?i care și-au iuat inima în 
ti'ți sînt Voigtlănder și Dip- 
>ld (R. D. Germană), Moi- 
■anu, Gera, Mircea Virgil, 
achac (Cehoslovacia) și pur- 
torul tricoului galben, Gaw- 
:zek. Firește, nu aveam de 
ide să știm că aceasta va fi 
:țiunea decisivă. Dar, esti- 
înd forțele rutierilor din 
tipul fugar ne-am dat seama 
i evadarea va juca un rol 
iportant. La km. 18 un prim 
>ndaj și cronometrele ne in- 
că o diferență de 1:05,0.

fie as-

»>
Mircea Virgil este singurul 
care nu duce trenă și peste 
puțin timp, Cînd încep urcu
șurile Păniceniului. avem și 
explicația: nu poate. Tot mai 
mult, cicliștii sînt incomodați 
de vîntul care bate din față- 
lateral. Cel care muncește 
foarte mult este G. Moiceanu. 
Are încredere în colegii săi de 
evadare și din această cauză 
depune eforturi sporite. Machac, 
și el stors de puteri, rămîne 
din grupul fruntaș. Au rămas 
deci în acțiune 5 rutieri. în 
vîrf la Păniceni, la km 32, or
dinea este : Voigtlănder, Moi
ceanu, Gera, Gawliczek, Dip- 
pold, iar plutonul îi urmează 
la 3:30,0. Inițiatorii atacului 
continuă să-și mărească avan
sul. După ce Moiceanu cîștigă 
sprinturile de la Huedin și 
Ciucea înregistrăm diferența în 
vîrful Pietrei Craiului. în 
spate, pe serpentine se vede 
plutonul, fragmentat în grupu
lețe, cel mai avansat fiind la 
4:35,0 de fugari. Sprintul de 
cățărare este cîștigat de Dip-

pold. Sîntem la km 86 și mai 
avem 70 km pînă la sosire : ce 
se va mai întîmpla? Nimic im
portant față de cele relatate 
pînă acum. La Aleșd (km 110) 
avansul a urcat la 4:50,0, față 
de un grup de 9 cicliști în 
care se află printre alții olan
dezii Holst și Heynig, polone
zul Szumlakowski, Ciocan, ita
lianul Campigli, Ziegler ș.a. 
Plutonul se află la peste două 
minute de acest grup și, deci, 
la 7 min. de fugari. Intrăm în 
Oradea. Pavoazarea sărbăto
rească, ghirlandele de stegu- 
lețe multicolore, pancartele cu
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In „Cupa campionilor europeni"

Minutul 85. 3—0
V. Bageac

pentru Dinamo. A înscris Frățilă.
Foto :

spec*
au lăsat la o parte 

de club și, la unison, 
victoria culorilor fot- 
din 
la

în

resurse fizice să depă- 
ieri un

„Ștefan cel Mare' 
scor, cu greu, 
fața campionilor 
Angajați în ma-

adversar ex- 
care la prima 
această impre- 
însă, formația

VI min. 
puteau fi 
care au

8, Pîrcălab mitv 
tot atîtea goluri, 
fost apărate ma

Ieri pe „Republicii"' 
tatorii 
pasiunile 
au dorit 
baliștilor 
realizată 
în final,
Danemarcei, 
rea întrecere europeană „Cupa 
campionilor europeni", într-un 
moment cînd în jocurile de 
campionat fotbaliștii dinamo
viști pun atîtea 
suporterilor lor, ei au găsit

Heemskerk. După 1 
ore de joc, Alexan
dra Nicolau a făcut 
remiză cu Vreeken. 
Iovanovici a cî.ști- 
gat la Bilekne. Șa- 
hista vest-germană
Rinder s-a îmbol

năvit șt s-a retms 
din turneu, punctele

In runda a IV-a 
turneului interna- 

de
a
țional feminin 
șah de la Emmen 
s-a înregistrat o 
primă surpriză: Za
tulovskaia, una din
tre favoritele între
cerii, a fost învinsă 
de fosta campioană 
a Olandei, Fanny

probleme

la Emmen
obținute la ea fiind 
anulate.

Clasamentul este, 
așadar, următorul : 
Nicolau 2'5 p (din 
4 partide), Lazare- 
vici și Iovanovici 2 
p (3), Heemskerk 2 
(4), Zatulovskaia 1'/» 
(3), Vreeken l (3), 
Bilekne 1 (4).

totuși 
șească 
trem de dificil, 
vedere nu lăsa 
sie. Pe teren,
daneză a dovedit că este ho- 
tărîtă să se lase greu depă
șită. Jucătorii danezi au apli
cat chiar de la început o tac
tică defensivă, cu un sever 
marcaj Ia om, au format un 
„zid" de 8 jucători în fața 
careului de 16 m, greu, foarte 
greu de străpuns, în spatele 
căruia 
portar 
RASK, 
țional.
blocadă și pe cei 7 sau chiar 
8 dinamoviști care asaltau 
poarta și o să aveți o imagi
ne completă a desfășurării jo
cului — nu prea plăcut — 
din prima repriză. Pe scurt, 
bucureștenii au atacat conti
nuu, au tras 13 șuturi pe spa
țiul porții, dintre care cel pu
țin trei (Ene min- 1, Nunweil-

a stat de strajă un 
de mare clasă, S. A. 
care a apărat excep-

Adăugați la această

ier
33) 
dar 
gistral de Rask. In acest răs
timp oaspeții au inițiat doar 
cîteva acțiuni pe contraatac, 
cea mai periculoasă fiind a- 
ceea din min. 30, cînd J. Pe
tersen ajuns în apropierea 
porții lui Datcu a șutat pu
ternic pe lingă bară. Domina
rea echipei dinamoviste a 
continuat, fiecare acțiune, în 
special cele inițiate pe partea 
lui Pircălab, ridicînd, cum se 
spune, tribunele în picioare. 
Dar... fără concretizare în poar
ta jucătorilor danezi- Aceasta 
și din cauză că Ene și Frățilă 
se întreceau în greșeli sau îi 
încurcau în faze de finalizare 
pe Nunweiller VI, Ghergheli 
și Pîrcălab... Acest lucru a fă
cut să crească tensiunea pu-

C. MANTU
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h Rir ciITEVA ȘCOLI DIN G AlLATi 11........... . .... .........

A început noul an școlar. Colegii s-au reîntîlnit, profesorii 
le-au adresat elevilor tradiționala urare „succes la învățătură", 
după care și unii și alții au intrat în viața cotidiană a școlii.

Dornici de a vedea cum decurg orele de educație fizică în 
primele zile de cursuri, mai ales acum, după ce instrucțiunile co
mune ale Ministerului învățămîntului și UCFS venite să îmbu
nătățească simțitor activitatea de educație fizică în școli am 
vizitat recent o serie de școli din orașul Galați. La unele ca, de 
exemplu, la școala pedagogică, liceul nr. 5, școala generală nr. 7 
ș.a., ne-am simțit ca în casa unor buni gospodari. La altele însă...

— Trebuie 
saltele, ne-a 
Petrescu.

Desigur că 
soțitoruf nostru nu ne-a putut pre-* 
ciza.

să procurăm aparate și 
explicat profesorul Gh.

trebuie. Dar cînd ? în-

UNDE SÎNT INSTALAȚIILE SPORTIVE?

Fusesem informați că la școala ge
nerală nr. 25 există o groapă pentru 
sărituri și un teren de handbal. Dar 
cînd am ajuns aici mare ne-a fost 
mirarea : terenul de handbal și groa
pa de sărituri dispăruseră, toată 
curtea școlii fiind proaspăt pavată 
cu piatră cubică.

— Unde vor avea loc orele de 
educație fizică, ne-am adresat direc
toarei școlii, Lenuța Florea.

— în curte, ne-a răspuns scurt.
...După cum se știe, la orele de edu-‘ 

cație fizică se practică și diferite 
jocuri. Deci se aleargă și se mai 
poate întîmpla ca fetele și băieții să 
cadă. Nu ne putem da seama de ce 
au fost pietruite terenul de handbal 
și porțiunile din jurul gropii de să-* 
rituri. După părerea noastră, aceste 
instalații sportive, bine întreținute, ar 
fi dat un aspect frumos școlii. în 
schimb, a fost lăsată în mijlocul 
curții o magazie deteriorată...

parcăvăișteni. Acest fermecător colț al Văii Prahovei 
pitoreasca regiune.să re vedeți din nou

invită

CE MAI TREBUIE? INIȚIATIVA!

La 2 octombrie: 

tart in campionatul 
republican de box 

pe echipe
La 2 octombrie se va da startul 

• campionatul republican de box 
3 echipe, ediția 1965. Competi- 
a a stîrnit în fiecare an un in- 
res major, oferind unui mare 

de pugiliști prilejul să-și 
“?re forțele și aptitudinile în- 

-o întrecere de lungă durată.
Antrenorii cluburilor și asocia- 
ilcr cu secții de box au trimis 
xierației de specialitate listele 
î participanți și fac în prezent 
ltimele pregătiri înaintea pri- 
lului sunet de gong. Campiona- 
11 pe echipe din acest an se des- 
tșoară, ca și în edițiile preoe- 
ente, sistem tur-retur, în șase 
îrii a cîte patru echipe. Forma- 
ile clasate pe locul I în fiecare 
irie, la care se adaugă boxerii 
e la Dinamo și Steaua (deci, 
i total 8 echipe) se vor întîlni 
i turneul final, care este eli- 
îinatoriu.
Printre echipele participante la 
itrecerile din acest an se nu- 
aără : Dinamo Craiova, C.S.O. 
■răila. Cimentul Medgidia, Me
dul Buc.. Muscelul Cîmpulung, 
Z.S.M. Reșița, C.S.M. Cluj, A.S.A. 
acău, Metalul Bocșa ș.a. Regu- 
imentul competiției prevede că 

lot de sportivi va trebui 
i 'ty'e compus din minimum 10 
oxeri (cîte unul la fiecare cate- 
orie de greutate), plus, cel puțin, 

rezerve la categorii diferite.

Actualitatea
e ÎNTÎLN’RÎ INTERNA
TIONALE DE FOTBAL 
IN LUNA OCTOMBRIE

Trei echipe de fotbal din 
R. D. Germană, S. K. Karl 
Marx SLadt, Dinamo Dres- 
da și Turbine Erfurt vor 
susține jocuri amicale în 
țara noastră în cursul lunii 
octombrie. Iată programul 
întîlnirilor : S. K. Karl
Marx Stadt — la 14.X cu 
Oltul Rm. Vîlcea, la 17.X 
cu Dirwamo Pitești, la 20.X 
CU Știința Timișoara.

Dinamo Dresda — la 
19.X. cu Petrolul Ploiești, 
la 21.X. cu C.S.M.S. Iași 
și la 24.X. cu Slderurgistul.

Turbine Erfurt — la 17- 
X. cu Rapid Buc., la 20. 
X. cu Siderurgistul și la 
24.X. cu Farul Constanța.

Tot în cunsul lunii oc
tombrie ne va vizita și 
formația poloneză Wisla 
Cracovia. Ea va întîlni pe 
Dinamo Bacău (21.X.) și 
pe C.S.M.S. Iași (24.X.).

• BOXERII ROMÂNI 
AU PLECAT 

ÎN R. F. GERMANA

partide în compania se
lecționatelor A și B ale 
R. F. Germane. Prima în- 
tîlnire se va disputa 
mîine la Hamburg, iar 
cea de a doua, simbătă, 
în orașul Wolsburg. Au 
făcut deplasarea urmă
torii pugiliști: C. Ciucă, 
N. Puiu, C. Stanei, N. 
Moldovan, V. Antoniu. 
I. Dinu, I. Pițu, V. Dobre, 
M. Mariuțan, I. Olteanu, 
I. Monea și V. Mariuțan.
• DUMINICA — CU

PLAJ HANDBALISTIC 
ÎN CAPITALA

Cele două partide din 
campionatul republican de 
handbal care se dispută 
duminică în Capitală vor 
avea loc în cuplaj pe te
renul de la stadionul Tine
retului, după următorul 
program : ora 10, Rapid — 
Confecția (f) și ora 11, 
știința București — Trac
torul Brașov (m).

A Intîlnirea Știința Ga
lați — Dinamo București

(m) fixată duminică a 
fost amînată pentru o dată 
care va fi stabilită ulte
rior.

■ Ieri. în campionatul 
republican feminin, seria 
a II-a : Progresul București
— Favorit Oradea 10—6 
(3—2), după un joc de fac
tură slabă.

• AZI, LA IAȘI, C.S.M.S.
— STIINTA PETROȘEN1 
LA RUGBI

Intîlnirea restanță de 
rugbi din cadrul categoriei 
A dintre C.S.M.S. Iași și 
Știința petroșenf se dis
pută azi la iași.

• ȘEDINȚA DE ANA
LIZĂ A ARBITRILOR DE 
RUGBI

Astăzi, la sediul federa
ției de specialitate din str. 
Vesile Conta 16, va avea 
loc ședința de analiză a 
arbitrajelor și a meciurilor 
din returul campionatului. 
Sînt convocați arbitrii, an
trenorii, căpitanii echipe
lor și delegații tuturor e- 
chipelor din București. Va 
fi discutată, de asemene», 
comportarea formațiilor 
noastre care au întîlnit 
echipa franceză A S. Be~ 
ziers.

Ieri dimineață a pă
răsit Capitala echipa re
prezentativă de bpx a 
României care, după cum 
se știe, va susține două sportivă

Primul popas l-am făcut la liceul 
de muzică și artă plastică. O școală 
nouă, cu o curte spațioasă. Căutăm 
instalațiile sportive : un dreptunghi 
de zgură neagră ne „spune” că atunci 
cînd vor fi montate porțile aici va 
fi terenul de handbal ; alături, se... 
odihnesc deocamdată două panouri 
metalice de baschet ; mai încolo 
groapa de sărituri fără nisip și pistă 
de elan.

— De ce, l-am întrebat pe profe
sorul de educație fizică Gh. Petrescu, 
aceste instalații sportive nu au fost 
date în folosință o dată cu începerea 
cursurilor ?

— Nu am avut tot ce ne trebuia.
Stîlpii terenului de volei există, la 

panourile de baschet trebuie schim
bată numai scîndura de la coșuri iar 
materialul pentru confecționarea por
ților de handbal nu constituie o pro
blemă. Ce mai trebuie, oare ? După 
părerea noastră puțin sprijin din par
tea conducerii școlii și mai multă 
inițiativă din partea cadrelor didac
tice. Dacă profesorul de educație fi
zică Gh. Petrescu ar lansa chemarea, 
credem că mulți dintre cei 400 
elevi ar veni să lucreze în orele 
libere la terminarea terenurilor de 
sport din curtea școlii.

Tinînd seama de specificul școlii, 
se recomandă ca cei de la artă plas
tică și muzicienii să practice îndeo
sebi gimnastica. De aceea, la plecare 
am trecut și pe la sala de gimnastică, 
în locul saltelelor și paralelelor am 
găsit aici bănci, cărți, rechizite etc.

ATLETISMUL PE PLANUL DOI

de 
lor

La liceul nr. 4, cu program special 
de educație fizică, am stat de vorbă 
cu directorul adjunct, Adrian Marin.

— Cele mai îndrăgite ramuri de 
sport, ne-a spus interlocutorul, sînt 
gimnastica, atletismul și baschetul.

— Aveți condiții bune pentru prac-» 
ticarea acestor sporturi ?

— Numai la gimnastică și baschet, 
într-adevăr, baschetbaliștii au la 

dispoziție un frumos teren, iar gim- 
naștii — două săli utilate cu apara
tele necesare. Oare atleții n-ar putea 
avea și ei asemenea condiții ? După 
părerea noastră, da. în curtea din

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2 a)



CARNET COMPETIȚIONAL

TENIS: Astăzi, sferturile de finale GIMNASTICĂ: Concursuri la Timișoara și București RUGBI: Nu num
la probele de simplu

Partida de simplu bărbați Balogh (Mu
reșul Tg. Mureș)—D. Viziru (Steaua), 
întreruptă luni și continuată ieri dimi
neața de U scorul de 8—6, 6—8 pentru 
Balogh, a dat loc la o luptă prelungită 
și plictisitoare. Ambii sportivi s-au com
plăcut mai mult în schimburi de loburi 
interminabile și numai cu rare încercări 
de atac și atunci nereușite. După cc a 
avut patru meciboluri (în ultimul set la
5— 3 și 5—4), proaspătul „medicinist* 
Andrei Balogh a cîștigat pe merit 8—6,
6— 8, 3—6, 6—0, 6—4. Spectatorii pre- 
zenți la acest meci au plecat însă ne
mulțumiți nu numai de factura jocului, 
ci mai ales de manifestările cu totul ne
sportive ale lui D. Viziru. Acesta a arun
cat deseori cu racheta în pămînt, a gesti
culat și a vociferat în permanență, în 
ciuda avertismentelor primite de la ar
bitrii Petre Marin și Fl. Marinescu. Fără 
îndoială, sancțiunea cea mai nimerită ar 
fi fost eliminarea lui D. Viziru din con
curs. Timpul nu este încă pierdut.

lată rezultatele de ieri: dublu bărbați 
(23 de cupluri), turul I: Șaiti, Horvath- 
Fodor, Sut3 9—7, 7—5, Balogh, Ovici- 
Savin, Belțic 6—3, 7—5, Țereanu, Nicu- 
lescu-Naghi, Somoghi 7—5, 6—1, Galam- 
bos, Cristescu-Hulpe, Hulpe 4—6, 6—4,

HANDBAL: Clasamentele campionatului 
după patru etape

MASCULIN, SERIA I

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Știința Galați
4. -5. Știința Buc.
4.-5. Dinamo Brașov
6. Dinamo Bacău
7. Știința Timișoara
8. Raf. Telealen
9. Tractorul Brașov

10. Voința Sighișoara

MASCULIN, SERIA A II-A

1. C.S.M. Reșița 4 3 0 1 77:50 6
2. C.S.M.S. Iași
3. Cauciucul Oraș Gh.

4 3 0 1 67:49 6

Gheorghiu-Dej 4 3 0 1 60:47 6
4. Metalul Copșa Mică 4 2 1 1 64:47 5
5. Știința Petroșeni 3 2 0 1 36:43 4
6. Voința Sibiu 4 2 0 2 49:60 4
7. Tehnometal Timiș. 4 1 1 2 47:69 3
8. Rapid București 4 1 0 3 53:66 2
9. Timișul Lugoj 4 1 0 3 67:78 2

10. Știința Tg. Mureș 3 0 0 3 38:49 0

FEMININ, SERIA I

.1. Voința Sighișoara 3 3 0 0 46:16 6
2. Știința Galați 3 3 0 0 32:21 6
3. Progresul Buc. 4 3 0 1 38:35 6
4. Constructorul Tim. 4202 28:23 4
5. S.S.E. Buzău 4 1 1 2 28:32 3
6. Favorit Oradea 4 1 1 2 32:48 3
7. Part, roșu Brașov 3 1 0 2 23:24 2
8. Spartac Constanța 4 1 0 3 25:34 2
9. Știința Cluj 0 0 0 0 00:00 0

10. S.S.E. Petroșeni 3 0 0 3 12:31 0

Oameni care mai au... timp
i (Urmare din pag. 1)

E.tele școlii, unde se află groapa de 
ituri, lăsată în părăsire, se mai pot 
enaja foarte bine sectoare pentru 
jsăritura în înălțime și cu prăjina. 

iDe asemenea, în curtea de lîngă ba- 
teinul acoperit, pe care o folosesc tot 
sportivii de la acest liceu, există loc 
fcare poate fi transformat în pistă de 
ialeirgări sau sector pentru aruncări. 
(Așadar, posibilități sînt dar conduce
rea liceului și cei doi profesori de 
jeducație fizică cu specialitatea atle
tism, Ștefania Constantin și Ion Mu- 
Jat, continuă să nu le... descopere.

DE CE NU UN TEREN 
REGULAMENTAR ?

De cîteva minute ne aflăm în 
curtea școlii generale nr. 21. Pe te
renul de handbal, în recreație, două 
echipe jucau cu o minge de... cauciuc. 
Privindu-le. un singur lucru nu în
țelegeam : de ce, și la o poartă și 
la cealaltă, una din barele laterale 
era cîte un... copac. Cînd stai și te 
gîndești că mutînd poarta mai la 
dreapta sau împingînd-o cu o jumă
tate de metru în interior, terenul de 
handbal poate deveni regulamentar, 
nu poți să înțelegi de ce profesoara 
de educație fizică, Nadia Nedelcu, 

6-—3, Szabo, Mita-Komoroczî, Negru 6— 
3, 6—3, turul al II-lea: Serester, Bosch- 
Saiti, Horvath 7—5, 6—0, 6—2, Mărmu- 
reanu, Boaghe-Balogh, Ovici 6—1, 6—0, 
6—0, Dron, Cherecheș-Țereanu, Niculescu 
6—3, 6—2, 6—2, 1. Năstase, C. Dumi- 
trescu-Galambos, Cristescu 6—0, 6—1, 
6—0, Caralulis, Bardan-Tîlpeanu, Hutter 
6—1, 8—6, 6—3, Țiriac, G. Năstase- 
Szabo, Mita 6—0, 6—1. 6—1 ; dublu 
femei (9 perechi), turul I: Pogan, Sîrbu- 
Precup, Breda 6—1, 6—0, turul al II- 
lea: M. Ciogolea, Dibar-Pogan, Sîrbu 
8—6, 6—1, Verone, Rado-Zurălău, Bucur 
6—2, 6—4, Dumitrescu, Gîju-Bauer,Tănă- 
sescu 6—1, 6—3 ; dublu mixt (16 cu
pluri) turul I: Horșa, Serester-Sîrbu, Bol- 
dor 6—3, 6—3, Gîju, 1. Năstase-Verone, 
Cruceanu 6—1, 6—1, Bucur, Mureșan- 
Rado, Baia 6—3, 6—3, S. Ciogolea, Dron- 
Pogan, Stan 6—1, 7—5, Dibar, Chere- 
cheș-Bauer, Saiti 6—2, 6—2.

Competiția continuă azi de la ora 
8,30 și 14,30 tot pe terenurile de la 
Progresul. După amiază au loc sfertu
rile de finală ale probelor de simplu 
bărbați și simplu femei.

C. COMARNISCHI

4400 79:47 8
4 3 0 1 68:48 6
4 2 1 1 64:64 5
4 2 0 2 57:52 4
4 2 0 2 70:65 4
4 2 0 2 32:30 4
4 1 1 2 58:61 3
4 1 0 3 62:70 2
4 1 0 3 56:75 2
4 1 0 3 43:77 2

Aspect din partida Dinamo București — Rafinăria Teleajen. Angajat la 
semicerc, Mircea Costache II va înscrie un nou gol pentru echipa sa. 
In fotograiie se mai văd, de la stingă la dreapta : Oană și Badea (R.T ), 

Ivănescu și L. Popescu ID.B.)
Foto : P. Romoșan

nu ia asemenea măsuri. O altă si
tuație neplăcută : pe aparatele de 
gimnastică din sala de sport era praf 
de un... deget. într-o ladă se aflau pie
sele unei bare fixe, nefolosită de ani 
de zile deoarece asemenea exerciții 
nu sînt recomandate pentru micii 
elevi. De acest aparat au însă mare 
nevoie liceele nr. 3, 5, 2 și altele. în 
schimb, la școala generală nr. 21 nu 
există o minge, jocurile desfășurîn- 
du-se cu mingile unor elevi.

CÎND SE TARAGANEAZA 
LUCRĂRILE

Ultimul popas l-am făcut la liceul 
nr. 1 „Vasile Alecsandri", care se 
bucură de un frumos prestigiu spor
tiv. Aici există o piscină cu apă cal
dă, o hală pentru jocuri de baschet 
și volei, utilată cu toate aparatele 
de gimnastică, poligon de tir și un 
teren de handbal. Bazinul de înot și 
sala de sport se află în reparație de 
mai multă vreme. Din păcate însă 
după cum ne explica directorul ad
junct al liceului, Spiridon Cerbu —• 
grupul 4 instalații și grupul de con
strucții nr. 1 tărăgănează lucrările, 
motiv pentru care activitatea pe a- 
ceste baze nu poate începe prea 
curînd. Un lucru i «e poate reproșa

• Timp de două zile sala sportu
rilor din Timișoara a găzduit faza de 
zonă a campionatului republican pe 
echipe. S-au întrecut reprezentative
le regiunilor Crișana, Hunedoara, 
Maramureș și Banat Concursul a fost 
dominat de gimnaștii bănățeni care au 
ocupat primele locuri la toate catego
riile. S-au evidențiat: Alina Goreac, 
Manda Ispravnicu, Adrian Goreac 
Paul Horvat (reg. Banat) și Ela Zve- 
neac (reg. Maramureș).

REZULTATE PE ECHIPE: băieți: 1. 
Banat 441 p, 2. Crișana 409,50 p, 3. 
Maramureș 389 p. 4. Hunedoara 352,60 
p. Fete: 1. Banat 332,50 p, 2. Mara
mureș 296,50 p, 3. Hunedoara 291,35 
puncte.

P. ARCAN-coresp. regional

ATLETISM: De la
• Stadionul Tineretului din Ca

pitală a găzduit prima etapă a cam
pionatelor de juniori ale atleților 
bucureșteni. Cu acest prilej Miliana 
Micu (Constructorul) a înregistrat un 
nou record republican de copii la 
aruncarea greutății (3 kg) cu 12,08 m.

Cîteva rezultate : BÂIEȚI: 100 m : 
C. Iordan 11,1, B. Iliescu 11,1 ; 
1500 m: Al. Dîndăreanu 4:03,6; 
3000 m: Al. Dîndăreanu 8:51,4; lun
gime : H. Gogoașă 6,64; înălțime: 
S. loan 1,90; triplu: Al. Mihu 14,40; 
greutate: S Hodoș 14,94; disc: S. 
Hodoș 49,98; 80 m II: T. Iordache 
9,5; 300 m II: T. Iordache 37,8; 
1000 m II : C. Mureșan 2:40,7 ; 
90 mg II: M. Georgescu 13,4, P. Tu
dor 13,4; 1500 m obst.: M. Chițu 
4:32,4 ; lungime II: M. Ling 6,25 ; 
3 km marș: Gh. Nicolae 14:36,4;

și conducerii școlii : lipsa de spirit 
gospodăresc. Ne referim la aparatele 
de gimnastică lăsate în... drumul con
structorilor, în loc să fie strînse și 
ferite de degradare.

CÎTEVA CONCLUZII

La școlile pe care le-am vizitat am 
constatat că sînt posibilități ca orele 
de educație fizică să se desfășoare 
în condifiuni corespunzătoare. Am 
spus sînt posibilități pentru că, după 
cum se poate vedea din rîndurile de 
mai sus, resursele interne existente 
în aceste școli nu sînt bine folosite 
din cauza lipsei de inițiativă și a 
spiritului gospodăresc. Este evidentă, 
prin urmare, necesitatea de a se pune 
în valoare aceste resurse, acțiune la 
care trebuie să contribuie printr-un 
efort colectiv cadrele didactice, orga
nizațiile U.T.C. și elevii școlilor res
pective.

Și încă ceva : toate școlile și li
ceele au reclamat că din necesarul de 
materiale didactice (mingi, greutăți, 
ștachete etc.) înaintat forurilor supe
rioare, n-au primit încă nimic. Să 
fi uitat secțiile de învățămînt ale sfa
tului popular orășenesc și regional de 
această obligație ?

• Deschiderea sezonului competi- 
țional de toamnă în Capitală a co
incis cu Inaugurarea sălii renovate 
de la stadionul Tineretului, unde s-a 
desfășurat, sîmbătă și duminică, etapa 
de zonă a campionatului republican 
pe echipe pentru selecționate de re. 
giuni.

Concursul, adresat în special gim- 
naștilor tineri, a arătat că unele clu
buri bucureștene nu se preocupă de 
creșterea juniorilor. De exemplu, clu
burile Dinamo șt C.S.Ș. nu s-au pre
zentat în concursul feminin, deoarece 
...nu și-au putut alcătui echipe.

Pentru finală s-au calificat urmă
toarele formații: S.S.E. nr. 2 și Li
ceul nr. 35 cu program special de 
educație fizică la fete, Ș.S.E. nr. 2 și 
reprezentativa raionului 30 Decem
brie la băieți.

VICTOR CIBI —coresp.

start la sosire
FETE; 60 m II: R. Marinescu 7,9; 
100 m : El. Ionescu 12,8 ; 400 m: CI. 
Iacob 59,5; 800 m: CI. Iacob 2:18,4; 
60 mg II: El. Mîrza 9,9, M. Anghel 
9,9; 80 mg: S. Anghelescu 11,9; 
lungime II: M. Anghel 5,02; înăl
țime: M. Dobre 1,48; greutate: El. 
Elic 12,46; greutate II: M. Micu 
12,08; suliță: El. Prodan 43,14; 
200 m : El. Ionescu 26,1 ; 500 m II: 
FI. Grigorescu 1:22,3. (N. D. NICO- 
LAE-coresp.).

• Stadionul Metalul din Sibiu și-a 
inaugurat noua pistă de atletism 
printr-un concurs organizat de CSM. 
Au participat atleti de la CSM și 
SSE Mediaș, CSM, SSE și ASA 
Sibiu. Cîteva rezultate: 800 m: C. 
Pintea 2:03,5; lungime: Zeibringer 
6,47; lungime F: U. Popescu 5,11 
(la categ. copii, Gabriela Cerbu 
4,52 m); ciocan: F. Amels 51,60; 
suliță F : K. Servatius 31,20. (I. IO
NESCU și D. SOLOMEI-coresp.).

MOTO: Analiști ai C.M.
de dirt-track vor evolua 

la București
în zilele de 3 și 6 octombrie, la 

București vor avea loc două con
cursuri internaționale de dirt-track, 
lă care au fost invitați alergători de 
valoare din Europa. între aceștia, 
polonezii Roman Gasior și Emil Ja- 
kubovski, finaliști ai ultimei ediții 
a campionatului mondial, Niels 
Christensen și Willy Mathiasen (Da
nemarca), Alfred Rizner (Austria), 
Dieter Kappler și Hans Kater (R. F. 
Germană).

OINĂ: ULTIMELE
ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Sîmbătă, în comuna Curcani (regiunea 
București), s-a desfășurat ultima fază de 
zonă a campionatului republican de oină 
pe anul 1965 S-au întîlnit echipele Dina
mo București, Avîntul Valea Roșie (re
giunea București), Recolta Lipnița (re
giunea Dobrogea) și Drum nou Boureni 
(regiunea Oltenia) A absentat, din mo
tive pe care nu Ie cunoaștem încă, for
mația „Pacea" Tițești, (regiunea Ar
geș), iar Drum nou Boureni a sosit cu 
întîrziere deoarece consiliul raional 
UCFS nu a rezolvat la timp formele de 
deplasare și a participat doar la returul 
competiției.

După cum era de așteptat, principa
lele pretendente la primul loc au fost 
campioana țării, Dinamo București, și 
Avîntul Valea roșie. Lipsită de cîțiva ti
tulari, echipa Dinamo a cedat în primul 
meci cu 10—14 în fața formației Avîntul, 
superioară atît la „bătaie" cît și la „prin
dere". In retur însă, dinamoviștii au pre
zentat o formație completă întreeîndu-și 
principalii adversari cu 13—9. Avîntul a 
evoluat sub așteptări în meciul cu Drum 
nou Boureni, terminînd la egalitate (10— 
10) și trebuind astfel să se mulțumească 

Grupul școlar Construcții
șos. Mihai Bravu nr. 428, București

anunța absolvenții școlilor medii, cu sau fără examen de maturitate, 
că se pot pregăti la specialitățile :

— TEHNICIAN LABORANT — durata 2 ani !
— TEHNICIAN CONSTRUCȚII — durata 3 ani
— TEHNICIAN ELECTROMECANIC — durata 3 ani

Concursul se va ține între 5—10 octombrie 1965. ]
Se primesc candidați din toate regiunile țării. <
Se asigură cazare și masă contra cost.
Elevii beneficiază de amînarea stagiului militar pe durata școla- ( 

rizării și burse potrivit instrucțiunilor în vigoare.
înscrierile se fac la secretariatul școlii. — Telefon 21.76.99.

arbitri!
Etapa a XVI-a a campionatului a i 

cat un adevărat salt valoric atît în 
vința acurateții jocului, cit și a a 
trajului. Mai slab a fost însă arbi 
jul la meciul Gloria—Farul, motiv | 
tru care ținem să amintim unele luci

Preocupat (poate prea mult) să 
gure cursivitate jocului, N. Cervim 
nu a urmărit destul de atent toate 
zele, Incît unele infracțiuni și nere 
larități (printre care înscrierea i 
încercări după un „înainte” olar și 
virea serioasă a unui jucător) au răi 
nesancționate. Nu vrem deloc să i s 
zăm pe rughiștii care nu-și pot stă] 
nervozitatea și o „concretizează” [ 
gesturi reprobabile. Totuși, anumite | 
șeii de ordinul neatenției arbitrului 
genera astfel de gesturi. Vina nu e 
tuncî și a arbitrului ? Menționăm 
spre cinstea lor, în pofida luptei di 
și echilibrate, jucătorii d<- la Gloria 
de la Farul au dovedit sportivitate.

„Cavalerii fluierului” nu trebui» 
uite nici un moment că nu sînt nur 
arbitri, ci și educatori. Ei au datoria 
a contribui la progresul rugbiului n. 
tru prin decizii juste, în concordai 
cu spiritul jocului și noțiunea de s;t- 
tivitate. Un arbitraj neatent poate - 
voriza trecerea peste limita jocului b. 
bătesc — atribut principal al jocul 
cu balonul oval I

G. RUSSU-ȘIRIAN

POLO: Rezultatele 
unor meciuri restanț

La sfîrșitul săptămînii trecute s-. 
desfășurat două restante din cadr 
campionatului republican de polc 
Voința Cluj — Mureșul Tg. V -r 
8—3 (3—1, 2—0, 1—1, 2—1) și Șt- 
ța Cluj — Mureșul Tg. Mureș 3— 
(3—2, 0—0, 0—2, 0—1). Iată cum ara 
clasamentul după aceste meciuri :

1. Dinamo Buc. 15 15 0 0 143: 11
2. Steaua Buc. 12 11 0 1 86: 16
3. Crisul Oradea 16 9 4 3 55: 39
4. Rapid Buc. 16 7 3 6 57: 53
5. Știința Cluj 14 6 2 6 46: 45
6. I.C. Arai 17 4 5 8 41: 85
7. Ind. linii Timiș. 18 5 2 11 47: 92
8. Voința Cluj 18 4 3 11 53:102 :
9. Mureșul Tg. Mureș 17 5 0 12 40: 79

10. C.S.M. Cluj 17 3 3
**

11 38: 84

ÎNTRECERI ZONALI

cu locul secund în clasamentul fir* 
care are următoarea înfățișare : 1 
namo 22 p; 2. Avîntul Valea Roșie 21 r 
3. Recolta Lipnița 16 p; 4. Drum no 
Boureni 7 p. Primele două echipe s-a 
calificat în finala pe țară a campiona 
tului.

Tr. I.
P.S. Sîntem informați că echipei 

C.P.B. și Dinamo, care urmau să s 
întîlnească pentru desemnarea cam 
pioanei orașului București, nu ai 
susținut meciul respectiv. Și er. 
absolut necesar, pentru că în func 
tie de rezultatul acestei partide e 
chipa clasată pe locul I trebuie s< 
participe la zona de la Cluj, iar < 
doua clasată la zona de la Curcani 
în această situație, întrebăm fede 
rația: pe ce criterii s-a bazat ati/nc 
cînd a programat pe Dinamo la 
trecerile de la Curcani, iar pe C.Afr 
la Cluj ?...



SERIA NORD

Astăzi, ta Craiova,

STEAUA ROȘIE SALONTA— PROGRE
SUL REGHIN (1-0). Jocul s-a disputat 
Intr-un ritm viu, cu faze spectaculoase. 
Golul victoriei a fost înscris cu 30 secunde 
înainte de terminarea partidei de către 
Satmari, care a trimis mingea cu capul 
în plasă, la un corner. A arbitrat bine 
C. Varga din Baia Mare. (GH. COTRAU- 
eoresp.).

FORESTIERA STGHETUL MARMAȚIEI 
—OLIMPIA ORADEA (3-0). Formația gaz
dă a demonstrat publicului local că poate 
Ieși din impas. Forestiera e dominat clar; 
reușind să Înscrie de trei ori prin 
Dembrovschl (min. 20 și 58) și Matiaș 
(min. 61). Orădenii au jucat bine în 
cîmp, dar nu au avut finalitate. De sem
nalat că în min. 60 Demian (Olimpia) a 
fost eliminat din joc. A condus bine N. VI- 
zireanu din Cluj. (V. GODJA—coresp.).

A.S. AIUD—GLORIA BISTRIȚA (1—1). 
Paittdă desfășurată sub semnul unei 
ușoare dominări a oaspeților. Au în
scris : Crăciun (min. 23) pentru Aiud 
și Irimie (min. 75) pentru Bistrița. De 
remarcat că în min. 62 Crăciun a ratat 
un 11 m. (AL. CRIȘAN—coresp.).

SATMAREANA—UNIREA DEJ (0-1). LO. 
calnicii au dominat mai mult dar nu 
au utut fructifica ocaziile avute. Sem- 
nlfjcătivă în acest sens este și hatarea 
uuii penaltl în min. 15 de către Naghi. 
unicul gol a fost realizat de Neagu în 
min. 73. A arbitrat corect R. Pop din 
Oradea (A. VERBA—coresp.).

CHIMICA TIRNĂVENI .. ...........
TA SIGHIȘOARA 
nivel modest, In care 
pe au urmărit numai 
marcat : Szekely (min. 10) șl Hemes 
(38). (I. HAȘAȘIU-coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—MINERUL BAIA 
SPRIE (6-2). Meci cu multe faze frumoa
se. terminat cu victoria pe merit a gaz
delor, care și-au depășit adversarii 
în toate compartimentele. Au înscris : 
Popanică (min. 16 și 34), Crișah (68, 89), 
Vancea (50). Podar II (58) pentru Soda, 
respectiv Cosma (57, din 11 m) și Mu- 
reșan (min. 8J — autogol). (GH. TAU- 
TAn — coresp.).

MINERUL BIHOR—METALUL COPȘA 
MICA (2-1). Meci de mare luptă, în care 
oaspeții au avut mai mult timp inițiativa, 
dar înaintarea lor s-a dovedit Ineficace. 
Minerul a dezamăgit. în general, la a- 
ceasta adăugîndu-se și ratarea în min. 
57 a unui penaltl de către Petrică. Toate 
cele 3 goluri au fost marcate de... lo
calnici : Pătroi (min. 44, autogol), Ked- 
veș (min. 59. din 11 m) și Petrică (min. 
78). (M. DOMITIAN—coresp.).

FAIAN-
(2—0). Joc de 

ambele echl- 
rezultatul. Au

CLASAMENT

1. Soda Ocna Mureș 6 3 2 1 13— 5 8
2. Progresul Reghin 6 4 0 2 12— 6 8
3. Steaua roșie Salonta 6 4 0 2 9—11 8
4. Metalul Copșa Mică 6 3 0 3 11— 8 6
5. Sătmăreana 6 2 2 2 12— 9 6
6. Minerul Bihor 6 3 0 3 11—10 6
7. Gloria Bistrița 6 2 22 9—86
8. Chimica Tîrnăvenj 6 2 22 5—56
9. Unirea Dej 6 3 0 3 8—10 6

10. Minerul B. Sprie 6 2 2 2 10—12 6
11. A.S. Aiud 6 1 3 2 10—10 5
12. Faianța Sighișoara 6 2 1 3 5—10 5
13. Olimpia Oradea 6 0 4 2 7—12 4
14. Forest. Sig. Marm. 6 2 0 4 8—14 4

SERIA EST
FLAMURA ROȘIE TECUCI—RAPID MI- 

ZIL (3-3). Formația din Tecuci a jucat bine 
doar o repriză, la capătul căreia a reușit 
să conducă cu 2—0. In continuare, însă, 
ea a jucat fără orizont, cu un portar 
(Buzec) nesigur șl, astfel, a fost egalată. 
Au îascris : Lehăduț (min. 5 și 36) șl 
Bujor'(70), respectiv Rînceanu (64), Bog
dan (88) și Oprea (85). A condus bine 
N. Creta din București. (V. DORAȘ — 
coresp:)’

FRUCTEXPORT FOCȘANI—PETROLUL 
MOINEȘTI (2-0). Echipa locală a avut me
ciul la discreție, dar nu a marcat mai mult 
din cauza formei bune manifestată de 
apărarea Petrolului, în frunte cu porta
rul ei. Au marcat : Nicolae (min. 13) și 
Sima (55), (S. SOLOMONOVICT-coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI -VICTORIA P- 
NEAMȚ (2-0). In fața unui public nu
meros, Metalul a obținut o victorie pe 
deplin meritată, datorită unei dominări 
Insistente. Este drept, însă, că gazdele 
au și ratat foarte mult prin Lavric, 
Maican, Dumitriu șl Seliuc. Au înscris: 
Maican (min. 16) și Dumitriu (min. 36). 
(I. IGNAT-coresp.).

UNIREA NEGREȘTI — CHIMIA O- 
RAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
(1—2). Unirea a atacat mai mult, 
dar a ratat în aceeași proporție. 
In plus, apărarea ei a făcut su
ficiente greșeli pentru a permite victo
ria Chimiei Au înscris : Constantinescu 
(min. 16) pentru Unirea șl Dobrlcl (min. 
15), Anastasiade (74). (I. PĂULET-coresp).

LOCOMOTIVA IAȘI—METALOSPORT 
GALATI (2—1). Partidă de slabă fac
tură tehnică. Au marcat : Brîndușescu 
(min. 3) și Scîntele (66), pentru Locomo
tiva, respectiv I. loan (71). A arbitrat slab 
Nicolau (Bacău). (D. DIACONESCU— 
coresp).

CHIMIA SUCEAVA — TEXTILA BU- 
„ HUȘI (2—2). Oaspeții au jucat 

mai bine în cîmp și au fost 
periculoși in fața porții adverse, meri- 
tînd pe deplin scorul de egalitate. Chi
mia a dat o ripostă slabă, jucînd fără

SELECȚIE PENTRU COPII LA 
FOTBAL

CLUBUL RAPID organizează, pe 
stadionul Giulești, jocuri de selecție 
în zilele de 29, 30 septembrie, 1 și 2 
octombrie a.c. (orele 8—12 și 15—18).

Pot participa copii născuți în anii 
1951 — 1955

CLUBUL PROGRESUL organizează 
pe stadionul Progresul, din str dr. 
Staicovici nr. 42, jocuri de selecție în 
zilele de 30 septembrie, 2 și 4 octom
brie a.c. (orele 8—11 și 14—16).

Pot participa copii născuți în anii 
1949—1954.

Copiii se vor prezenta cu chiloți de 
sport și pantofi de tenis.

convingere, dezlînat. Au înscris : Tudor 
(min. 7) și Tarlițchi (59) pentru Viitorul, 
respectiv Nemeș (68 și 79). Cărare de la 
Viitorul a ratat în min. 80 un penaltl. 
(R. MUNTE ANU-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI—MINOBRAD V. 
DORNEI (2-1). Foresta a dominat, dar ste
ril nereușind — în fața unui adversar des
tul de modest — decît o victorie la 
limită. Oaspeții s-au apărat în perma
nență supranumeric. Au marcat : Cons
tantin (min. 50) și Muraru (64) pentru ~ . ............... A

(N.
Foresta, respectiv Grlgoraș (min. 81). 
condus bine S. Balmuș din ~ 
LAZĂR-coresp.).

CLASAMENT

Galați

ROȘIE BUC (6—0). Brașovenii au jucat 
deciși în atac și au cîștigat categoric. Jn 
tot timpul celor 90 de minute, oaspeții

1. Locomotiva Iași 6 5 0 1 13— 3 10
2. Foresta Fălticeni 6 4 1 1 11— 6 9
3. Chimia Suceava 6 3 2 1 9— 5 8
4. Textila Buhușî 6 3 12 10— 8 7
5. Fructexport Focșani 6 3 0 3 7— 4 6
6. Petrolul Moinești 6 3 0 3 7— 7 6
7. FI. roșie Tecuci 6 14 1 9—10 6
8. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 6 3 0 3 8—10 6
9. Metalosport Galați 6 2 1 3 4— 6 5

10. Metalul Rădăuți 6 2 1 3 7—10 5
11. Rapid Mizil 6 2 1 3 7—11 5
12. Victoria P. Neamț 6 2 0 4 8— 9 4
13. Minobrad V. Dornei 6 2 0 4 5—10 4
14. Unirea Negrești 6 114 3—8 3

SERIA SUD
TRACTORUL BRAȘOV — FLACARA

CLASAMENT
1. Metrom Brașov 6 4 2 0 11— 4 10
2. Tehnometal Buc. 6 3 3 0 12— 5 9
3. Tractorul Brașov 6 3 2 1 13— 3 8
4. Electrica Fieni 6 3 2 1 10— 4 8
5. Portul Constanța 6 3 2 1 9— 9 8
6. Dunărea Giurgiu 6 3 1 2 6— 5 7
7. Chimia Făgăraș 6 3 1 2 13—14 7
8. Textila Sf. Gh. - 6 2 2 2 5— 5 6
9. Electrica Constanța 6 1 3 2 6— 9 5

10. S. N. Oltenița 6 0 5 1 0— 4 5
11. FI. roșie Buc. 6 2 1 3 5—13 5
12. I.M.U. Medgidia 6 2 0 4 8—10 4
13. Marina Mangalia 6 0 2 4 6—11 2
14. Rulmentul Brașov 6 0 0 6 5—13 0

SERIA VEST
VICTORIA TG. JIU — ELECTROPU- 

TERE CRAIOVA (2—0). Spectatorii pre- 
zențl la meci au plecat satlsfăcuți de 
jocul ambelor formații. Multe faze au 
depășit nivelul jocurilor din această ca
tegorie. Victoria a revenit formației lo
cale care a înscris de două ori, prin 
Crăciuneac (min. 43) și Naidln (min. 55). 
(C. PANTI-coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — MINERUL 
DEVA <1—0). Victorie meritată. A în
scris Scurtu. (GH. DOBREANU-coresD.).

PROGRESUL CORABIA — METALUL 
HUNEDOARA (1—0). Formația din Hu
nedoara a cunoscut la Corabia prima 
înfrîngere din campionatul actual. Gaz
dele n-au strălucit. Singurul gol l-a în
scris Udroalca (min. 40). Gh. Dulea din 
București a arbitrat bine. (CORNELIA 
MAREȘ-coresp.)

Reprezentativa olimpică a României
intilnește Selecționata de tinerel a R, D. Germane>

CRAIOVA 28 (prin telefon). — 
Partida internațională amicală dintre 
selecționata olimpică a României și 
reprezentativa de tineret a R.D. Ger
mane este așteptată aici cu deosebit 
interes. Lotui nostru a făcut astăzi 
de dimineață un antrenament de aco
modare pe stadionul Tineretului, unde 
va avea loc partida de miercuri. S-a 
lucrat cu mingea, timp de 70 de mi
nute, sub conducerea antrenorului fe
deral B. Marian. Lotul este alcătuit 
din Andrei, Adamache — Lupescu, 
Boc, Grăjdeanu, Surdan, Petescu — 
Dinu, Pescaru, Năftănăilă — Năstu-

Dumitrin II, Cuperman, Co- 
Sfîrlogea, Goran, Moldo-

rescur 
dreanu, 
veanu.

Lotul 
la prînz

★
R.D. Germane a sosit marți 

și a făcut după-amiază un

ușor antrenament pe același stadion.
După cum se știe oaspeții au mai 

susținut, recent, un joc în compania 
unei echipe de fotbal din țara noas
tră : la Hennigsdorf cu Dinamo Pi
tești. Rezultatul a fost de 1—0 pen
tru fotbaliștii germani. La echipa de 
tineret a R.D. Germane iese în evi
dență marea sa capacitate de luptă, 
cantitatea de energie consumată pe 
parcursul celor 90 de minute. Cel mai 
bun jucător este extrema Nach- 
tigal, de mai multe ori inter
național A și care, împreună cu por
tarul
mijlocașul 
minger și 
tele forte

Meciul 
bulgar L.

Blochwitz, fundașul Brantscb, 
Naumann și atacanții Klei- 
Lisiewicz, alcătuiesc punc- 
ale formației.

va fi condus de arbitrul 
Raduncev.

B 1909“ Odense
(Urmare din pag. 1)

Dinamo București

Fază din intilnirea dintre Tehnometal Buc. — Marina Mangalia 2—1 (2—0)
Foto: N. Tokacek

au șutat numai de 4 ori la poartă. Au 
înscris : Buclai (min. 24, 69 și 87); Cirlpoi 
(min. 6), Ferencz (min. 40) și Pop (min. 
89 din 11 m). (C. GRUIA-coresp. reg.).

METROM BRAȘOV — TEXTILA SF. 
GHEORGHE (1—0). Deși au dominat ma
rea majoritate a timpului jucătorii de 
la Metrom n-au reușit să înscrie decît 
o singură dată prin Sima (min. 31). De 
remarcat sportivitatea jucătorilor ambe
lor formații. (EUGEN BOGDAN-coresp.).

PORTUL CONSTANTA — S. N. OL
TENIȚA (0—0). Rezultatul de egalitate 
oglindește fidel situația de pe teren. (E. 
PETRE-coresp.).

TEHNOMETAL BUC.—MARINA MAN
GALIA (2—1), Victoria gazdelor este me
ritată. Au dominat mai mult șl au avut 
numeroase situații de gol. Au marcat : 
Nicola (min. 9), Mehedințeanu (min. 32), 
pentru Tehnometal respectiv Ciocan 
(min. 90). C. Denghel a arbitrat corect. 
(N. TOKACEK-coresp).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — ELECTRICA 
CONSTANTA (3—0). In prima repriză 
jocul a fost slab. La reluare, localnicii 
preiau inițiativa șl înscriu prin Sîntion 
(min. 58 și 60) șl Dumitrescu (min. 89). 
Gh.Smeureanu (Rm. vîlcea) a arbitrat 
autoritar. (TR. LANCEA-coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — RULMENTUL 
BRAȘOV (2—0). După aspectul jocului, 
formația brașoveană putea să cîștige la 
Giurgiu un punct șl chiar două, dacă 
atacanții el n-ar fi irosit o întreagă 
suită de ocazii favorabile de gol. Echi
pa din Giurgiu s-a prezentat slab deși 
a înscris de două ori prin Ghiță (min. 
38) și Ilie Emil (min. 74). (TR. BARBA- 
LATA-coresp.).

ELECTRICA FIENI — I.M.U. MEDGI
DIA (2—0). Jucătorii de la Electrica au 
evoluat meritoriu. Scorul putea fi mai 
mare dar înaintarea a ratat numeroase 
situații favorabile. Cele două goluri au 
fost realizate de Iancu (min. 20) și Schlba 
(min. 52, din 11 m). (GH. AVRAM — 
coresp.).

METALUL Tr. SEVERIN — CFR TI
MIȘOARA (2—2). Partidă foarte dispu
tată. S-a jucat în forță, dar în limitele 
sportivității. Au marcat : Ghinea (min. 
55, din 11 m), Bălă (min. 81) pentru 
gazde șl Coreei (min. 46) șl Fodor (min. 
89) pentru oaspeți. (GH. MANAFU — 
coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
C.F.R CARANSEBEȘ (2—2). Ambele 
formații au prestat un joc de slabă fac
tură tehnică, nemulțumind spectatorii 
prezenți în tribune Autorii celor 4 go
luri : Stoiliță (min. 64) și Avramescu 
(min. 70—autogol) pentru Electromotor, 
Urs (min. 37) și Dumitru (min 49) pentru 
C.F.R. (ION CIOCȘAN-coresp.).

VICTORIA CALAN — MINERUL CIM
PULUNG (4—0). Echipa locală. în reve
nire de formă, și-a depășit net adversa
rul cîștigînd ușor la un scor concludent. 
Culenco (min. 40), Vlad (min. 43 șl 87) și 
Bumbuleac (min. 46) sînt autorii celor 4 
goluri (A. TUZA-coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG — MINE
RUL ANINA (1—0). Musceîenll au ratat 
citeva ocazii prin Duțan șl Naghi, dar 
su reușit în min. 65 să obțină victoria 
prin golul marcat de același Duțan. Jo
cul nu a 
coresp.).

blicului, să sporească incertitudinea 
victoriei care la începutul jocului pă
rea comodă. Scorul alb la pauză de
zavantaja echipa noastră. La reluare, 
dinamoviștii au imprimat jocului un 
alt stil. Ei și-au pregătit atacurile la 
mijlocul terenului, pătrunderile prin 
„zidul" apărătorilor danezi făGîndu-se 
acum prin dribling. Această sarcină 
i-a revenit în special lui Pîrcălab 
și..: a fost îndeplinită bine. în min. 
50 extrema dreaptă dinamovistă „pre
sară" pe drum cinci jucători danezi, 
îl deschide pe Frățilă; acesta eentrea- 
ză lui Ene care șutează fulgerător 
și... 1—0. Pînă la cel de al 
doilea gol au mal trecut 25 de mi
nute, timp în care portarul danez, 
fundașii Eliasen, Iacobsen și... extre
mul stînga A. Hansen, retras pe li
nia ultimului apărător, au făcut ade
vărate acte de sacrificiu pentru stă
vilirea atacurilor inițiate de bucureș- 
teni la poarta lor. în min. 75, o nouă 
acțiune a Iul Pîrcălab cu destrămarea 
dispozitivului de apărare al oaspe
ților șl Ghergheli este pus în pozi
ție de șut, Rask este învins a doua 
oară: 2—0. După trei minute, Popa, 
care Ieri a jucat excelent, acționînd 
ca un veritabil înaintaș, șutează nă-

praznic la poartă, dar Rask respinge 
peste bară. în min. 85 din nou o ac
țiune dinamovistă, o pasă ideală și 
Frățilă; în sfîrșit, concretizează : 3-0. 
Cu două minute înainte de final, tot 
Frățilă înscrie și cel de al patrulea 
gol, răscumpărîndu-și astfel o parte 
din greșelile comise pînă atunci.

în încheiere trebuie spus că cu 
toate că dinamoviștii bucureșteni au 
obținut 
stat de 
tisfăcut. 
a ieșit 
slabă a 
weiller III, Nunweiller IV, Ivan, Ene 
și Frățilă. Antrenorii echipei mai au 
mult de muncit pentru redresarea 
deplină a formației.

Partida a fost bine condusă de o 
brigadă de arbitri iugoslavi: Stepan 
Varazdin (Ia centru), Iosif Ilia și Io
sif Horvat (Ia tușă).

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
POPA, Nunweiller III, Nunweiller 
IV, Ivan — GHERGHELI, O. Popes
cu — PÎRCĂLAB, Frățilă, Ene II, 
Nunweiller VI.

„B 1909“ ODENSE: A. S. RASK 
— A. Petersen, J. Rask — Eriksen. • 
ELIASEN, IACOBSEN — Kahler, Io- 
hansen, J. ’Petersen, P. Hansen, A. 
Hansen.

o victorie la scor, jocul pre- 
ei în prima repriză nu a Sa- 
Au abundat pasele greșite, 

pregnant în evidenta forma 
unor jucători de bază : Nun-

Ta

plăcut. (C. COSTINESCU

CLAS AMENT
Timișoara 

Metalul Hunedoara 
Minerul Deva 
Victoria Tg. Jiu 
Progresul Corabia 

6.-7. C.F.R. Caransebeș 
6.-7. Muscelul cl. Mușc.

Eleetroputere Craiova 
Electromotor Tim. 
Victoria Călan 
Metalul Tr. Severin 
Progresul Strehaia 
Minerul Anina 
Minerul Cimpulung

1. 
2.
3. 
*.
5.

8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

C.F.R. 4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2

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

J. Gawliczek (Polonia) și-a consolidat poziția 
de lider al „Cursei Scinteii

(Urmare din pag. 1)

„Bun sosit!* și publicul masat 
trotuare care aplaudă frenetic 
amintesc de fastul „Cursei Păcii”. 
Pe stadion intră primu] Moiceanu, 
talonat de Gawliczek. Polonezul îl 
atacă înainte de turnantă, Moiceanu 
rezistă, însă în linia dreaptă Gawlic-

pe 
ne

Ml,
ultima zi 
ia SPORTEXPRES!

Dacă în numărul de ieri anunțam 
că nu mai aveți la dispoziție decît 
două zile pentru procurarea bilete
lor Sportexpres, de data aceasta 
atragem atențiunea că intervalul s-a 
micșorat simțitor. Au mai rămas 
citeva ore pînă la închiderea vîn- 
zării, după care, cum e și normal, 
biletele pentru concursul Sportexpres 
nr. 12 nu vor mai putea fi procurate.

$i acum, ca stimulent pentru parti
cipanta la acest concurs, publicăm 
alăturat o fotografii care-1 reprezintă 
pe KUN VALDEMAR 
sov, invitîndu-și soția 
„Fiat 1100 F" cîștigat 
curs Sportexpres.

CARL din Bra
in autoturismul 
ia ultimul con-

• Se aduce la cunoștință că trage
rea la sorți a autoturismelor oferite 
la tragerea specială Loto din 17 sep
tembrie a.c. va avea loc astăzi d.a.

în București, str. Doamnei nr. 2, cu 
ocazia operațiunilor concursului Pro- 
noexpres

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

zek îl învinge. Urmărindu-și nu
mai principalul adversar, Moiceanu 
nu observă că pe partea dreaptă îl 
depășește și Dippold. Clasamentul 
etapei: 1. Gawliczek 3h 52:58 (me
die orară 39,670 km); 2. Dippold 
(R.D. Germană); 3. G. Moiceanu (Di
namo); 4. Fr. Gera (Steaua) același 
timp; 5. Voigtlănder (R. D. Ger
mană) 3h 53:01; 6. Campigli (Italia) 
3 h 57:55; 7. Holst (Olanda):
8. Szumlakovski (Polonia) ace
lași timp ; 9. W. Ziegler (Dinamo)
3h 57:59; 10. C. Ciocan (Dinamo) 3h 
58:02; 11. Heynig (Olanda); 12. Rîn- 
dașu (Voința Ploiești) același timp; ■
13. N. Ciumete (Dinamo) 4h 01:36;
14. C. Dumitrescu (Steaua); 15. C. 
Gonțea (Steaua) același timp.

Cîștigînd și etapa a doua Gawliczek 
și-a consolidat poziția de lider al 
clasamentului general. In rîndul pri
milor clasați în cursă s-au produs 
însă și modificări importante. Gera 
și Moiceanu sînt acum pe locurile 
3 și, respectiv, 5 iar în primii 10 
cicliști sînt acum 4 români. Iată de : 
altfel cum arată clasamentul gene
ral după două etape : 1. Gawliczek
8h 15:34; 2. Dippold 8h 16:19; 3.
Fr. Gera 8h 18:11; 4. Voigtlănder 
8h 18:14; 5. G. Moiceanu 8h 18:27 ; 
6. Holst 8h 21:16; 7. Heynig
22:00; 8. Campigli 8h 
Ziegler 8h 
23:51.

Miercuri
Oradea —
km.

23:12; 10.

8h
22:55; 9. W.

C. Ciocan 8h

are loc
Arad — Timișoara

etapa a III-a
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înaintea meciurilor de la Timișoara

Ultimele rezultate ale atletelor cehoslovace 
și ale atleților norvegieni

SPORTUL PE GLOB
Actualitatea șah istă Pe scurt

După cum am mai anunțat, joi și 
vineri se vor desfășura la Timisoara 
întîlnirile internaționale de atletism 
dintre echipele reprezentative ale 
ROMÂNIEI și NORVEGIEI (bărbați) 
și. ROMÂNIEI și CEHOSLOVACIEI 
(femei). La sfîrșitul săptăminii tre
cute atleții nordici au evoluat la 
Belgrad în compania sportivilor lugo 
slavi (au pierdut cu 95—100 p), iar 
atletele cehoslovace au concurat la 
Budapesta (au fost întrecute de gazde 
cu 50—67 p).

Tocmai de aceea, ni se pare in
teresant, ca înaintea meciurilor de 
la Timișoara, să vă prezentăm rezul
tatele înregistrate de viitorii adver
sari ai sportivilor noștri.

Redactorul Jeno Boskovits de la 
agenția MTI ne-a comunicat rezul
tatele înregistrate pe „Nepstadion' 
din capitala Ungariei s 100 m: Ne- 
meshazi 11,7, Held 11,9, Hiltscherova 
(C) 12,0, Smerdova (C) 12,4; 200 m: 
Nemeshazi 23,8 — record, Eichlerova 
(C) 24,2, Held 24,3, Potrebujesova (C) 
25,2; 400 m : Eichlerova (C) 54,4 — 
record, Nagy, 54,6, Nfacounova (G) 
56,2, Munkacsi 57,7800 m: Nagy 
2:07,7, Ingrova (C) 2:09,0, Szenteleki 
2:10,4, Zakova (G) 2:19,5; 80 mg: 
Hilzerova (G) 11,0, Kovacs 11,1,
Schusterova (C) 11,3, Peka 11,4;
4x100 m : Ungaria 46,1, Cehoslovacia 
'46,5; înălțime: Toth 1,61, Huskova 
(G) 1,61, Bernardova (C) 1,61, Guylas 
1,54; lungime: Kucmanova (C) 5,86, 
Petra 5,81, Kovacs 5,81, Smerdova 
(C) 5,62; greutate: Bognar 15,S0, 
Jamborova (C) 15,16, Mikuss 14,79, 
Frankova (C) 14,48; suliță: Rudas 
53,92, Hornychova (C) 52,16, Nemeth 
47,26, Hermanova (G) 37,08; disc: 
Kleiberne 55,36, Nemcova (C) 52,68 
Stugner 51,84, Zlabkova (C) 49,16.

Corespondentul nostru din Belgrad, 
Vlastimir Ignatovici ne-a relatat ur 
mătoarele rezultate: 100 m: Simon
sen (N) 10,9, Karasi 11,0, Aam (N)

11,0; 200 m: Bunaes (N) 21,6, Simon
sen (N) 21,9, Karasi 22,3; 400 m' 
Kovaci 48,0, Bunaes (N) 48,3, 4. Simon
sen (N) 49,0; 800 m: Kvalheim (N) 
1:50,3, Rekdal (N) 1:50,7, Silanovici 
1:52,3; 1500 m: Vazici 3:43,0, Kval
heim (N) 3:47,0, 4. Hamarsland (N) 
3:55,2; 5000 m: Vazici 14:10,4, Lak- 
sen (N) 14:13,8, 4. Helland (N)
14:43,0; 10 000 m: Cervan 29:23,4,
3. Lyen (N) 30:06,4, Be- 
num (N) 30:38,6; 110 mg: 
Weum (N) 14,5, Petru- 
sici 14,7, Moland (N) 
15,1; 400 mg: Skjelvag 
(N) 51,8, Kovaci 51,8. 
Guldbrandsen (N) 52,8; 
3000 m obst. .* Span 
8:42,4, 3. Selberg (N)
8:53,6, Pedersen (N) 
9:03,2; lungime: Munjici 
7,17, Berg (N) 7,12, 4.
Pettersen (N) 6,76; tri
plu: Paulsen (N) 15,49, 
Jensen (N) 15-47, Stani- 
sici 15,01; înălțime: To- 
dosievici 2,00, 3. Hoh-
naim (N) 1,90, 4. Moslet 
(N) 1,90; prăjină: Ara- 
povici 4,60, 3. Marstel 
(N) 4,10, Berhardt (N) 
4,00; greutate: Jotovici 
18,21 — record, 3. An
dersen (N) 17,45, 4. Lo- 
rentzen (N) 17,30; disc: 
Rakici 52.74, 3. Skautved 
(N) 51,06, 4. Lislerud
(N) 50,16; ciocan: Krogh 
(N) 64,43, Foleide (N) 
58,58, Gromilovici 58,40; 
4x100 m: Norvegia 41,5, 
Iugoslavia 41,6; 4x400
m: Norvegia 3:12,2, Iu
goslavia — descalificată; 
Folosindu-se o suliță 
neregulamentară, pre
zentată în concurs de a- 
runcătorul Rasmussen, 
rezultatele probei au 
fost., anulate I

WIESBADEN. Actualul sistem <Ic 
desfășurare a campionatului mondial 

de șah va rămîne neschimbat pînă în 
anul 1968. Această hotărîre a fost luată 
în cadrul congresului Federației inter
naționale de șah, care și-a încheiat lu
crările la Wiesbaden. Congresul a luat 
notă de propunerea delegatului federa
ției sovietice, care a cerut să se stu
dieze modificarea regulamentului în 

EV A KUCMANOVA

sensul reducerii numărului de turnee 
zonale.

EREVAN. — După consumarea a 
8 runde, în turneul internațional de 
șah de la Erevan conduc marii maeștri 
Korcinoi și Stein cu cite puncte
fiecare, urmați de campionul mondial 
Petrosian cu 4l/2 puncte și o partidă 
întreruptă. In runda a 8-a, Stein a 
cîștigat la Matanovici în 40 de mu
tări, Korcinoi la Mnațakanian și Fuchs 
la Sașcin. S-au terminat remiză parti
dele: Petrosian—Portisch, Filip—Stahl- 
berg și Averbach—Schmidt.

SOFIA. — Turneul internațional de 
șah de la Varna a fost cîștigat de 
maestrul cehoslovac Kavalek cu 11 
puncte din 15 posibile. L-au urmat în 
clasament Kolarov 9'/» puncte, Boboțov, 
Matulovici și Lengyel cu cîte 9 puncte. 
Șahistul român Nacu a acumulat 
puncte, clasîndu-se pe locul 14—15, la 
egalitate ou maghiarul Pogats (Ager- 
pres).

Penultima etapă a Turului ciclist 
al Bulgariei, disputată pe ruta Ka- 
zanltk — Troian (140 kilometri), a re
venit sportivului bulgar Anghel Ki
rilov, cronometrat cu timpul de 
3h23:50. Grosul plutonului a sosit 
la interval de 3 minute. înaintea ul
timei etape, în clasamentul general 
individual conduce cehoslovacul 
Hava, urmat la numai 11 secunde 
de bulgarul Kirilov șt la 2 minute 
și 16 secunde de italianul Bonetto.

De pe terenurile de fotbal
UN JOC CARE A COSTAT MULT... NUMEROASE ECHIPE CAM
PIOANE ÎNVINSE IN CAMPIONATELE NAȚIONALE: INTER- 

NAZIONALE, REAL MADRID, MANCHESTER UNITED

GENEVA
Comitetul de conducere al Federa

ției internaționale de schi a hotărît 
să mențină stațiunea Portillo (Chile) 
ca loc de desfășurare a campionate
lor mondiale de schi alpin din anul 
1966. Acest acord este condiționat de 
terminarea urgentă a lucrărilor de 
amenajare, întrerupte în vara aces
tui an de avalanșe și furtuni de ză- 
oadă. In lunile februarie șl martie. 
Federația internațională de schi va 
tace un ultim control al ptrtlilor și 
instalațiilor de la Portillo.

NEW YORK
Automobilista americană Betty 

Skelton, in vîrstă de 39 de ani, a 
stabilit pe pista de la Boneville Salt 
Flats cea mal bună performanță 
mondială feminină de viteză. Pilotind 
automobilul .,Green Cyclops", prevă
zut cu motor cu reacție, Betty Skel
ton a atins o viteză de 446 kilometri 
pe oră. Vechiul record ena de 363,700 
km și fusese realizat de Paula Mur
phy în anul 1964.

MOSCOVA
Echipa de lupte libere a Japc’lei 

» întîlnlt la Moscova selecțioi . ta 
R.S.F.S. Ruse, de care a fost învizid 
cu S^r-2V>.

*
In campionatul de fotbal al U.R.S.S. 

continuă să conducă echipa Torpedo 
Moscova cu 37 puncte din 24 de 
jocuri, urmată de Dinamo Kiev — 
35 puncte. Dinamo Minsk — 31 punc
te. în ultima etapă, Dinamo Kiev e 
învins cu 1—0 pe Cernomoreț 
Odessa.

VARȘOVIA

Echipa masculină de volei a Japo
niei a evoluat la Varșovia, întîlnind 
o selecționată locală. Sportivii japo
nezi au învins cu scorul de 3—0 (Ia 
l, 13, 5).

Tur de orizont în voleiul feminin românesc și european

De vorbă cu antrenorul Gh. Constantinescu

Pînă în octombrie 1966 cînd, în Peru, 
se va disputa campionatul mondial fe
minin de volei, mai este un an. „Timp 
suficient — se va spune — pentru o 
pregătire excelentă /“ Totuși, F. R. Vo- 
leî și antrenorii lotului feminin au în
ceput încă din primăvara lui 1965 pre
gătirile în vederea acestui campionat Ia 
care, firește, va fi prezentă elita vo
leiului feminin mondial. Cu ce s-a în
ceput ? Cu împrospătarea lotului care 
a participat Ia ultima mare confruntare 
internațională ■— Jocurile Olimpice de 
la Tokio. Dintre jucătoarele prezente la 
J. O. au fost menținute doar Lia Vanea, 
Elisabeta Coloșie, Alexandrina Chezan 
și Doina Coste ; în 
rest, lotul cuprinde 
numai j’ucătoare din 
noua generație de 
voleibaliste.

De la începutul 
anului și pînă acum 
au fost folosite 21 
de sportive. Aceasta 
pentru ca în final 
să se poală crista
liza un lot valoros. Verificarea acestor 
voleibaliste, dintre care 17 sînt noi, s-a 
făcut cu prilej’ul mai multor competiții 
internaționale, cum au fost turneele de 
la Subotica (Iugoslavia), Suceava (unde 
reprezentativa noastră a luat parte în 
afară de concurs), meciul cu cîștigă- 
toarea acestui turneu — echipa de ti- 

' neret a Cehoslovaciei — marea între- 
I cere de la Budapesta — „Universiada" 
^î, în sfîrșit, recentul turneu intemațio- 
lual de la Leipzig. Deci, suficiente exa- 
‘ hiene internaționale.
I întrebarea „CARE SÎNT CONCLU
ZIILE ACTIVITĂȚII DEPUSE PÎNĂ 
'ACUM ?“, pe care am adresat-o zilele 
trecute tov. Gh. Constantinescu — an
trenorul principal al lotului feminin — 
apare deci firească.

— Sîntem mulțumiți de pregătirile ce 
s-au făcut pînă acum, ne-a răspuns in
terlocutorul nostru. Media de înălțime 
a crescut la 1.72 m, cea de vîrstă a 
scăzut la 22 de ani, iar multe dintre 
jucătoarele tinere au perspective dintre 
cele mai frumoase. Pe lingă Alexandrina 
Chezan. cea mai în formă jucătoare la 

Leipzig, și Elisabeta Goloșie, s-au mai 
remarcat II ei ga Bogdan, Marilena Ște- 
fănescu, Aurelia Căunei, Lucia Vanea 
și Emilia Vamoșiu. Desigur, noi cău
tăm în continuare elemente tinere și 
talentate.

— ÎN CE AU CONSTAT PREGĂ
TIRILE FĂCUTE PÎNĂ ACUM?

— La jucătoarele tinere am pus ac
centul pe pregătirea multilaterală. O 
perioadă lungă s-a lucrat pentru asam
blarea colectivului, apoi pentru pregă
tirea tehnică și, mai ales, am insistat 
pe două elemente care dau mult de 
furcă dacă nu le cunoști la perfecție: 
preluările din serviciu și cele din lo

• 17 NOI JUCĂTOARE TN LOTUL NAȚIONAL © 300-750 
PRELUĂRI LA UN ANTRENAMENT © MODIFICĂRILE DE 
REGULAMENT SCHIMBĂ TACTICA ® 1965 - AN DE 
TRANZIȚIE PENTRU VOLEIUL FEMININ MONDIAL 

©VOLEIUL FEMININ DIN ASIA IN PLIN PROGRES

vitura de atac. în această direcție, s-a 
urmărit includerea de exerciții cit mai 
apropiate de joc și cu număr cit mai 
mare de repetări, ajungîndu-se la 300— 
750 preluări pentru fiecare jucătoare 
la un antrenament I Ne am ocupat, în 
măsură la fel de mare, de învățarea 
unei noi tactici de joc în apărare, tac
tică mai apropiată de necesitățile surve
nite în urma modificărilor regulamen
tului. Este vorba de aplicarea sistemu
lui de apărare cu centrul II mobil. S-a 
pus accent pe dezvoltarea spiritului co-, 
lectiv, în condițiile unui lot neomogen 
sub aspectul experienței de joc, a cu
noștințelor etc.

— LA CE NIVEL DE DEZVOLTARE 
A AJUNS VOLEIUL FEMININ EURO
PEAN ?

— Ca să-mi continui ideea, apreciez 
că noi am făcut un salt frumos, dar 
mai avem de lucrat, pentru că nici ad
versarele noastre nu au stat pe loc. în 
general, toți antrenorii cu care am stat 
de vorbă consideră anul 1965 ca an 
de tranziție între J. O. și campionatul 
mondial, deci an de verificare a cit 

mai multor elemente noi. De pildă. 
Polonia a, prezentat anul acesta două 
echipe alcătuite din jucătoare înalte, 
bine dezvoltate fizic, cu temeinice cu
noștințe tehnice; Cehoslovacia și-a îm
prospătat echipa, față de cea de acum 
doi ani; R. D. Germană prezintă a- 
ceeași formație foarte valorasă dar, pa
ralel, se ocupă și de o echipă nouă; 
la turneul de la Leipzig, U.R.S.S. a 
fost reprezentată de o formație nouă, 
dar foarte tînără (media de vîrstă era de 
19 ani) și cu o medie de înălțime de 
peste 1,73—1,74 m. numărînd în compo
nența ei jucătoare de mare perspectivă, 
învingătoare în această cursă de înlo
cuire a unei generații cu alta va fi e- 
chipa al cărei antrenor va ști cel mai 
bine să înlocuiască jucătoarele care au 
depășit vîrstă propice marilor eforturi.

— CE ȘTIT1 DE
SPRE FORMAȚII
LE DIN ASIA?

— Din păcate 
foarte puțin, cu toa
te că — se spune — 
au progresat foarte 
mult. Astfel, echipa 
R. P. Chineze a 
cîștigat toate cele 
4 meciuri susținute 

în R. D. G. cu formația țării gazdă 
(!), prezentînd o echipă alcătuită din 
jucătoare foarte înalte (media de înăl
țime: 1,74 m). O reprezentativă puter
nică este și cea a R.P.D. Coreene. Știm 
foarte puțin despre japoneze, care au 
4—5 echipe plecate în diferite părți ale 
lumii.

— DINTRE JUCĂTOARELE STRĂI
NE PE CARE LE-AȚI VĂZUT ANUL 
ACESTA, CARE V-AU IMPRESIONAT 
MAI MULT?

— Au fost mai multe. între ele, Inna 
Rîskal (U.R.S.S.), Ruth Kom (R.D.G.), 
tînăra Elen Polakova (17 ani, 1,80 m) 
din echipa Cehoslovaciei, Krystyna 
Jakubowska și Krystyna Czajkowska 
din formația Poloniei.

— O ULTIMĂ ÎNTREBARE: SE 
MAI ANUNȚĂ VREO COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ PENTRU VOLEI
BALISTELE NOASTRE?

— Da, este vorba de un turneu > 
în Polonia (8—10 octombrie), probabil 
la Cracovia.

MIRCEA TUDORAN

Cea mai importantă partidă desfă
șurată recent în preliminariile campio
natului mondial a f<st cea de la Stock
holm, dintre reprezentativele Suediei 
și R. F. Germane. Deși echipa suedeză 
nornea favorită, în primul rînd pen
tru că evolua pe leren propriu, vie- 
toria a revenit formației vesl-ger- 
mane (cu scorul de 2—1), care se 
poate considera acum (înaintea ulti
mului joc cu Cipru) printre partici
pantele în turneul final din Anglia.

Corespondentul nostru din Stock
holm, OWE KARLSSON, ne-a relatat 
că federația suedeză a cheltuit sume 
enorme pentru aducerea jucătorilor 
profesioniști suedezi care activează 
în Italia și alte țări. Pentru Hamrin 
(Fiorentina) s-a plătit o sumă de asi
gurare de 2,5 milioane coroane sue
deze, pentru Jonsson (Mantova) Harry 
Bild (F.C. Ziirich), Lenard Wing și 
Jan Persson (Dundee United) cite 1,6 
milioane coroane suedeze! Și cu 
toate că stadionul Rasunda din Stock
holm a fost arhiplin (52 943 plătitori) 
încasările nu s-au ridicat (în ciuda 
faptului că biletele de intrare au fost 
scumpe) decît la 500 000 coroane 
suedeze! Partida s-a bucurat de un 
interes deosebit, fiind televizată și 
radiodifuzată în multe țări europene 
Au fost prezenți peste 400 de ziariști 
din 11 țări. Golul victoriei a fost în
scris de Uwe Seeler care, după o 
lungă pauză cauzată de accidentul 
suferit la tendonul lui Achile, a re
venit în echipa reprezentativă. Deși 
medicii l-au sfătuit să nu joace, el 
și-a asumat răspunderea în această 
partidă, în care a dat un randament 
deplin. Arbitrul englez Dagnal a con 
dus următoarele formații;

R.F.G.: Tilkowski, Hottges, Schnel- 
linger, Beckenbauer, Sieloff, Schultz, 
Brunnenmeier, Grosser, Uwe Seeler, 
Szymaniak, Kramer.

SUEDIA: Arvidsson, Karlsson,
Wing, Bergmark, Johansson, Mild, 
Hamrin, Jonsson, Grahn, Bild, 
Persson.

★’
ETAPA de duminică a campiona 

tului italian a înregistrat o mare sur
priză. Internazionale, cîștigătoarea 
„Cupei intercontinentale”, a fost în
vinsă de Roma (2—0), echipă care re
cent — în „Cupa orașelor tîrguri" — 
a fost învinsă cu 4—1 de Chelsea 
Londra. Primul gol l-a înscris Benitez 
care a profitat de o greșeală a lui 
Faccheti și Sarti (min. 18), iar al 
doilea punct a fost opera lui Barison 
(min. 28). Milan, Fiorentina și Napoli 

care conduc în clasament avînd cîte 
7 p își confirmă forma bună: Bo
logna — Napoli 0—1, Catania — Fio
rentina 0—3 și Milan — Sampdoria 
2—0.

ȘI ÎN SPANIA, etapa a IV-a des
fășurată duminică a înregistrat două 
mari surprize: Real Madrid a fost 
învinsă de Valencia cu 3—0, iar 
Barcelona de Pontevedra cu 2—0. în 
clasament conduc Atletico Madrid, 
Real și Barcelona cu cîte 6 p.

UWE SEELER

ÎN CAMPIONATUL ANGLIEI, cam
pioana țării, Manchester United, a 
fost întrecută de Arsenal cu 4—2, în 
timp ce cîștigătoarea „Cupei cupe
lor", Westham United, a terminat 
nedecis (1—1) cu Blackpool. în cla
sament conduc Burnley, Leeds United 
și Sheffield United cu cîte 14 p.

ÎN FRANȚA, Nantes a învins pe 
Nice cu 2—1 și după 7 etape conduce 
in clasament cu 13 p.

FRUNTAȘA clasamentului campio
natului maghiar, Vasas Budapesta, 
care are 33 de puncte din 21 de me
ciuri, a învins pe Csepel cu 1—0, 
în timp ce Ferencvaros clasată pe 
locul 2 cu 28 p dar cu 2 jocuri mai 
puțin a dispus de formația Pecs cu 
5—2. Alte rezultate: Honved — 
Szeged 2—0, Gydr — M.T.K. 4—0, 
Uipesti Dozsa — Komlo 4—0.

IN CAMPIONATUL iugoslav pe 
primul loc se află Rjeka cu 7 p, care 
a învins duminică cu 3—1 pe Vojvo- 
dina Novisad. Alte rezultate : Steaua 
roșie — Dinamo Zagreb 4—3, Sara
jevo — Hajduk Split 3—2, Vardar — 
Radnicki 1—0.
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