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Echipa României învingătoare și in al doilea meci I
I

cu handbalistele cehoslovace: 8-6 (5-2)
Confirmînd aprecierile făcute 

cu prilejul 
bată seară, 
au cîștigat 
partidă cu
slovaciei, de 
8—6 (5—2).

jocului disputat sîm- 
handbalistele noastre 
și cea de a doua 
reprezentativa Ceho- 

data aceasta cu

bate de valoare. Din păcate, însă, 
acțiunile rapide și spectaculoase 
nu s-au încheiat întotdeauna și 
cu goluri, așa cum impuneau o- 
caziile create și cu care se putea 
realiza o diferență de scor, ce ar 
fi reflectat mai just superiori-

egalare. Jucătoarele ceho- 
s-au menținut la nivelul 
arătat în partida de sîm-

1—0 Boțan
l) , 2—0 Boțan (min. 5

m) , 3—0 Leonte (min. 9), 
Cifranickova (min. 11 clin
4—1 Floreianu (min. 16), 
Șramco (min. 19). 5—2

5-3 Ky-
23), 5—4 Kyrya-

I 
I

Deși jenată de o jucătoare cehoslovacă, $ rame o va Înscrie 
un nou gol pentru echipa noastră

Foto : V. Bageac

A existat totuși o diferență 
între cele două jocuri: aseară 
echipa noastră s-a comportat mai 
bine, oferindu-nc o primă repriză 
excelentă, în care circulația ba
lonului s-a făcut într-un ritm 
aproape sufocant pentru oaspete, 
iar apărarea a funcționat cu mai 
multă coeziune și siguranță. Ra
piditatea cu care și-a desfășurat 
acțiunile în această repriză (și în 
finalul meciului), a demonstrat o 
dată în plus că echipa noastră 
are posibilități reale de a realiza 
meciuri și — implicit — rezul-

tatea echipei noastre. De aseme
nea, am refinut din nou tendinja 
de a rezolva individual uncie pro
bleme de apărare, în dauna unei 
acțiuni defensive colective. In

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni cei mai buni sportivi 
turiști din întreaga țară 
se vor întîlni în masivul 
Paring pentru a-și dis
puta întîietatea în finala 
campionatului republican 
de orientare. La întrecerile 
ce se vor desfășura în 
preajma cabanei Rusu, în 
apropiere de orașul Petrc- 
șeni, vor participa echipe
le campioane regionale și 
campioanele Capitalei. Co
misia centrală de turism 
și alpinism a fixat un tra
seu destul de dificil pe 
care conourenții vor trebui 
să-1 parcurgă într-un timp 
cît mai scurt și, bineînțe
les, trecînd pe la toate 
posturile de control. Fina
la ere prevăzută etapă de 
noapte (în seara zilei de 
8 octombrie) și etapă de 
zi (9 octombrie). Este in
teresant de amintit că din
tre echipele campioane de 
anul trecut va fi prezentă 
la întreceri numai formația 
de senioare, campioanele 
Capitalei, Maria Abrudan 
și Georgeta Liță. Cei doi 
sportivi din Brașov care 
în 1964 au cucerit titlul nu 
«-au mai calificat acum 
pentru finală.
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I
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S-a încheiat

TREI ÎNOTĂTORI ROMÂNI
LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA WROCLAW
e Pentru Înotătorii noștri fruntași, sezonul oompetițional Inter

național se Încheie la sfirșltul acestei săptămîni. Trei dintre 
campionii șl recordmanii țării, Ingrld Ungur, Vladimir Moraru 
și Angel Șoptereanu, vor lua startul într-un important concurs 
internațional, care va avea loc In bazinul de 25 metri din 
Wroclaw.
• In cadrul unul concurs desfășurat duminică la ștrandul 

Tineretului din Capitală tînăra înotătoare Dana Pop (8 ani) 
de la S.S.E. nr. 2 a stabilit un nou record republican în proba 
de 50 m liber (categ. C) cu timpul de 40,3 sec. Vechiul record 
(41,5 sec.) aparținea Măd Alinei Măzgăreanu de la aceeași secție.

HANDBALISTELE

După partidele a- 
micale cu echipa 
Cehoslovaciei, re
prezentativa noas
tră feminină de 
handbal în 7 ișl 
continuă pregătiri-

PREGATIRILE 
CU R.

ysl ou selecționata 
Poloniei, iar între 
10 și 18 octombrie 
în 1
două 
Lvov

U.R.S.S., cîte 
i meciuri Ia 
r și Baku.

RUGBI

NOASTRE ÎN TURNEU ÎN POLONIA
Șl U.R.S.S.

le pentru campio
natul mondial prin- 
tr-un turneu în Po
lonia și U.R.S.S. E- 
chipa. care* pleacă 
astăzi, va juca la 7 
octombrie la Przem-
PENTRU MECIURILE DE 
F. GERMANA Șl FRANȚA

Pregătirile rugbiștilor noștri 
pentru meciurile cu R. F. 
Germană și Franța sînt în 
plină desfășurare. Astfel, pa
ralel cu participarea lor la 
jocurile din campionat, cei 27 
de sportivi selecționați fac, 
periodic, pregătiri comune,

TRACTORUL BRASOV — 
LA HANDBAL FEMININ

BRAȘOV, 4 (prin telefon). Meciul dintre Tractorul Brașov și 
Mureșul Tg. Mureș, din prima etapă a returului „Cupei de 
toamnă* la handbal feminin, s-a încheiat cu victoria oaspetelor 
cu scorul de 7—4 (4—1). Au marcat Soos 4, Preda, Szolosi, Baczo 
pentru Mureșul; Melinte 2, Stoian și Radu pentru Tractorul 
(E. BOGDAN-coresp.).

sub îndrumarea antrenorilor 
P. Cosmănescu și Titi Joneseu. 
Săptămîna aceasta este pro
gramat un nou antrenament 
comun. El va avea loc 
miercuri, pe stadionul Repu
blicii, începînd de la ora 16.

MUREȘUL TG. MUREȘ 4—7

plus, pe parcursul jocului echipa 
a avut momente de cădere, cum 
s-a întîmplat în prima parte a 
reprizei secunde, dînd posibili
tate adversarelor să ajungă la un 
pas de 
slovace 
de joc 
bâtă.

Evoluția scorului:
(min. 
din 7 
3—1 
7 m), 
5—1
Schifferova (min. 20), 
ryanova (min.
nova (min. 28), 6—4 Boțan (min. 
31), 6—5 Koșikova (min. 34), 
7—5 Boțan (min. 35), 8—5 Botan 
(min. 39) și 8—6 Cifranickova 
(min. 40 din 7 m). A arbitrat 
II. Schneider (R.F.G.).

In formațiile folosite sîmbătă 
s-au făcut cîteva modificări: la 
noi au mai jucat portarul Anca 
și Hedeșiu (în locul lui Dumi
tru), iar la oaspete portarul 
Houskova și Jajcajova (în locul 
lui Frantova).

PETRE GAȚU 
CĂLIN ANTONESCU

Noi succese ale călăreților 
români în Turcia

In 
care îl 
lăreții

continuarea turneului pe zilele de 1—3 octombrie 
întreprind în Turcia, că- 
români au participat în

la un 
obsța
pii Ie j,

sezonul competițiilor
atletice internaționale

atît de

de canotaj academic-feminin
Nici în acest an campionatele 

republicane de canotaj academic 
feminin n-au depășit foarte slabul 
nivel calitativ și spectacular la 
care se desfășoară de la o vre
me. Aceleași curse anoste, cu 
echipaje cîștigătoaie cunoscute cu 
săptămîni înainte, ca urmare a 
unei înțelegeri tacite a antrenori
lor care-și ,,repartizează" probele, 
aceleași starturi dezolant de să
race (la două probe și.-au disputat 
titlul doar cîte trei echipaje, care, 
astfel, au primit toate medalii și 
diplome !), aceleași, firești, re
flecții de pe mal asupra pașilor... 
înapoi pe care-i facem în această 
disciplină, în care — acum cîțiva 
ani — eram pe locul secund în 
Europa... La toate acestea, s-a a- 
dăugat în acest an și o măsură 
de neînțeles a federației: progra-

marea finalelor pe lacul fierăs
trău, în condiții neregulamentare, 
pe o pistă cu cel puțin 200 de 
metri mai scurtă decît cea nor
mală. în toată lumea, probele fe
minine se dispută pe 1000 me
tri, pentru această distantă a 
fost axată pregătirea canotoare
lor noastre în tot anul. Așa cum 
în campionatul de fotbal nu sînt 
de conceput meciuri de 70 de 
minute, în cel de volei seturi 
pînă la 10 puncte în loc de 15, 
iar o cursă de 110 m garduri nu 
s-ar disputa nicăieri cu numai 7 
garduri în loc de 10, federația 
noastră n-ar fi trebuit nici mă
car să se gîndească la hn... rabat

concurs internațional de 
cole la Ankara. Cu acest 
sportivii români au avut o com
portare excelentă, cîșligînd ma
joritatea probelor care au figurat 
în programul întrecerilor. Astfel, 
maestrul sportului Vasile Pinciu 
a cîștigat următoarele premii : 
al Ministerului Agriculturii, al so
cietății Jokei Club și Cankaya, 
iar Oscar Reccr premiul Ataturk. 
De asemenea, o frumoasă com
portare au avut-o și maeștrii spor
tului Gheorghe Lan ga și Virgil 
Bărbuceanu, care au ocupat locuri 
fruntașe în probele concursului.

„Calculul hîrtiei", 
des folosit înaintea oricărei 
competiții sportive (la atle
tism parcă ceva mai aproape 
de adevăr de cît, să zicem, 
la fotbal), arăta că în întîl- 
nirea cu echipa Norvegiei 
atleții noștri aveau prima 
șansă. Acest calcul ținea sea
ma de evoluția mulțumitoare 
a celor mai mulți dintre bă
ieți la meciurile susținute cu 
cîteva zile mai înainte la 
Neapole, de ultimele lor re
zultate, ca și de posibilitățile 
actuale ale atleților nordici. 
Din aceste motive întîlnirea 
cu norvegienii a fost abor
dată cu un real optimism.

Și, intr-adevăr, în întrece
rea de pe stadionul „1 Mai" 
din Timișoara, „calculele" au 
fost îndeplinite, ba chiar de
pășite. După cum se știe, 
atleții noștri au obținut o 
victorie comodă, la o dife
rență apreciabilă, de 30 de 
puncte. Este cea mai mare 
diferență de puncte realizată 
în cele 5 ediții ale meciului 
România-Norvegia. Și pentru 
că veni vorba de cele 5 edi
ții ale acestei întîlniri, vrem 
să arătăm că, deși scorul ge
neral este totuși favorabil 
norvegienilor (3—2) „golave
rajul" este net de partea 
noastră: 544—513 p !!

Din cele 20 de probe ale 
meciului atleții români au 
obținut victoria la 14 (Zam- 
firescu la 100 m, Ene la 
800 m, Bloțiu la 1500 m, Ba- 
rabaș la 5000 m. Mustață la 
10000 m, ambele ștafete, 
Caramihai la 3000 m obst.,

Samungi la lungime, Ciochină 
la triplu, Ducu la înălțime, 
Astafei Ia prăjină, Naghi la 
disc și Socol la suliță), rea- 
lizînd „8—3" la 6 probe. Nor
vegienii s-au impus la 200 și 
400 m (Bunaes), 110 mg 
(Weum), 400 mg (Skjelvag), 
greutate (Andersen) și ciocan 
(Krogh), obținînd o victorie 
dublă doar la greutate.

Același „calcul" ne-a arătat 
că meciul feminin cu echipa 
Cehoslovaciei, pe care în 4 
întîlniri n-am reușit s-o în- 
trecem niciodată, se anunța 
extrem de echilibrat. Pentru 
a putea obține victoria atle-

ROMEO VILARA

(Continuare In pag, a 4-a)

Ioana Petrescu termină victorioasă cursa de 200 m in 23,5 sec. 
în stingă Eichlerova (23,8 — record cehoslovac), in dreapta llil- 

tcherova (24,1).
Foto : R. Vil ara

RADU URZICEANU
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VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI V>OHC1U.Z11 de loc roze 

IN CUPA MONDIALĂ
Ncsatisfăcătoarea evoluție a 

reprezentativei noastre mascu
line de volei în ediția inaugu
rală a Cupei Mondiale — 
recent desfășurată în Polonia

(Continuare In pag. a 2-a) 1 
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Aspect din întrecerea sclii)urilor de rame. Foto : T. Roibu

— și supărătorul loc 6 ocupat 
în clasament reclamă desigur 
amănunte, explicații.

Din capul locului trebuie a- 
rătat că, la plecarea în Po
lonia, jucătorii, fără excepție, 
manifestau o nesănătoasă pre
gătire sufletească pentru... în- 
frîngeri (și aproape numai 
pentru înfrîngeri), o condam
nabilă resemnare. îndeosebi cei 
care făcuseră parte din echipa 
de la Universiadă trăiau încă 
sub impresia slabei compor
tări și a nemulțumitorului loc 
5 obținut acolo, într-o com
petiție de dificultate inferioară 
Cupei Mondiale. Element su
plimentar de neliniște, folo
sit copios de mulți dintre ju
cători pentru a argumenta de 
ce-i cu neputință ca echipa să 
„meargă" : absența _ lui Dra
gan (indisponibil), 
țiunea întreprinsă 
norul N. Tărchilă 
baterea energică 
primejdioase stări

T otuși, at:- 
de antre- 

pentru coni- 
a acestei 

de spirit a

stimulat ambiția și hotărîrea 
jucătorilor de a lupta pentru 
calificarea în turneul final de 
la Lodz. Rezultatul ? Excep
țională comportare și victorii 
în meciurile din serie (la Mie
lec) împotriva Bulgariei și Ja
poniei, mulțumită unui joc 
desfășurat, de la prima și pînă 
la ultima minge, <cu seriozi
tate, cu totală dăruire, com
bativitate și concentrare a 
atenției. Blocajul și dublajele 
au funcționat aproape fără gre
șeală, neîngăduindu-le echipe
lor din față ritmul convena
bil lor, scoțîndu-i pur și sim
plu din mînă pe atacanții ad- 
verși. în felul acesta, volei
baliștii noștri au arătat în cît 
de largă măsură activitatea su
perioară pe plan moral-volitiv 
poate reduce, la un moment 
dat, handicapul pe care-1 de
termină scăderile de ordin teh
nic sau de selecție, scăderi pre
zente în proporție conside-

rabilă la echipa care ne-a re
prezentat la Mielec și la Lodz. 
Fapt e că, luptînd așa cum au 
luptat la Mielec, fără Dragau, 
Ferariu, Nrcolau, Plocon și 
Bărbuță (din fosta garnitură 
olimpică), echipa noastră a 
întrecut formații care aveau 
în mod categoric prima șansă, 
dar pe 
manent 
cludent 
tiv nu
șoare jocul. Din reprezenta» 
tiva Bulgariei nu lipseau re
putații Srîndev, Simov, Korita- 
rov, Panteleev. Kocev, Ivanov și 
Stoianov, iar în aceea a Ja« 
poniei erau prezenți 7, cei 
mai buni, din echipa clasată 
pe locul 3 la J. O. din 1964 : 
Demachi, Ikeda, Sato. Minami,

care, impunîndu-și per- 
tactica printr-un con- 
efort de voință, efec- 
le-a lăsat să-și desfă-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 2-«J



Cuvîntul
cititorilor

DE CE NU SE RESPECTĂ 
REGULAMENTUL?

în urmă cu cîtva timp, au avut loc 
întrecerile etapei interraionale din 
cadrul Spartachiadei de vară a ti
neretului. N-am să fac o descriere a 
concursului, ci am să amintesc că 
la popice pe primul loc s-a clasat 
echipa asociației Pomicultorul, din 
comuna Berea. Printre echipele în
vinse în faza interraională s-a nu
mărat și formația Victoria Comar
nic. Mare ne-a fost surprinderea 
cînd, la finala pe regiune, alături de 
echipele clasate pe locul I în etapa 
anterioară figura și formația din 
Comarnic. Cînd popicarii din Berea 
au văzut' pe cei din Comarnic s-au 
adresat unui tovarăș din conducerea 
consiliului regional UCFS Ploiești, 
contestînd participarea la faze re
gională a competiției a unei echipe 
eliminată din etapa anterioară. Li s-a 
dat dreptate. Dar echipa din Comar
nic a fost totuși lăsată să concureze, 
ocupînd locul I. La festivitatea de 
premiere a fost declarată campioană 
regională Victoria Comarnic, nemai- 
ținîndu-se seama de contestația ce
lor din Berea. Mă întreb, în mod fi
resc: de ce se mai întocmesc regu
lamente de desfășurare a unor com
petiții, dacă nu sînt respectate chiar 
de acei care trebuie să le pună în 
aplicare.

NICOLAE IACOB 
membru în biroul Comitetului ra

ional al U.T.C. Buzău

SA ACORDAM SPECTATORILOR 
RESPECTUL CUVENIT

La sfîrșitul săptămînii trecute a so
sit la redacție un plic de dimensiuni 
neobișnuite. Conținutul era o scrisoa
re și cîteva afișe care anunțau cu 
litere de o șchioapă două interesan
te meciuri la Tumu Severin : me
ciul demonstrativ al echipei de volei 
Rapid București (după cum scria pe 
afiș, campioană europeană — gre
șeală de redactare deoarece formația 
bucureșteană deține „Cupa campio
nilor europeni") și formația Sănăta
tea din localitate. Cel de al doilea 
afiș anunța că pe același stadion va 
avea loc un meci de handbal din 
campionatul regional între A.S.A. 
Craiova și Metalul Tr. Severin. După 
cum era de așteptat, în ziua res
pectivă au venit pe stadion un mare 
număr de spectatori. Toți amatorii 
de volei din oraș erau dornici să 
vadă „la lucru" formația giuleșteană. 
Acum să vă relatăm ce conține, prin
tre altele, scrisoarea unui grup de 
iubitori ai sportului din Tr. Severin : 
,.I-am văzut, ce i drept, pe jucătorii 
Rapidului. Dar nu jucînd. ci aștep- 
tînd adversarii, care pînă la urmă 
nu s-au prezentat. Am aflat că nu 
fuseseră anunțați că vor fi partene
rii rapidiștilor. După ce voleibaliștii 
oaspeți s-au jucat puțin cu mingea 
pe terenul de fotbal s-au retras în 
vestiare. Noi, spectatorii, am rămas 
pe loc. Ce ne-am zis ? Dacă n-am 
văzut volei ne mulțumim și cu hand
bal de „regiune**. Dar, iar am avut... 
ghinion / La acest meci nu s-a mai 
prezentat nici una din echipe. Am 
plecat supurați, punîndu-ne întreba
rea : cum e posibil ca tovarășii de la 
UCFS oraș să-și bată joc de sute 
de spectatori ? Și asta nu se întîmplă 
prima dată.**

N. R. Indiferent de motivele care 
au dus la această situație, conside
răm că era normal ca activiștii con
siliului orășenesc să fi luat măsuri 
ca să prezinte o altă echipă — dacă 
Sănătatea nu a știut de acest meci 
(!!!) — sau să fi scos afișele de 
pe panouri. Este o lipsă de respect 
față de echipa oaspe, față de spec
tatori, și denotă un stil de muncă 
necorespunzător.

PREA MULTI SUPORTERI 
TN INCINTĂ TERENULUI

La Baia Mare sînt foarte mulți su
porteri ai echipei de fotbal Minerul. 
Mulți dintre ei își manifestă simpatia 
față de fotbaliști sub diferite forme: 
îi aplaudă din tribună cînd joacă 
frumos, îi însoțesc în meciurile din 
deplasare etc. Dar sînt și unii supor
teri care caută cu tot dinadinsul să fie 
cât mai aproape de jucători în timpul 
meciului. Ei nu iau loc în tribune, ci 
pe băncile așezate în incinta tere
nului. Recent, la un meci am numă
rat nu mai puțin de 75 de persoane 
care ocupau locurile rezervate per
soanelor oficiale, stabilite printr-o 
hotărîre a federației. Se știe că 
acces în incinta terenului au nu
mai jucătorii de rezervă, observato
rul federal, medicul, antrenorii și 
conducătorii formațiilor.

Ar fi timpul ca și pe stadionul din 
orașul nostru să se aplice această 
măaură a F.R. Fotbal.

I. MOC1RAN

CANOTAJ ACADEMIC
Finalele campionatului 
republican feminin

(Urmare din pag. 1)
de peste 200 de metri din distanța oficială. De altfel, nici
odată finalele campionatului republican nu s-au disputat la 
noi în asemenea condiții și — pe bună dreptate — au fost 
antrenori care și-au manifestat nemulțumirea, punînd sub 
semnul întrebării valabilitatea rezultatelor.

Credem, de asemenea, că și Secția tehnică a Consiliului 
General al UCFS a greșit dîndu-și aprobarea pentru ține
rea unei finale de campionat republican în condiții care 
contrazic regulamentele.

lată acum rezultatele probelor:
44-RAME : I. Știința Buc. (Gabriela Ștefan, Stana 

Tudor, Ștefania Ioncscu, Caroafa Cantemir + Mariana Stoi- 
cescu) 3:17,5; 2. Voința Arad (Elena Chiorean, Ecaterina 
Vereș, Ileana Bărbătei, Margareta Stoian + Elisabeta Borlea) 
3:29,1 ; 3. Metalul Buc. (Lidia Bloos, Florica Georgescu, 
Constanța Voichescu, Marina Purice 4- Paraschiva Neagu) 
3:37,7.

SIMPLU : 1. Crista Clos (Știința Buc.) 3:35,9; 2. Ioana 
Tudoran (Dinamo) 3:38,4 ; 3. Elisabeta Vorindan (Voința 
Tim.)) 3:41,0; 4. Mariana Curtu (U.T.A.).

4 4- VISLE : 1. Metalul Buc. (Emilia Rigard, Maria Hu- 
blea, Mitana Florea, Magda Varga 4- Ștefania Borisov) 
3:09.0; 2. Olimpia Buc. (Elena Diaconescu, Ioana Ion, Flo
rica Ghiuzclea, Maria Covaci + Rita Danielian) 3:11,5; 
3. Voința Timișoara 3:54,5.

DUBLU : 1. U. T. Arad (Ana Tamaș, Ileana Nemet) 
3:21,2; 2. Voința Tim. (Gertrude Covaci, Judith Herteg) 
3:25,8; 3. Olimpia Buc. (Ileana Mânu, Ștefania Constanti- 
nescu) 3:34,8 ; 4, Voința Buc., 5. Unio Satu Mare.

8-f-l : Știința Buc. (Maria Bahneanu, Mariana Forsea, 
Marieta Nica, Lucia Gănescu, Luminița Golgoțiu. Doina Bă- 
lașa, Maria Forsea, Ecaterina Trîncioveanu 4- Angela Pău- 
nescu) 2:57,8 ; 2. Știința II, 3. S.S.E. Timișoara.

Cîteva mențiuni. Prima pentru junioara Ioana Tudoran 
care a învins-o pe reprezentanta noastră la „europene" Eli
sabeta Vorindan. Apoi, pentru echipajul de 44-1 de la Me
talul, alcătuit din junioare de categoria a Il-a. Mai notăm 
și buna evoluție a dublului arădean Tamaș-Nemet ca și 
spectaculozitatea finișului din cursa de 4-ț-l vîsle în care 
Metalul și-a reeditat victoria asupra Olimpiei. A fost, de 
altfel, singura probă în care s-a dat o luptă mai strînsă...

VOLEI: CONCLUZII DE loc roze
(Urmare din pag. 1)

Tokutomi, Moriyama și Nekoda. Iar 
după severa victorie asupra formației 
japoneze (cu 3—1 și cu seturile cîști- 
gate unul la 7 și două la 4 1) n-a 
fost specialist, tehnician, antrenor, ar
bitru care să nu declare că în turneul 
final cel mai greu cuvînt de spus îl 
va avea, indiscutabil, echipa României. 
Dar realitatea a fost alta.

O dată scăpați de obsesia competi
ției „codașilor", de la Kielce, și intrafi 
în posesia dreptului de a juca în tur
neul final de la Lodz, felicitați una
nim pentru biruințe, solicitîn- 
du-li-se (și dînd în stingă și-n dreap
ta) autografe, jucătorii noștri s-au lă
sat în mod evident furați de exage
rata prețuire a propriilor forțe și, 
implicit, de subestimarea adversari
lor, in primul rînd a echipei R. D. 
Germane. Ei au trecut brusc de la 
starea de profundă preocupare pen
tru competiție și de concentrare 
maximă la aceea de ...relaxare abso
lută. Iată motivele care (împreună cu 
minuțioasa studiere a jocului nostru 
de către voleibaliștii germani și apli
carea de către aceștia a celei mai 
adecvate tactici) explică gravele scă
deri de atenție, prăbușirea spiritului 
de luptă organizată, deruta și — fi
nalmente — aspra înfrîngere suferită 
în fața echipei R. D. Germane, în 
cel dintîi meci al turneului de la 
Lodz. Apreciem că aceasta este prin
cipala explicație și pentru înfrânge
rile care au urmat, pentru penibila 
comportare ulterioară a echipei noas
tre, în flagrantă contradicție cu a- 
ceea de la Mielec. Jucătorii români, 
incapabili să se mai redreseze, nere
ușind să-și impună eforturile nece
sare de voință și de atenție, n-au 
fost în stare să exploateze o conjunc
tură deosebit de favorabilă, datorită 
căreia, chiar pierzînd în fața repre
zentativelor R.D. Germane și R.P. Po
lone, puteau totuși foarte bine 
termina pe locul 3 dacă nu chiar pe 
locul 2. Pentru aceasta, însă, era 
bineînțeles, nevoie să cîștige parti
dele cu Cehoslovacia și cu U.R.S.S., 
lucru perfect posibil dacă, repetăm, 
acționau cu combativitate și cu aten
ția cu care au muncit în „calificări". 
Cu atît mai mult cu cît, dacă for
mația R. D. Germane ne-a întrecut 
într-adevăr printr-o categorică supe
rioritate tactică, în schimb atît echipa 
Cehoslovaciei (fără Mușii, Paulus, Go- 
lian^_Humhal), cîț și aceea a U.R.S.S. 
(fără Mondzolevski, Cesnokov, Vos- 
koboinikov și Kovalenko) ne-au dat 
replici lipsite de vigoare și de stră
lucire, ambele comițînd sumedenie de 
greșeli și manifestind clar, la înce
putul întîlnirilor cu noi, un moral 
scăzut, determinat de eșecurile înre
gistrate în meciurile extenuante din 

ajun. Adăugați lipsa de parțialitate 
a arbitrajelor (deciziile eronate din 
meciul cu Cehoslovacia, cum spu
neam și în cronică, ne-au dezavan
tajat oarecum, dar nu au influențat 
rezultatul), adăugați suportul plin de 
simpatie al publicului, care ne-a sus
ținut permanent echipa, și aveți ima
ginea întreagă a conjuncturii favo
rabile de cale vorbeam. Rară ocazie 
de succes, ratată însă de echipa 
noastră prin nepermisa „cădere" mo- 
ral-volitivă, în turneul final, a ma
jorității jucătorilor care ne-au repre
zentat la Cupa Mondială.

Cum se explică această fluctuantă 
voință a multora dintre voleibaliștii 
noștri fruntași, saltul acesta deseori 
făcut de la extrema resemnării la 
aceea a avîntului năvalnic și apoi 
din nou la uluitoarea stare a... tăl
pilor parcă lipite de podea, a nepu
tinței de a interveni la mingi căzute 
moale, cîteodată la nici un pas dis
tanță ? Neîndoielnic, că la originea in
consecvenței și a spiritului de luptă 
cînd dăruit larg, cînd refuzat echi
pei, stau lacune grave de educație. 
E greu de crezut, desigur, că ele vor 
putea fi vreodată eliminate exclusiv 
prin pregătirea din cadrul lotului re
publican. Rezolvările în această pri
vință trebuie să se opereze cu mult 
timp înainte, printr-o insistentă 
muncă de educare a sportivilor în ca
drul asociațiilor și cluburilor spor
tive care dau voleibaliști echipei na
ționale. Fără a stărui mai mult asu
pra acestui punct, ceva considerăm 
că trebuie totuși spus cît se poate de 
răspicat, și anume : se vor găsi even
tual scuze pentru cele mai felurite 
defecțiuni tehnice sau tactice, dar 
niciodată pentru lipsa spiritului de 
luptă și cu atît mai puțin atunci cînd 
o asemenea lipsă se manifestă în 
comportarea unei echipe naționale, 
trimisă să reprezinte țara peste ho
tare !

Dezvoltînd ideea din prima parte 
a articolului, subliniem : abordarea 
problemelor unui meci cu consum 
neprecupețit de voință și de comba
tivitate și printr-o atenție continuu 
concentrată, egal distribuită dc-a lun
gul întregii partide, poate — într-ade
văr — reduce Ia un moment dat și 
chiar anihila (ca la Mielec, împotriva 
Bulgariei și Japoniei) efectele ne
gative ale scăderilor de ordin tehnic. 
In schimb, aceste deficiențe nu mai 
sînt de loc ascunse sau dominate în 
condițiile lipsei de combativitate și 
ale unei atenții discontinue, ci sînt 
puternic scoase în evidență, dezar
mează total echipa, determinînd, ast
fel insuccese, ca în meciurile de la 
Lodz. Concluzia integrală credem că 
se impune de la sine : pledînd pen 
tru desfășurarea unei stăruitoare 
munci de educare a voleibaliștilor și,

RUGBI: Note bune 
selecționabililor
■ DIN NOU DESPRE PROGRAMAREA MECIURILOR 

DIN CAPITALĂ
» AZI PE GHENCEA, STEAUA JOACĂ CU RULMEN

TUL BÎRLAD

® în etapa a XVII-a a campionatului republican, 
selecționabilii (pentru meciurile cu R. F. Germană și 
Franța) au dat în general satisfacție. Dintre fundași s-a 
impus Penciu, într-o evidentă revenire. Intr-adevăr, 
duminică titularul „naționalei", deși a realizat mai pu
ține puncte ca de obicei, în schimb a fost un neobosit 
creator. Din compartimentul treisferturilor mențiuni spe
ciale merită Ciobănel, cu o pregătire fizică substanțial 
îmbunătățită și cu un plus de clarviziune, și Irimescu, 
în această etapă și un excelent realizator. Cel mai tînăr 
component al lotului, Sabău, a arătat și el unele lucruri 
bune (sprint, pătrundere, intuiție), dar... să-l mai vedem. 
Ca mijlocaș la grămadă, Mateescu a fost deosebit de 
activ, de inspirat și de incisiv. îi reproșăm însă intra
rea periculoasă, în propriul său spațiu de țintă, asupra 
lui Botescu, soldată cu accidentarea acestuia din urmă. 
Un gest regretabil la un jucător de talia lui Mateescu 
(un arbitru mai curajos decît T. Viting ar fi putut 
acorda Științei Petroșeni o lovitură de pedeapsă...).

înaintașii s-au văzut în special prin Demian, Zlăto- 
ianu și Băltăreții (linia a IlI-a), Șerban (linia a II-a, cu 
toate că a avut o „întindere") și Al. Ionescu (linia I), 
inepuizabil, pe tot terenul.

Așteptăm pe de o paste ca toți acești evidențiați să 
confirme, iar pe de altă parte ca și ceilalți componenți 
ai lotului să se facă remarcați.

• Inconsecventă, comisia de programare a competi
țiilor a fixat și duminică cele trei meciuri din Capitală 
pe tot atîtea terenuri. Pe bună dreptate numeroși spec
tatori și-au manifestat nemulțumirea. Considerăm că 
federația de specialitate trebuie să aibă un cuvînt mai 
greu de spus. Nădăjduim ca asupra acestei probleme 
să nu mai avem ocazia de a reveni...

TIBERIU STAMA

• Astăzi — un meci restanță în campionatul re
publican : Steaua — Rulmentul Bîrlad. Loc de desfă
șurare : terenul Ghencea, de la ora 16.

deci, pentru dezvoltarea la maximum 
a calităților morale și de voință, nu 
ne gîndim, se înțelege, că singure a- 
ceste calități sînt în măsură a servi 
rețeta redresării, cheia viitoarelor 
victorii ale echipei noastre naționale 
masculine și că retușările de natură 
tehnică ar putea fi o clipă măcar ne
glijate. Dimpotrivă, asemenea corijări 
în bagajul tehnic al echipei noastre 
reprezentative și-au vădit în mod 
imperios necesitatea, pe parcursul tu
turor meciurilor susținute în Polo
nia.

Absolut toți jucătorii, unii într-o 
mai mică, alții într-o mai mare mă
sură, au dovedit lipsuri de tehnică și 
de tactică individuală în finalizarea 
acțiunilor ofensive (îndeobște șablon, 
din pricina insuficientei varietăți a 
procedeelor tehnice stăpînite), dar mai 
cu seamă în ceea ce privește preluă
rile, orientarea și mișcarea în te
ren, dublajul și autodublajul. Bloca
jul în genere în progres, a fost în
greuiat însă și a suferit mai întot
deauna ca urmare a diferențelor de 
gabarit și — în special — de cali
tăți fizice dintre trăgători (Derzei, 
Udișteanu, Szocs. Grigorovici, Schrei
ber, Coste, Tîrlici, Bartha, Ozum) și 
ridicătorii Stoian, Papugiu și Iorga, 
a căror înălțime nesatisfăcătoare nu 
este măcar corectată printr-o detentă 
corespunzătoare. Sîntem la capitolul 
cel mai deficitar al echipei noastre 
de la Cupa Mondială: jocul și posi
bilitățile ridicătorilor-coordonatori 

Iorga, Stoian ți Papugiu. Slabi și

Comitetul de Stat al apelor 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 

Grupul școlar Arad

ANUNȚ
Școala Tehnică de personal tehnic, cu durata de 2 ani din 

Arad, reg. Banat, mai ține un examen de admitere începînd cu 
data de 5 oct. 1965 la următoarele secții :

— HIDROTEHNICA AGRICOLĂ
— CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE
— PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR
— METEOROLOGIE.
Se primesc candidați absolvenți ai școlilor medii de culturi 

generală, cu sau fără examen de maturitate.
Nu se fixează limită de vîrstă.
Pe timpul școlarizării elevii sînt scutiți de efectuarea sta

giului militar.
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii țiițț

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

LUPTE: Campionatul 
republican

Spectatorii bucureșteni au asistat a. 
minică la o interesantă reuniune de lupte 
greco-romane din cadrul campionatului 
seriei A. Sportivii de la Steaua, Rapid 
și C.S.O. Reșița au furnizat meciuri 
deosebit de frumoase, aplaudate de cei 
prezenți. Au predominat procedeele teh
nice : ruperi din față, rebururile, trece
rile la spate și salturile. Foarte bine 
s-au comportat luptătorii de la Steaua, 
care au și cîștigat la scor ambele în- 
tîlniri. Rapidiștii au reușit și ei o vic
torie asupra reșitenilor.

lată rezultatele: Steaua cu C.S.O. 
Reșița 14—2 și cu Rapid 12—4. Ra- 
pid-C.S.O. Reșița 8—6.

BAIA MARE 3 (prin telefon). Arbi
trul principal, antrenorul emerit I. C<rr- 
neanu. s-a declarat mulțumit de com
portarea sportivilor de la Dinamo, Stea
gul roșu Brașov și Chimistul Baia 
Mare. S-au evidențiat N. Martinescu, FI. 
Ciorcilă, Gh. Popovici. I. Alionescu a 
fost învins la puncte de I Vaideș (Stea
gul roșu Brașov).

Rezultate: Dinamo cu Chimistul Baia 
Bare 12—2 și cu Steagul roșu Brașov 
10—4. Steagul roșu Brașov-Chimistul 
Baia Mare 11—5.

T. Tohătan-coresp. reg.
GALAȚI 3 (prin telefon). Formația 

locală a fost handicapată prin absența 
a doi titulari, accidentați la etapa tre
cută. în locul lor au fost introduși doi 
juniori care n-au dat însă satisfacție.

Rezultate: C.S.O. Galați cu C.F.R. 
Timișoara 4—6 și cu Viitorul București 
7—9. C.F.R. Timișoara-Viitorul București 
10—4.

V. Ștefănescu-coresp.
Unio Satu Mare cu Rulmentul Brașov 

10—2 și cu Metalul Buc. 7—7. Metalul- 
Rulmentul Brașov 12—2. (A. V erba-
coresp.).

uneori foarte slabi distribuitori de 
pase (cu a căror lipsă de acurateță 
atacanții au avut în genere de 
luptat) și avind o palidă contribuție 
la acțiunile de atac, ei, mai presus 
de orice, nu posedă nici pe departe 
calitățile indispensabile unor coordo
natori de joc la nivelul cerințelor ac
tuale ale voleiului (gîndire tactică 
superioară, subtilitate, viteză de reac
ție și viteză de execuție deosebite), 
nefiind decît, cel mult, niște mașini 
de pase... aproximative, constituind 
deci golul cel mai grav în capaci
tatea reprezentativei.

Concluziile nu sînt de loc roze. 
Se impun serioase și multiple mă
suri de redresare, vizînd în largă 
măsură selecția, despre care nu o 
dată am vorbit. Să completăm ta
bloul aspectelor negative ieșite în 
relief cu prilejul recentelor meciuri 
din Polonia (al celor de la Lodz ca 
și al celor de la Mielec). Vom spune 
deci că, făcînd suma comportării ju
cătorilor, printr-o minuțioasă ?r- iză 
și ținînd cont de evoluția pe plan 
mondial a voleiului, considerăm că 
dintre cei 12 sportivi care ne-au re
prezentat la Cupa Mondială doar 6 
e normal să mai rămînă în vederile 
selecționării pentru echipa națională 
(dar și aceștia cu anumite rezerve) : 
Derzei, Tîrlici, Bartha, Schreiber, Gri
gorovici și Coste. Dintre ei, singuri 
Bartha și Tîrlici, constituie după pă
rerea noastră elemente de reală pep. 
spectivă. Ceea ce, să recunoaștem, e 
mult prea puțin...



Amănunte din categoria B
SERIA 1 nu au avut

DINAMO BACĂU — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (2—0). Buna legătură din
tre compartimente, preocuparea per
manentă pentru un joc ofensiv și o 
oarecare tendință de simplificare a 
acțiunilor în atac (în locul încîlcelii 
de pînă acum), sînt factorii acestei 
victorii dinamoviste, mult așteptată 
de suporteri. Cele două goluri apar
țin lui Rugiubei (min. 24) 
(min. 59). (Gh. Dalban —

joc, dar atacurile lor — 
consistență. Arbitrul Stelian Mataizer 
(Craiova) a condus cu destule scă
pări, deși ceilalți doi colegi ai săi de 
la tușă — I. Croitoru și V. Grigo- 
rescu (tot din Craiova) — nu au fă
cut nici o greșeală în semnalizări.

C. DUMITRIU

SERIA A II-A

și Duțan 
coresp.).

DI-
Aș-
se-

POIANAOLTUL RM. VÎLCEA — 
CÎMPINA (2—0). Meciul nu s-a ri
dicat la nivelul așteptărilor. în jocul 
de uzură al oaspeților s-au angrenat 
destul de ușor și vîlcenii, care, în 
afară de, cele două goluri și alte ci
te va acț^ini organizate mai bine (în 
special în repriza a doua), au evo
luat șters, fără nerv. Au înscris : Tă- 
bîrcă (min. 19) și Moraru (min. 46). 
(D. Roșianu — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — OȚELUL GA
LAȚI (2—0). După evoluțiile de pînă 
acum se credea că feroviarii vor cîș- 
tiga ușor. Dar lucrurile nu s-au pe
trecut așa. Oaspeții au venit deciși 
să scoată un rezultat de egalitate, 
și-au organizat bine apărarea și au 
contraatacat destul de periculos prin 
cele două extreme. După multe oca
zii ratate, înaintașii feroviari înscriu 
de două ori prin Nedelcu (min. 68) și 
Voica (min. 80). Arbitrul Vasile Drug 
(Buc.) a condus cu competență un 
joc destul de «tare". (C. Enea si C. 
I.ăluci — coresp.).

MORENI — METALUL 
(2-0). Joc dinamic, în 
au dominat mai mult, 
repriza a doua. Meta-

FLACĂRA 
TÎRGOVIȘTE 
cye gazdele 
îndeosebi în
lurgiștii au avut și ei cîteva acțiuni 
periculoase, dar apărarea Flacărei a 
fost la post. Au înscris : Baicu (min. 
42) și Lalu (min. 81). De remarcat 
jocul foarte bun al juniorului Dinu 
de la Metalul. A arbitrat slab G. 
Germingean, din București. (Gh. 
Ilinca — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — CONSTRUCTO
RUL BRĂILA (3—2). Localnicii au 
muncit, mult pentru victorie. Ei au 
benefici de aportul substantial al 
tinerilor Gerea, Petrescu și Cucu, 
care au dat deplină satisfacție. Au 
înscris : Gerea (min. 7), Marin (min. 
27) și Bălan (min. 85) pentru C.F.R., 
Zgardan (min. 1) și Meder (min. 75) 
pentru oaspeți. Slab arbitrajul lui C. 
T-ostică (Buc.). (T. Negulescu — ce- 
re-sp.). „rt8,

METALUL BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—2). Tradiția și-a spus 
și de data aceasta cuvîntul în jocul 
dintre aceste două echipe bucureș- 
tene. Din nou victoria a revenit for
mației studențești. După părerea noa
stră, doi factori au contribuit la ob
ținerea celor două puncte de către 
studenți: în primul rînd comporta
rea foarte bună, de ansamblu a echi
pei — în special în prima repriză — 
atît ca organizare cît și ca concepție 
■>?, joc și în al doilea rînd compor- 
atea diferită a celor doi portari (Ni

culescu — Metalul și Rămureanu — 
Știința). în timp ce portarul metalur
gist a primit două goluri parabile (a 
plonjat defectuos la un șut al lui 
Cicu în min. 23 și mingea s-a strecu
rat pe 
doilea 
capul, 
moașă
ieșit inoportun). Portarul studenților, 
in schimb, a făcut o partidă bună, 
apărînd tot ce 1 s-a tras (și nu pu
ține au fost șuturile expediate de 
înaintașii metalurgiști). Doar o sin
gură dată a fost învins: în min. 19 
de Szabo. în ciuda faptului că au 
pierdut, metalurgiștii nu au fost in
feriori adversarului. Se poate spune 
că au avut mult timp inițiativa în

sub el în gol, iar la cel de al 
punct — înscris de Păiș cu 
în min. 64r la o centrare fru- 
a lui Lucescu — Niculescu a

echipe au 
în special 
fapt ce a 
de vivaci-

atac, 
plin 
s-a făcut multă

este echilibrat, 
repeziciune de

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
NAMO VICTORIA BUC. (2—1). 
teptat cu mult interes, derbiul 
riei I, care a opus pe cele două frun
tașe, Dinamo Victoria și Progresul, 
s-a terminat cu victoria fotbaliștilor 
de la Progresul. Ambele 
prezentat elemente tinere 
în cadrul liniilor de 
determinat un fotbal 
tate, ofensiv, în care 
risipă de energie.

începutul meciului 
fazele se succed cu
la o poartă la alta dar, treptat, ini
țiativa trece de partea Progresului 
care, spre sfîrșitul primei reprize, se 
instalează în terenul dinamoviștilor. 
în min. 40 Țarălungă preia specta
culos o minge aruncată din aut, pă
trunde în careu unde este oprit ne
regulamentar. Arbitrul O. Comșa 
(Craiova) acordă justificat penalti. 
Lovitura de pedeapsă e transformată 
cu măiestrie de Mateianu : 1—0 pen
tru Progresul. La reluare dinamoviș- 
tii, hotărîți să egaleze, atacă mai mult 
și au o ușoară dominare. în min. 70 
D. Ene (Dinamo) trimite mingea în 
bara transversală, dar peste numai 
două minute Progresul declanșează 
un contraatac prin Mateianu (foarte 
bun în acest meci), care-1 servește 
pe Baboie. Un șut sec al acestuia și 
2—0 pentru Progresul. Totuși meciul 
nu este încă jucat căci D. Ene re
duce din handicap șutînd imparabil 
de la 10 m (min. 80). Ultimele mi
nute îi găsesc pe dinamoviști în atac 
dar... numai atît.

Progresul i Mîndru — Georgescu, 
Măndoiu, Peteanu, Ad. Constanti- 
nescu — Mateianu, Neacșu (Al. Con- 
stantinescu, min. 70) — Baboie, Ța- 
rălungă, Prepurgel, I. Constantin.

Dinamo Victoria: Ghibănescu — 
Crăciunescu, Constantinescu, Ciu- 
leanu, Petrescu — Feodot, Nuțu — 
Dobrescu (Iancu, min. 50), D. Ene, 
Gheorghiu, Dumitrescu.

MINERUL LUPENI — 
BAIA MARE (0—0). După 
celor 90 de minute tabela 
rămas albă. Localnicii au dominat 
mult în cîmp, dar numai atît... Echipa 
din Baia Mare a practicat un joc 
slab, fără orizont. De semnalat faptul 
că în tot timpul meciului băimărenii 
n-au tras nici un șut pe spațiul por
ții. (I. Ciortea — coresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA TUR- 
ZII — GAZ METAN MEDIAȘ (3—0). 
Peste 3000 de spectatori au urmărit 
un joc de bun nivel tehnic. Compar
timentul cel mai bun de la învingă
tori a fost linia de mijloc, de altfel 
halfii au și marcat două goluri. Oas
peții au inițiat în partea a doua a 
partidei cîteva contraatacuri pericu
loase. în rest... Au înscris: Chețan 
(min. 27), Raab (55) și Cimpoca 
(L. Donciu — coresp.).

VAGONUL ARAD — A.S.A. 
MUREȘ (2—0). Derbiul seriei a 
lejuit un joc de calitate, în care 
dele au avut mai mult timp iniția
tiva. Mureșenii au jucat deschis, dar 
acțiunile lor ofensive au fost sto
pate de fiecare dată în apropierea 
porții adverse. Scorul de 2—0 reflec
tă situația de pe teren. Autorii go
lurilor : Toma (min. 54) și Schweilin- 
ger (85). A condus bine C. Nițescu 
(Sibiu). în min. 63, jucătorii Alecu 
(A.S.A.) și Petschowschi III au fost 
eliminați pentru lovire reciprocă. 
(Șt. Iacob — coresp.).

A. S. CUGIR — C.S.M. REȘIȚA 
(2—0). Meci desfășurat în nota de 
dominare a gazdelor. Fotbaliștii de 
la Cugir au ratat multe ocazii favo
rabile, printre care și un penalti (în 
min. 15). Punctele au fost înscrise de 
Botescu (min. 4) și Petrescu (58). A 
arbitrat bine G. Pop din Brașov. (M. 
Vîlceanu — coresp.).

C.S.M. SIBIU — ARIEȘUL 
(1—0). Cu excepția primelor 
minute, sibienii au 
confuz, cu multe 
greșite. Unicul gol 
Laufceag, care, în 
imparabil de la aproximativ 25 de 
metri. Arieșul s-a apărat organizat 
și a atacat cu mult curaj, dar n-a

MINERUL 
scurgerea 
de scor a

(73).
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ȘTIRI,
DINAMO BUCUREȘTI A PLECAT 

IERI ÎN DANEMARCA
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CLASAMENT

1. Dinamo Victoria But
2. Progresul Buc.
3. C.F.R. Pașcani
4. Știința București
5. Oltul Rm. Vîlcea
S. Ceahlăul P. Neamț
7. Constructorul Brăila
8. Flacăra
9. Metalul

10. Metalul
11. Dinamo
12. C.F.K. Roșiori
13. Oțelul Galați
14. Poiana Cimpina

Moreni
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Ieri dimineață a părăsit Capitala 
pe calea aerului echipa de fotbal 
Dinamo București. După cum se știe, 
campioana țării va susține mîine la 
Odense returul jocului din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" cu 
„B. 1909“ Odense. (Primul meci des
fășurat la București s-a încheiat cu 
victoria jucătorilor dinamoviști care 
au cîștigat cu 4—0). Au făcut depla
sarea următorii jucători: Datcu, Uțu, 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Stoenescu, Ivan, Ștefan, Ghergheli, 
Petru Emil, O. Popescu, Nunweiller 
VI, Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Haidu, 
Grozea.

pe teren
La București

.....

Goli Al doilea înscris la Arad în poarta formației A.S.A. Tg. Mureș. (Fază din 
meciul Vagonul-A.S.A. Tg. Mureș).

Foto: A. Neagu
jputut trece de apărarea gazdelor. (I. 

Ionescu — coresp.).
CLUJEANA — C.F.R. ARAD (1—1). 

Joc de mare luptă în care s-a negli
jat aspectul tehnic. Rezultatul de 
egalitate oglindește raportul de for
te dintre cele două formații, 
marcat: Uifăleanu (min. 29) 
Clujeana și Domide (26). A 
bine Gh. Ștefănescu (Vișeu). 
dor — coresp.).

RECOLTA CĂREI — JIUL
LA (3—0). Meci frumos, cu faze ra
pide. Meritul fotbaliștilor din Cărei 
este cu atît mai mare cu cît au în
vins o formație care a jucat bine. 
Atacul gazdelor a combinat mai in
ventiv și a reușit să înscrie de trei 
ori, prin Szikszai (min. 43 și 85) și 
Heletia (68). Arbitrul P. Bredenesc 
(Suceava) a condus corect și autori
tar. (Tr. Siiaghi — coresp.).

Numerele cîștigătoare

CLASAMENT

1. Vagonul Arad
2. Minorul Bala Mare
3. A.S.A Tg. Mureș
4. Jiul Petrila
5. Ind. sir mei C. T.
8. C.S.M. Sibiu
7. A.S. Cugir
8. Recolta Cărei
9. Clujeana

10. C.F.B. Arad
11. Gaz metan Mediaș
12. C.S.M. Reșița
13. Minerul Lupeni
14. Arieșul Turda

ȘTIRI
9

Au 
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(N. To-

PETRI-

ia concursul Sportexpres 
nr. 12-trimestrul 111/1965
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WIENER NEUSTADT A SOSIT 
ASEARĂ LA CLUJ

Miercuri se dispută la Cluj „manșa" 
doua a întîlnirii din cadrul „Cupei 

Știința Cluj — Wiener
a 
cupelor",
Neustadt. Fotbaliștii austrieci au ple
cat ieri 
au sosit 
primului 
Cluj.

dimineață spre Cluj, unde 
aseară. Reamintim rezultatul 
joc i 1—0 pentru Știința

„CUPA BALCANICĂ'

Următorul joc al echipei Rapid 
București în cadrul „Cupei balcanice' 
se va desfășura la Istanbul în com
pania echipei Besiktaș. Se duc tra
tative între cele două cluburi ca 
această partidă să se dispute miercuri 
27 octombrie.

La tragerea concursului SPORTEX
PRES nr. 12, trimestrul III/1965, au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere sau terminații cîștigătoare (la fie
care extragere sînt trecute în următoa
rea ordine : extragerea, numărul sau ter
minația cîștigătoare) :

NUMERE DE 6 CIFRE: I: 270.951 
(autoturisme FIAT 1100 F), II : 277.642 
(autoturisme SKODA-OCTAVIA), Ills 
621.169 (autoturisme WARTBURG-DE- 
CAPOTABIL), IV: 596.949 (autoturis
me WARTBURG-STANDARD), V: 
094.170 (autoturisme WARTBURG- 
STANDARD), VI : 296.768 (autoturisme 
TRABANT-COMBI), VII: 397.345 (au- 
toturisroe TRABANT-COMBI), VIII: 
689.291 (autoturisme TRABANT-COM
BI), IX: 692.861 (autoturisme TRA
BANT-COMBI), X: 247.599 (autoturis
me TRABANT-COMBI).

Cîștiguri în obiecte au obținut bile
tele cu următoarele numere sau termina
ții: XI : 835.325, XII: 325.170. XIII: 
907.290, XIV: 683.904, XV: 391.057. 
XVI: 223.056, XVII: 805.944, XVIII: 
254.820. XIX: 113.265, XX: 933.437, 
XXI: 877.561, XXII: 531.290, XXIII: 
404.584, ------- --------- ------
339.356, 
714.100, 
357.710, XXX : 110.455, XXXI: 033.150, 
XXXII: terminațiile 76321 (excursii în 
Ungaria și Cehoslovacia), XXXIII: ter
minațiile 37960 (excursii în Ungaria și 
Cehoslovacia), XXXIV: terminațiile 
71260, XXXV: terminațiile 94946, 
XXXVI: terminațiile 96052. XXXVII: 
terminațiile 7650, XXXVIII : terminațiile 
8456, XXXIX: terminațiile 4906, XL: 
terminațiile 0103, XLI terminațiile 879 
(cîte 100 lei) și XLII: terminațiile 90 
(cîte 50 lei).

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

39 din 29 septembrie 1965:
Categ. 1: 1 variantă a 120.000 lei. 

Categ. a Il-a: 13 variante a 6.038 lei. 
Categoria a IlI-a: 94 variante a 899 lei. 
Categ. a IV-a: 413 variante a 263 lei. 
Categ. a V-a: 1.237 variante a 87 lei. 
Categ. a Vl-a i 5.642 variante a 26 lei.

Report categoria 1: 241.480 lei.
Premiul de categoria l a fost obținut 

de participantul Hașoti Ion din Bucu
rești. (Cu 6 din 8).

Rubrică redactată d» Loto-Pronosport.

XXIV: 092.245,
XXVI: 152.331,
XXVIII: 020.695,

XXV s 
XXVII; 
XXIX 2

nr.
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Pregătiri pentru C. M. la handbal feminin PREOCUPĂRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
Cc iac adversarele echipei noastre?

' Ne aflăm la aproximativ o lună de 
tfle înaintea începerii turneului final al 

<campionatului mondial de handbal>în 7 
'feminin. Cum se pregătesc viitoarele ad
versare ale reprezentativei noastre? •— 
iată o întrebare firească.

• Lotul polonez, după partida cu e- 
jrihipa noastră, și-a definitivat alcătui- 
rrea în eare-și va continua pregătirile 
■pînă la plecarea în R. F. Germană. Lo
tul cuprinde pe următoarele sportive: 
Cichon (20), Czop (13), Tyka (21), 
Duda (24), Michalska (25), JVolany 
(33), Tobola (43), Eckfeld (11), Le- 
gien (9), Hrynowiecka (10), Gruca (1), 
Kotyczko-Wywalec (22), Smela, Zugaj 
(3), Bortko, Zielinski (1), Mochniej 
(2) și Guzik (2). In paranteze: numă
rul de selecționări în echipa națională. 
Lotul va urma un program de pregătire 
specială.

• în Ungaria, ultimele jocuri ale 
campionatului s-au disputat în aer li
ber, dar pe un podium montat la „Kis- 
stadion". Aceasta pentru ca selecționabi- 
lele să se acomodeze cu jocul pe par
chet, cum se va juca la campionatul 
mondial. După încheierea campionatului, 
antrenorul Tlirok Bodog a verificat parte 
din lot în două întilniri cu reprezen
tativa R. D. Germane (al doilea a avut 
loc sub titulatura Budapesta-Berlin). In 
aceste meciuri au evoluat jucătoarele : 
Guricsne, Rothermel, Lengyel, Jona, 
Schmidne, Hajekne, Balogh, Csenkine, 
Romhanyine, Giba, Bakone, Ignacz, Ba- 
bos, Bodnar, Kovacs. Pregătirile vor 
fi continuate în cadrul unui turneu în 
R. F. Germană și apoi în R. D. Ger
mană, unde handbalistele maghiare vor 
susfine cîte două partide. Ultimele săp- 
tămîni lotul le va petrece în localitatea 
Tata, intr-un cantonament.

ani de Jocurile Olimpice din Mexic, marea 
este de pe acum în centrul atenției specia-

Deși ne mai despart trei 
competiție a sportului amator 
liștilor de pe toate meridianele globului. Pretutindeni se fac planuri în 
vederea aclimatizării, se trimit specialiști în capitala Mexicului, se 
nizează organizarea unor cantonamente la mare altitudine etc. etc.

preco-

Din Austria ne-a sosit vestea că 
la Bad Gastein se va organiza un 
cantonament la mare altitudine, unde 
— în anumite perioade ale anilor vi
itori — se vor pregăti în permanență 
circa 150 de sportivi. Aci există con
diții bune de antrenament, în spe
cial pentru atleți, care vor avea la 
dispoziție o pitorească bază sportivă. 
Austriecii preconizează antrenamente 
la trei altitudini. Prima la 1 600 m, 
socotită ideală pentru fondiști (cro
suri în pădure); a doua la 1 900 m, 
lîngă Muntele Ahorn, și, în fine, a 
treia, la 2 400 m. Pe aceste „terase" 
se va experimenta aclimatizarea di
feritelor categorii de sportivi, iar cea 
mai apropiată de condițiile de la 
Ciudad de Mexico va constitui cen-

trul definitiv 
tivilor.

de pregătire a

★
se interesează

spor-.

înde-Finlandezii 
aproape de cantonamentul de la Bad 
Gastein și doresc să intre în legă
tură cu forurile sportive austriece 
pentru ca, eventual, sportivii finlan
dezi să se poată pregăti și ei în 
această localitate alpină. Președintele 
consiliului de antrenori din Finlanda 
și membru al Comitetului olimpic 
finlandez, Jukka Uunila, a declarat 
recent într-o ședință de presă : „Tre
buie să întreprindem ceva practic și 
eficace pentru ca sportivii noștri să 
fie cît mai bine pregătiți la J.O. din 
Mexic. Un cantonament ca cel de la 
Bad Gastein, sau ceva asemănător 
intr-o altă țară, ne-ar interesa în mod 
deosebit".

Dupâ turneul dc șah dc la Havana J minute cu Victor Ciociltea
Ciociltea s-a întors la sfîrșitul săptă- 

mînii trecute de la Havana. L-am întîl- 
nit a doua zi. Era trist, afectat profund 
de eșecul suferit în acest turneu, pe 
care-l începuse cu mari speranțe.

— Inchipuiți-vă, cu 12 puncte și ju
mătate eram marc maestru. După 15 
runde îmi făcea impresia că am titlul 
în... buzunar. Dar, a urmat partida cu 
Szabo, pierdută într-o poziție pe care și 
un începător ar fi cîștigat-o. Infrîngerea 
m-a dezechilibrat în asemenea măsură 
îneît pînă la sfîrșit nu mi-am mai putut 
reveni. Jn ultimele partide n-am mai ju
cat, ci doar am... mutat piesele. Acest 
finiș catastrofal (1 punct din 6 partide) 
dovedește că la capitolul pregătirii ner
voase mai am foarte serios de muncit.

— Vă rugăm acum o succintă 
racterizare a turneului.

— Foarte puternic. Probabil cel 
„tare" al anului. 13 mari-maeștri,
fost campion mondial și cîțiva dintre 
competitorii direcți la titlu au fost pre- 
zenți la memorial. „Marii" și-au „tă
iat partea Icului", sosind în pluton. Doar 
Pietzsch a reușit să se strecoare prin
tre ei.

— Ce a caracterizat 
mul loc ?

— Evident duelul 
Fischer-Ivkov. Fiecare
de dovedit ceva. Că fostul campion al 
lumii merita să fie și... viitorul (Smîs- 

jlov) ; că, de fapt, cel mai bun șahist 
lai 1 urnii n-a participat la lupta pentru 
titlu (Fischer) ; în sfîrșit, că înfrîngcrea 
într-un singur meci nu este semnifica
tivă pentru a aprecia valoarea unui șa- 
liist (lvkov).

Aceste gînduri, mărturisite sau nu, au 
ți caracterizat evoluția liderilor. Toți

ca-

mai
un

lupta pentru pri-

trio-ului Smîslov- 
dintre ei a avut

★
ședință a Comitetului 
F. Germane discuțiile 
special pe pregătirile

■ Un cantonament la mare altitu
dine la Bad Gastein (Austria) 

B Tabere comune ale sportivilor 
francezi ți vest-germani

B Popularizarea Jocurilor Olim
pice — un obiectiv de seamă 
în Mexic

și vest-germani care se vor deplasa 
la Ciudad de Mexico la Jocurile pre- 
olimpice din acest an. De asemenea, 
vor avea loc numeroase conferințe 
preliminare pentru elaborarea planu
rilor de antrenament. Astfel, la 30 
octombrie, la conferința consiliului 
sportiv federal au fost invitați toți 
membrii Comitetului olimpic al 
R.F.G., la 19 noiembrie la Baden- 
Baden vor fi elaborate planurile de 
pregătire a sportivilor vest-germani 
și francezi, iar la 4 decembrie se 
vor întruni toți antrenorii care con
duc în cele două țări secții sportive 
de performanță la disciplinele olim
pice.

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 !4 15 16 17 18 19 20 21 22
1 SMÎSLOV p o X A 1 X 1 X 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 15 X
2 GHELLER A 1 X A A A 'A 1 1 X A X X 1 X 1 1 X 1 1 1 15
J FISCHER 1 o o O A 1 1 1 A 1 1 1 X X X 1 1 A 1 1 1 15
4 IVK0V 1 X 1 O 'A 1 O 1 A X A 1 1 1 A 1 1 1 1 o 1 15
5 HOLMOV X A 1 1 A A A X 'A X A 1 X 1 1 X A A 1 1 1 14X
6 PACHMAN X A A A A 1 O X A A A A X X X 1 A 1 1 1 1 13 i
7 DONNER o A O o ■A O 1 1 A 1 1 A 1 1 X X A A A 1 1 12 X1
8 ROBATSCH X 'A O 1 'A 1 O A A 1 O 'A A A A A A X 1 1 1 12
9 BILEK 2. O o o 'A A O A •A X X A X A 1 1 1 1 1 1 1 11 X'

10 PARMA X O A X X A X A A o 1 A X 1 X X 1 1 A X o 11
11 SZABO o A o X X 'A o o X 1 1 A A X 1 o A 1 1 1 o 10 X
1? PIETSCH o / o X X A o 1 X o o 1 A A X A A X 1 1 1 10 X
13 TRING0V o 'A o o o 'A X X X X X o X o A 1 A 1 1 1 1 10
14 O'KELLY o A A o A "A o A X A A X X X o 1 X X X 1 1 10
15 JIMENEZ 1 O 'A o o At o 'A X O A A 1 X A X A X A 1 X 9X
10 CIOCILTEA o A 'A A o ■A A A o X o A X 1 ^A

X O 1 O 1 X 9
17 DODA o O O O X O 'A 'A o X 1 'A O o A A 1 o 1 1 X 8
18 LEHMAN o O O o X X A A o o X A X A A 1 o 1 X o A 7X
19 WADE o X X o X o 'A 'A o o o A o A A O 1 O X 1 1 7X
20 COBO - o o O o o o 'A O o X o O o A A 1 o X A X 1 5X
21 GARCIA o o O 1 o o O O o X o O o O O O o 1 o A 1 4
22 PEREZ o o O o o o O o o 1 1 O o O X X X X o o o 4

trei au jucat cu maximum de hotărîre, 
la cîștig. Smîslov a demonstrat o uimi
toare tinerețe și prospețime. Fischer, 
evident dezavantajat de jocul prin telex, 
a arătat o mare voință, iar lvkov, contrar 
evoluțiilor sale anterioare, a ieșit cu 
curaj la atac, a mers la complicații, 
muncind enorm la fiecare partidă. In 
final, cînd părea învingător sigur, a plă
tit (nemeritat, după părerea mea) tribu
tul efortului depus, pierzînd două par
tide la rînd, printre care și la ultimul 
clasat.

S-a încheiat sezonul competițiilor
atletice internaționale

— Despre ceilalți concurenți ?
— Gheller, intrat „in extremis “ prin

tre primii a fost și el unul din anima
torii concursului; Holmov, alături de 
Gheller singurul neînvins, este un jucă
tor de mare regularitate, o adevărată 
mașină șahistă ; Pachman a demonstrat 
că se menține în elita mondială a mari
lor maeștri. Lucruri frumoase s-au vă
dit la campionul Cubei, Jimenez. Asta-i 
tot...

în încheiere, Victor Ciociltea a ținut 
să-si exprime bucuria pentru acordarea 
titlului de mare maestru lui Florin 
Gheorghiu, transmițîndu-i campionului 
nostru cele mai calde felicitări.

— Florin a cîștigat cursa la 
ticipa alături de Ghițescu și 
Bravo lui, a meritat !

ll

care par- 
dc mine.

(Urmare din pag. 1)

tele noastre trebuiau să lupte din 
răsputeri și să se străduiască pen
tru rezultate dintre cele mai bune, 
deoarece formația oaspete a fost 
și rămîne o forță a atletismului 
continental.

Prima zi de concurs, care a pro
gramat 4 probe, nu ne-a fost prea 
favorabilă și cehoslovacele condu
ceau cu 8 puncte. în ziua a doua, 
însă, săritoarele în lungime (Vis- 
copoleanu și Potoroacă) și aruncă
toarele de suliță (Peneș și Diaco- 
nescu) au obținut duble victorii, 
ceea ce a inversat dintr-o dată re
zultatul final. Puncte prețioase au 
fost obținute și la alte probe (Pe
trescu Ia 200 m, Sălăgean la greu
tate, Balaș la înălțime etc.). Așa 
s-a făcut că înaintea ultimei probe 
fetele noastre refăcuseră complet 
handicapul și conduceau cu 6 
puncte. în final victoria le-a reve
nit cu 60—57 p. Este un succes 
frumos, pentru care li se cuvin 
tuturor sincere felicitări. Primul 
care le-a adresat a fost chiar con- 

. ducătorul echipei cehoslovace, fos
tul aruncător de disc, Vaclav Mu- 
dra: „După cele 8 puncte de joi 
n-am mai putut crede într-o răs
turnare a situației. Atletele române 
s-au comportat însă admirabil, cu 
mult peste așteptările noastre, și... 
Nu-mi pare însă rău! Am fost în
vinși de o echipă bună, mai omo
genă și cu unele valori individuale 
de înaltă clasă".

Cum era de prevăzut „eroina", 
dacă se poate spune astfel, avea să 
fie, ca și altădată la asemenea con- 

țțursuri, sprintera noastră Ioana

Petrescu, căci de rezultatele sale 
depindea în foarte mare măsură 
însăși rezultatul echipei. Ioana a 
luat startul în patru probe. A în
vins la 100 m (12,0), la 200 m 
(23,5 — record), a fost pe locul 
doi la 400 m (55,2 — record per
sonal) și și-a adus o însemnată 
contribuție Ia recordul de 46,5 sec 
obținut de ștafeta noastră la 
4x100 m. Un calcul simplu ne 
arată că contribuția ei la succesul 
echipei a fost de 13,5 puncte. Ceea 
ce, trebuie să recunoaștem, este 
ceva !...

Victoria echipei feminine i-a 
bucurat foarte mult pe iubitorii 
atletismului din țara noastră cu 
atît mai mult cu cît, repetăm, a 
fost obținută în fața unei formații 
puternice și mai ales că, aproape 
îa fiecare probă, fetele noastre 
și-au însoțit succesele cu rezultate 
de o bună sau chiar foarte bună 
valoare internațională (vezi rezul
tatele Iolandei Balaș, Mihaelei Pe- 
neș. Ioanei Petrescu, Vioricăi Vis- 
copoleanu etc.).

în încheiere, cîteva cuvinte de 
laudă pentru activitatea desfășu
rată de antrenorii: Mihai Tinto- 
rescu, Gh._ Stânei, V. Dumitrescu, 

Buhlea, 
Claudia

I. Soter, L. Pândele, M. 
D. Alexandrescu, B. Elias, 
Simionescu etc.

Și acum, cu experiența 
lată în sezonul internațional al anu
lui 1965, să trecem, cu toate for
țele și priceperea, la pregătirea 
atleților noștri pentru sezonul 
viitor, care va fi dominat de între
cerile campionatelor europene de 
la Budapesta.

acumu-

Interviu luat de VALERI U CHIOSE

In recenta 
olimpic al R. 
s-au axat în . 
în vederea J.O. din Mexic. Președin
tele comitetului federal pentru dez
voltarea sportului de performantă, 
prof. Iosef Nocker, a atras atenția 
că de alcătuirea planurilor și aclima
tizarea sportivilor va depinde foarte 
mult comportarea sportivilor vest- 
germani la viitoarea Olimpiadă. El 
a anunțat cu acest prilej că hotărî- 
rea luată la Duisburg, în luna iulie 
a acestui an, în ce privește organi
zarea unor cantonamente comune în
tre sportivii vest-germani și cei fran
cezi rămîne valabilă. Acest cantona
ment comun se va organiza la dife
rite discipline sportive, iar planu
rile de antrenament vor fi alcătuite 
de o comisie de specialiști francezi

★
La propunerea Comitetului olimpic 

mexican, Consiliul de Miniștri al Me
xicului a înființat o secție specială 
de pregătire a Jocurilor Olimpice. 
Această secție, denumită „de.educa
ție", are ca scop popularizare^. Jocu
rilor Olimpice din 1968 în rîntful ce
tățenilor mexicani, mărirea răspun
derii întregului popor pentru reușita 
Olimpiadei și crearea unui deosebit 
spirit ospitalier în rîndul gazdelor. 
Pentru realizarea acestor obiective 
se vor organiza 700 de conferințe în 
capitală și 1 300 în provincie, în 
școli, centre sportive, întreprinderi 
industriale și comerciale etc. Radio
ul, televiziunea și presa mexicană 
vor contribui, de asemenea, la tradu
cerea în fapt a acestor țeluri-

de pe terenurile de fotbal

Campionate în diferite țări
BRAZILIA: După 13 etape, în cam

pionatul de la Sao Paulo conduce F 
Santos cu 24 puncte, urmată 
hians cu 21 p. și Palmeiras 
Echipa lui Pele este într-o 
„zile mari". In cele 13 jocuri, 
tos a marcat nu mai puțin 
goluri, dintre care Pele a înscris 28 și 
Coutinho 12.

ITALIA (etapa a V-a) : Atalanta-Roma 
0—2, Fiorentina-Torino 1—-1, lntcr-Ca- 
tania 3—1, J uventus-Lanerossi 4—1, La- 
zio-Bologna 1—1, Napoli-Brescia 1—0. 
Sampdoria - Foggia 2—1, Spăl-Milan

Cagliari-Varese 3—1. In clasa- 
Napoli cu 9 p, urmată de 
8 p, Juventus, Roma și 

7 p.
(etapa a VI-a) : Echipa

. C. 
de Corint- 
cu 20 p. 
formă de 
F. C. San
de 48 de

1—1, 
ment conduce 
Fiorentina cu 
Inter cu <îte

AUSTRIA
Wiener Neustadt, care întîlnește miercuri 
la Cluj în meci revanșă în „Cupa cu
pelor" formația locală Știința, a jucat 
duminică la Simmering, unde a termi
nat la egalitate (3—3). Wiener Neu
stadt totalizează 4 puncte și se află pe 
locul 10 în clasament. Primele locuri

TURNEELE DE SAH DE LA ZINNOWITZ SI EREVAN
, 7

• In turneul internațional de șah de 
la Zinnowitz s-au consumat pînă 
acum 11 runde. In ultimele două 
runde, șahistul român Teodor Ghi- 
țescu l-a învins pe Liebert (R.D.G.) 
și a remizat cu Bednaiskl (Polonia). 
In clasament, pe primele locuri se 
găsesc ; 1—2. Uhlmann (R.D.G.) și 
Simaghln (U.R.S.S.) cîte 8 p, 3—4. 
Zlnn (R.D.G.) și Dely (Ungaria) cîte 
1 p, 5—6. Liebert și Haag (Ungaria) 
dte 6V« p.

• Turneul internațional de șah de 
la Erevan a continuat cu disputarea 
partidelor din runda Xl-a. Liderul 
clasamentului, V. Korcinoi, a între
rupt într-o poziție favorabilă partida 
ou Filip (Cehoslovacia). Sovieticul 
Mnațakanian a cîștigat la Schmidt. 
Partidele Fuchs-Stahlberg; Portisch- 
Ney; Stein-Petrosian s-au încheiat 
remiză. In clasament conduce Korci
noi cu T/t puncte, urmat de Petro
sian, Stein și Liebershon cu cîte 7 
puncte.

sînt ocupate dc F. C. Austria cu 12 p, 
Admira 11 p, Wacker și Rapid cîte 9 p.

SPANIA (etapa a V-a): Real Madrid- 
Cordoba 2—1, Atletico-Bilbao 2—0, 
Santander-Betis 4—L, Sevilla-Saragosa 
1—1, Valencia-Barcelona 2—1, Malaga- 
Espanol 0—0, Elche-Palmas 1-—1. Cla
sament : Atletico Madrid și Real Madrid 
cltc 8 p.

BELGIA. In etapa a IV-a din cam
pionat s-a înregistrat o mare surpriză: 
cunoscuta echipă campioană Anderlecht 
a fost învinsă cu 2—1 de St. Trond. 
Clasamentul după patru etape: Ander
lecht, Bcerschot, Standard Liege cîte 6 p.

CEHOSLOVACIA. In etapa de dumi
nică fruntașele clasamentului au înregis
trat noi victorii. Slavia a învins în 
deplasare pe Z.J.S. Brno cu 2—0, iar 
Sparta Praga a dispus dc Slovnaft Bra
tislava cu 2—1. Alte rezultate: Stovan 
Bralislava-Tatran Preșov 2—2. paria 
Trnava-Dukla Praga 2—1. în clasament 
conduc Slavia și Sparta cu cîte 13 p.

FRANȚA (etapa a IX-a). Stade Fran- 
cais-Red Star 1—1, Angcrs-Rennes 5—3, 
Bordeaux-Rouen 4—1, Lyon-St. Etienne 
1—2, Nice-Cannes 3—0, Lens-Valencien
nes 1—1, Nantes-Lille 3—1, Strasbourg- 
Sochaux 5—1, Monaco-Nîmes 4—0. în 
clasament conduce Nantes cu 16 p din 
9 jocuri, urmat de Monaco cu 13 p din 
8 meciuri, St. Etienne și Valenciennes 
cu cite 13 p.

ANGLIA. In clasamentul primei ligi, 
după 11 etape, pe primele locuri se află 
Sheffield United și Liverpool cu cîte 
15 p, Burnley, Leeds United și Arsenal 
cu cîte 14 p.

U.R.S.S. Spartak Moscova-S. K. Ros
tov 1—1, Nefteanik Baku-S.K.A. Odesa 
1—0. în clasament conduce Torpedo 
Moscova cu 37 puncte din 24 de me
ciuri.

ȘTIRI
• MARELE premiu automobilistic al S.U.A., de la 

Watkins Glen, a fost cîștigat de Graham Hill (Anglia). 
După desfășurarea acestei probe, în clasamentul gene
ral al campionatului mondial conduce Jim Clark (An
glia) cu 54 de puncte. El este urmat de Graham Hill 
(Anglia) — 40 de puncte, Jackie Stewart (Anglia) — 
33 de puncte și Dan Gurney (S.U.A.) — 19 puncte. Ul
tima probă a competiției va avea loc ' 
Mexico.

• ECHIPA de fotbal a R. D. Germane 
pregătirile în vederea preliminariilor 
mondial. Jucînd la Geleen cu echipa Fortuna, fotba
liștii echipei R. D. Germane au repurtat victoria cu scorul 
de 5—1 (2—1). Cel mai bun jucător de pe teren a fost 
P. Ducke, care a marcat 4 puncte.

• ÎN FINALA zonei asiatice a competiției de tenis 
pentru „Cupa Davis", la Tokio : India — Japonia 4—1. 
Indienii au cîștigat ultimele două meciuri de simplu.

la Ciudad de

și-a continuat 
campionatului

Finala inter-zone va opune la Barcelona echipei Spa
niei reprezentativa Indiei.

• LA LONDRA s-a disputat meciul internațional de 
natație dintre reprezentativele masculine și feminine ale 
Angliei și Italiei. Gazdele au obținut victoria cu scorul 
final de 120—116 puncte. Cîteva rezultate: 110 yarzi 
liber — Bianchi (Italia) 56,1; 4x110 yarzi liber — An
glia 3:45,1; 110 yarzi spate — Platt (Anglia) 1:12,0; 440 
yarzi liber — Gregorio (Italia) 4:27,2.

• LA „Săptămîna preolimpică" de la Ciudad de Me
xico, care va avea loc între 11 și 18 octombrie, dele
gația S.U.A. va cuprinde 43 de sportivi. Din delegație 
fac parte cunoscuții atleți Billy Mills (10 000 m), Gerald 
Lindgren (110 mg), înotătorii Steve Krause, Chris von 
Saltza, Sharon Finneran și alții. Echipa Cubei parti
cipă la aceste întreceri cu 32 de sportivi la 6 disci
pline. în fruntea delegației se află sprinterul Enrique 
Figuerola. (Agerpres)
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