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Reprezentativele României învingătoare 
in turneul internațional de volei de la Clu
CLUJ, 14 (prin telefon, de Ia tri

misul nostru). — Sîmbătă a început 
și duminică a continuat în localitate 
turneul international amical mascu
lin de volei, ultima verificare făcută 
înaintea campionatului mondial din 
Cehoslovacia de către sportivii din lo
turile reprezentative ale României,
R. P. Chineze și Ungariei. în meciul 
de deschidere din prima zi, Iotul 
nostru, completat cu Cristiani, Poroj- 
nicu și Rauch de la Steaua, a fost 
împărțit în două formații, antrenorii
S. Mihăilescu și FI. Balaiș urmărind

ca prin mai multe înlocuiri operat*’ 
pe parcurs să stabilească echilibru: 
de forte pentru o verificare cît mai 
utilă a tuturor jucătorilor. Meciu1 
dintre cele două formații ale țării 
noastre s-a încheiat cu victoria re
prezentativei A cu 3—2 (8, —7, —7. 
13, 8), după două ore de joc frumos, 
de valoare ridicată, care (toți jucă
torii din lot dînd într-o măsură mai 
mare sau mai mică satisfacție) a fă 
cut să crească dilema antrenorilor 
cu privire la alegerea celor 12 ju
cători din 14 care să alcătuiască e- 
chipa națională la „mondiale”.

KIU A PRESEI ROMÂNE •
In fiecare an, la 15 august, lucrătorii presei din țara noastră săr

bătoresc plini de mîndrie, împreună cu milioanele de cititori, tradițio- I 
nala zi a presei române. De-a lungul întregii sale activități, presa ’ 

loasfră comunistă a fost un credincios purtător de cuvînt al Partidului Co- I 
nunist Român, iar în zilele noastre ea este un consecvent continuator al '
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APLAUZE PENTRU CEI MAI IM ÎNOTĂTORI.
„Cupa Scinteii pionierului" a revenit sportivilor dinamoviști

nola zi a presei române. De-a lungul întregii sale activități, presa

Iroicelor tradiții ale presei comuniste ilegale. De la micile foi ilegale, ti
părite în condiții extrem de grele și răspîndite deseori cu riscul vieții, pînă 
b suteie de publicații care apar astăzi într-un tiraj de peste un miliard 
le exemplare, presa noastră a străbătut un drum în care sînt oglindite 
Be fapt eroicele lupte și victoriile istorice ale partidului nostru în fruntea 
llasei muncitoare, a întregului popor.

Conducerea de către partid - lege de nestrămutat a presei comu- 
liste, principiul ei fundamental - a făcut ca astăzi presa noastră să se 
bucure de o deosebită autoritate și prețuire în rîndul milioanelor de 
ititori, să fie scrisă de masele și pentru masele de oameni ai muncii.

Tn acest an sărbătorim Ziua presei române în plin avînt creator al 
rd regular*1 popor pentru îndeplinirea Directivelor celui de al IX-lea Con
tres al P.C.R. Documentele, ideile, întregul spirit în care s-a desfășurat 
[ cu un an în urmă - Congresul, acest eveniment de însemnătate isto- 
ică în viața poporului român, au stat și stau la temelia întregii acti- 
ităfi a presei noastre. Urmînd exemplul luminos al «Scînteii". care săr
bătorește astăzi împlinirea a 35 de ani de la apariția primului său nu- 
păr ilegal, toate publicațiile se străduiesc să răspundă înaltelor înda- 
priri ce revin presei comuniste, să contribuie activ și cu tot mai multă 
bficiență la îndeplinirea programului însuflețifor de dezvoltare a socie-
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oriri ce revin presei comuniste, să contribuie activ și cu tot mai multă i 
ificiență la îndeplinirea programului însuflețifor de dezvoltare a socie- I 
Sfii noastre, elaborat de cel de al IX-lea Congres al P.C.R. In Rapor- . 
ul Comitetului Central prezentat la Congres de tovarășul NICCLAE | 
2EAUȘEȘCU - secretar general al Comitetului Central al Partidului Co-
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hunist Român, lucrătorii din presă au găsit un vast și plin de claritale 
brogram de activitate a cărui îndeplinire va ridica presa din tara noas- 
Iră pe trepte tot mai înalte. Un prețios îndrumar au găsit în acest im- 
bortant document și lucrătorii presei sportive care și-au orientat, cu o 
pai profundă înțelegere a obiectivelor etapei pe care o străbatem, în- 
reaga muncă în direcția îndeplinirii, la nivelul cerințelor actuale, a sar- 
tinilor trasate de partid mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră.

Transpunerea în fapt a îndrumărilor și sarcinilor trasate de Congres 
lonstituie țelul cel mai scump, cel mai apropiat inimilor noastre. Fiecare 
lucrător al presei consideră ca o cinste deosebită misiunea de a milita 
lentru îndeplinirea mărețelor obiective ale desvîrșirii construcției socia- 
ste, de a oglindi efortul creator și avîntul harnicului nostru popor, 
pnaus cu înțelepciune de partid, marile succese obținute pe drumul 
progresului și înfloririi necontenite a României socialiste.

Cu^rilejul acestei sărbători, lucrătorii presei sportive - redactori, 
plaboțatori și corespondenți voluntari - își exprimă, împreună cu toți 
eilalți lucrători ai presei comuniste din țara noastră, dragostea, recu- 
pștința și profundul devotament față de cauza partidului și a po- 
lorului, hotărîrea de a-și spori eforturile pentru a răspunde cît mai 
Ictiv și eficient sarcinilor de cinste ce le revin în dezvoltarea necon- 
enită a activității sportive de masă și de performanță din țara noastră, 
h-yîndeplinirea cu abnegație a tuturor sarcinilor trasate de partidul 
psfru drag.

întrecerile copiilor sînt tot ce poate 
oferi mai frumos natația I Campiona
tele republicane încheiate într-un ca
dru festiv duminică după-amiază la 
„Tineretului" ne-au convins o dată în 
plus de frumusețea unei astfel de 
competiții unde, de altfel, putem în
trezări pe viitorii noștri campioni. De 
la mezinii Emil Buhoci (8 ani) sau 
Dana Pop (9 ani) și pînă la Dumitru 
Gheorghe, un urmaș sigur al lui VI. 
Moraru, toți participanții au urcat pe 
blocstarturi fără complexe, cu un sin
gur gînd : de a învinge... cronome- 
trele și partenerii de întrecere. Cîte 
salve de bucurie și îmbrățișări duioa
se, cîte lacrimi (chiar și printre spec
tatori)... Marele învingător a fost 
însă natația noastră care — am pu
tut-o constata timp de 4 zile — se 
va putea baza într-un viitor apropiat 
pe mai multe elemente de certă va
loare.

Cu greu am putea selecționa din 
probele de sîmbătă și duminică pe 
cele care au impresionat mai mult. 
Oare cursa de 200 m bras a băieților 
unde nici cronometrele, nici judecă
torii de sosire nu au putut indica un 
singur cîștigător în disputa pasio
nantă dintre I. Vlad (Cluj) și D. Pă- 
sărin (București), oare proba de 100 m 
bras a băieților unde primii trei

clasați, E. Manolescu (SSE 2), Z. Ger- 
gely (Dinamo) și V. Dinu (SSE 2) au 
realizat același timp (1:30,8), sau due
lurile Cehanzuc (București)—Dobocau 
(Turda) pentru stabilirea celei mai 
bune sprintere ?

Un alt fapt care desigur că nu a 
trecut neobservat a fost evidentul suc
ces al unor centre cu posibilități mai 
reduse, din țară. Galațiul ne-a trimis

Desigur, e o constatare îmbucură
toare, ca și aceea că blocajul a pre
zentat îmbunătățiri substanțiale și 
că barajul de combinații tactice ofen
sive s-a dovedit destul de bine stă- 
pînit de toți selecționații. în creș
tere, de asemenea, preluarea atacu
lui advers și, în general, organizarea 
defensivei. Atenție sporită compor
tau, în schimb, dublajele, îndeosebi 
cele din atac. Important este că ju
cătorii noștri, fără excepție, au ară
tat un potențial valoric sensibil a- 
propiat și că la ora aceasta ne bi
zuim pe un lot în care sînt 14 jucă
tori bine omogenizați pe cupluri. 
Cele două echipe au jucat în ur-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 4-a)(Contniuare în pag. a 2-a)

Dorina Mezinca după clștigarea probei de 100 m spate.
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Campionatele republicane 
de volei (juniori)

Timp de trei zile în orașul Sibiu 
s-a desfășurat etapa finală a cam
pionatelor republicane de volei (ju
niori). Titlurile au fost cîștigate de 
Meteorul Brașov (f) și SSE Ploiești 
(m). Amănunte în numărul viitor.

Campionatele republicane de caiac - canoe

MULTE CONFIRMĂRI-Șl NOI PROMISIUNI- 
LA FINALELE JUNIORILOR

învingătorii „Cupei Steaua" la ciclism

Ion Ardeleanu și Dinamo I
I „Cupa Steaua* la ciclism, una dintre 
lele mai interesante competiții pe e- 
bpe din acest sezon, a fost ciștigată 
le ION ARDELEANU (STEAUA) — 
n individual și formația DINAMO I — 
le echipe. Așadar, cele două mari secții 
lie ciclismului nostru și-au împărțit 
lîctoriilc, așa cum au făcut-o și la ulti- 
Lele două finale de campionat, desfă- 
Burate recent la Brașov.
I Victoria lui lan Ardeleanu este o vic- 
brie a voinței. Evadarea inițiată ta 
Itapa a ll-a, efectuată împotrivă „tac- 
teii de așteptare" ce se înscăunase ta 
Itatil echipei sale, i-a adus locul I In 
mia respectivă și în clasamentul gene- 
111 individual, la capătul unei curse 
bre poate constitui un exemplu ta spor
iri nostru cu pedale. Apoi, ta etapa a 
Iii-a, de contratimp individual, și-a mo- 
lilizat toate resursele și a izbîndit. Cu 
louă victorii de etapă, dintre care una 
h dificila confruntare de la contratimp, 
tivingătoriri cursei a meritat cu priso- 
fnță laurii victoriei.
I Pe echipe, dinamoviștii n-au lăsat să 
e scape nici de această dată locul l. 
I. Moiceanu — alături de Ion Arde- 
țanu a fost unul din animatorii între- 
lerii — și colegii săi de echipă Ludo- 
k’c Zanoni, Gh. Suciu și Emil Rusu 
f-au văzut eforturile încununate 
ucces.

O subliniere: excelenta organizare 
«trecerilor asigurată de către clubul 
portiv Steaua și juriul de arbitri al 
.R.0.
l&il capătul acestei competiții pe etape 
tf-m și unele observații critice. Eăsînd 
1 o parte abandonurile (și ele destul 
e supărătoare și în această întrecere), 
om vorbi din nou despre atitudinea 
esportivă a unora dintre cicliști. In

bună dreptate — din cursă pe 
Gh. Drăghicioiu (Dinamo), C.
(Steaua) și Dan Mărgărit (Olimpia) 
pentru mers neregulamentar (cei trei ru
tieri au folosit „plasa" ta timpul con
cursului). Gh. Drăghiciotu nu este la 
prima abatere de acest fel, ta sezonul 
trecut fiind eliminat pentru același motiv. 
Tn plus, ieri dimineață a dovedit lipsă 
elementară de bun simț, insultînd juriul 
de arbitri. Pentru această crasă nespor- 
tivitate trebuie sancționat exemplar. 
C. Gon/ea, aflat pe locul III ta clasa
mentul general individual după două 
etape, a ratat șansa de a termina cursa

cicliștii 
Gontea

printre fruntași, mergînd la contratimp 
nu mai puțin de 16 km In plasa lui G. 
Moiceanu. De asemenea. Dan Mărgărit, 
deși primise în etapa anterioară aver
tisment pentru indisciplină In pluton, 
a comis sîmbătă un nou act de nesporti- 
vitate: fiind depășit de Mircea Virgil, 
el trebuia să ruleze lateral sau să se 
considere învins si în consecință să 
pedaleze la 25 m de M. Virgil. Dar, i-a 
prins — Împotriva regulamentului —

HRISTACHE NAUM
TRAIAN IOANIȚESCU

(Contniuare în pag. a 2-a)

„Stadionul de apă* de la Snagov 
a fost vineri și sîmbătă gazda cele» 
mai importante competiții a tinertiar 
caiaciști și canoiști; finalele cam
pionatelor republicane de juniori. 
Așteptam ca ediția din acest an să 
răspundă la cîteva întrebări esen
țiale pentru prezentul și, mal ales, 
viitorul acestor două ramuri ale 
sporturilor nautice din țara noastră. 
Acum, după cele 12 finale ale junio
rilor I — care au participat la în
trecerea pentru cucerirea celor 23 
de tricouri de campioni ai țării — 
ca și după finalele juniorilor II, pu
tem consemna cîteva succese care 
atestă plusul de muncă șl preocu
pare manifestat în ultima vreme.

Ea startul întrecerilor de la Sna
gov au fost prezent! peste 330 de 
concurenți. Acest „record* spune, 
desigur, multe mai ales dacă adău
găm că printre finaliști s-au numă-

Primii trei în atașamentul

rat multi caiaciști și canoiști din Ti
mișoara, Arad, Galați, Reșița etc.

O altă constatare se referă la echi
librul valoric al loturilor prezentate 
de diferite cluburi sau asociații. Con
cludent ni se pare, de exemplu, fap
tul că la juniori II victoriile au fost 
împărțite între 7 echipe (SSE Timi
șoara, Steaua, SSE București, CSS, 
Olimpia București, Voința Arad și 
Ancora Galați — singura formație 
care a cîștigat două probe). în oare
care măsură, acest echilibru a fast 
evidențiat șl de finalele juniorilor 
mari, unde numai Dinamo (5) și 
C.S.Ș. (2) au făcut excepție, cum era 
șl de așteptat. Celelalte titluri au 
fost cîștigate de sportivi de la 
Steaua, SSE București, Olimpia Bucu
rești, Voința Arad și Constructorul 
Timișoara. Așadar, încă o confirma
re a progresului calitativ în munca 
respectivelor secții de caiac-canoe.

Și acum, despre „cursele* finale, 
în special la juniori II, rezultatele 
arată că în multe probe echipajele 
sînt de valoare apropiată. într-ade- 
văr, în unele întreceri — K4-500 
m fete, K4-500 m băieți și G2- 
500 m — lupta pentru primul los ă 
fost foarte strînsă și victoria decisă 
numai pe ultimii metri. La juniori I 
s-au înregistrat însă diferente mari

DAN GIRLEȘTEANU -jj

(Contniuare în pag. a 2-a)

La Mamaia, 
„OLIMPIADA TINERE^ 

A PRIMIT PREMIUL UCFS 
Duminică seara s-a încheiat a 

IV-a ediție a Concursului și fes
tivalului de muzică ușoară româ
nească „Mamaia 1966".

Premiul Uniunii de Cultură Fi
zică ți Sport a fost acordat me
lodiei „Olimpiada tinereții" pe



Prieteni ai ziarului ZIARUL A AJUTAT
Da, prieteni. Așa îi putem numi 

pe harnicii noștri colaboratori — 
corespondenții voluntari - care zi 
de zi informează redacția despre 
manifestările sportive din localitățile 
lor. Fie că e vorba de un meci de 
campionat, fie că se desfășoară un 
joc amical, o competiție sportivă 
de masă sau orice altă manifestare 
sportivă, corespondenții noștri sînt 
de față și transmit evenimentul zia
rului, cu competență și obiectivitate. 
Ziarul nostru primește un sprijin efi
cient din partea corespondenților 
săi. Cu ocazia „Zilei presei române".

- redacția îi felicită călduros și le 
urează spor la muncă 1

lată cîțiva dintre cei mai harnici 
corespondenți voluntari (de la stin
gă la dreapta) : Constantin Albu - 
învățător - Tg. Mureș, Petre Arcan
- medic - Timișoara, Sîaicu Băloi
- activist sportiv - Petroșeni, Ștefan 
Gurgui - funcționar - Craiova, 
Cosfea Marinoiu - profesor - co
muna Rîureni (raionul Rm. Vflee&), 
Cornel Popa - inginer - Constanța, 
Gheorghe Topîrceanu - muncitor — 
Sibiu.

IN CURÎND BAIA VA FI GATA

In foiletonul nostru „Cu adresă", din 
24 iunie, a fost criticat consiliul aso
ciației sportive Măgura Codlei pentru 
faptul că în incinta terenului sportiv 
se aflau grămezi de moloz, pămînt și 
materiale de construcție. Consiliul aso
ciației ne-a răspuns că s-au luat mă
suri pentru remedierea acestei stări de 
lucruri. S-a evacuat pămintul rezultat 
din săpăturile efectuate pentru construi
rea unei băi necesare sportivilor. „Cri
tica ne-a ajutat, grăbind construcția băii 
atit de necesară sportivilor din orașul

nostru" — își 
liul asociației

Încheie răspunsul consi 
sportive Măgura Codlei.

„URZICAREA" A FOLOSIT

aten/ia grupelor să tină o evidentă c< 
rectă". Și cam atit..

NUMEROTAREA A FOST REFACUL

*

FINALELE JUNIORILOR

...Vreți să deveniti purtători ai Insig
nei de polisportiv ? In primul rind vă 
mulați in aii raion dar nu la Drăgă- 
neșli, Giurgiu sau Lehliu". Acesta este 
un pasaj din foiletonul intitulat " 
adresă". în material erau criticate 
siliile UCFS din raioanele amintite 
sus pentru lipsă dc preocupare față de 
creșterea numărului de purtători ai In
signei de polisportiv. Recent, am primit 
răspuns de la Consiliu] raional UCFS 
Lehliu care în urma criticii a luat mă
suri eficiente pentru lichidarea rămî- 
nerii în Urnră în această problemă. Nu
mai în luna iulie a. c. an cucerit insigna 
peste 300 de tineri și tinere.

Pe 
gînd 
UCFS

„Cu 
con- 
mai

cînd ne vor comunica ce au de 
să facă și consiliile raionale 
Giurgiu și Orăgănești ?

MAI PE OCOLITE...

La sesizările unor spectatori că la sta
dionul „23 August“ din Capitală e- 
xistă sectoare cu numerotarea greșită a 
locurilor, ziarul nostru a criticat negli
jența unor lucrători de la întreprin
derea de exploatare a bazelor sportive.

Conducerea întreprinderii ne-a răspuns 
următoarele: „Verificind la făta locu
lui cele semnalate in ziar am constatat 
că ele sini juste. In sectorul 27 al tri
bunei a ll-a așa au stat lucrurile. Sem
nalul critic al ziani lui ne-a făcut să 
verificăm numerotarea locurilor din 
toate sectoarele stadionului și să reme
diem aceste greșeli, ca și cele găsite Ic 
sectourele 44 si 45 de la tribuna I".

S-AU PRIMIT HALTER£J^

(Urmare din pag. 1)
între ciștigători și restul finaliștuor 
(5,5 sec. la K1 — 500, 10 sec. la K2 
— 500, 11,3 sec. la K1 — 1000, 21,3 
sec. la CI — 1000 etc.). Dar, să nu 
uităm că unii dintre campioni au 
participat — și ca atare au căpătat 
mai multă experiență — la diferite 
întreceri de seniori și chiar la cam
pionatele republicane unde au obți
nut rezultate foarte bune. Urmărind 
problemele de sîmbătă, ne-am notat, 
în special, evoluțiile cîtorva spor
tivi : E. Botez la K! — 500 m, I, 
Ciolacu la K1 — 500 m (F), A. Pav- 
lovici și G. Sciotnic la K2 — 500 m, 
M. Samson la CI — 1000 m, A Du
mitru 
m, M. 
Lovin, 
vin la . .

în afara acestor confirmări 
pe plan cantitativ cit și calitativ — 
finalele de la Snagov au fost marcate 
și de multe promisiuni pe care Je 
dorim împlinite. Este vorba de afir
marea și mai puternică a unor secții 
din București și din restul țării, de 
posibilitățile de îmbunătățire a re
zultatelor la foarte multi dintre ti
nerii sportivi care au concurat vineri

și I. Poliacov la C2 — 1000 
Stoica la K1 — 1000 
N. Cornei, S. Carpov, 
K4 — 500 m (F).

m, D. 
M. Lo-

— atit

și sîmbătă, de o întrecere a antre
norilor care va putea aduce înnoire 
și multă vigoare caiacului și canoei 
din țara noastră.

REZULTATE TEHNICE — JUNI
ORI II (ciștigători ai finalelor) : 
K1 — 500 m (F) 1. A. Tier ea nu (SSE 
Timișoara) 2:26,4; 2. M. Cireșean
(Constructorul Timișoara) 2:31,9; 3. 
E. Rusu (Olimpia Buc.) 2:40,9; K2 — 
500 m (F): 1. Steaua (A. Feodotov — 
T. Tulea) 2:11,0; 2. Olimpia Reșița 
(G. Lille — M. Stiopu) 2:21,4,- 3.
Voința Buc. (C. Tone —■ F. Tranda
fir) 2:22,3; K4 — 500 m (F): 1. SSE 
Buc. (P. Zintz — S. Ivan — Gh. lo- 
niță — M. Brancu) 1:59,2; 2. CSS 
Buc. 2:01,8; 3. SSE Timișoara 2:04,2; 
K1 — 500 m; 1. R. Rujan (Ancora 
Galați) 2:03,6; 2. S. Cuciuc (Steaua) 
2:07,8; 3. T. Popovici (Voința Tg. 
Mureș) 2:11,5; K2 — 500 m : 1. CSS 
Buc. (S. NovorvorsChi — D. Petres
cu) 1:52,0; 2. Universitatea Buc. (V. 
Toboș — V. Horiaj 1:53,0; 3. Con
structorul Timișoara (N. Berineantu 
— V. Popean) 1:55,2; K4 — 500 m:
1. Olimpia Buc. (A. Costin — I. Iri
na — Gh. Ion — I. Tătaru) 1:43,1;
2. SSE Timișoara 1:44,2; 3. Olimpia
Reșița 1:48,1; CI — 500 m: 1. 
Rusu (Voința , Arad) 2:15,2; 2,
Crăciun (Dinamo); 3. M.

Dinamo (L. Iacovici — S. Iorgulescu) 
2:09,7; 3. SSE Timișoara (E. Maroiș 
— M. Stiopu) 2:11,4; K4 — 500 m 
(F): 1. Dinamo (D. Lovin — N. Cor
nei — S. Carpov — M. Lovin)
2. SSE Buc. 2:01,3; 3. CSS
2:07,4; K1 — 500 m: 1. E. 
(Voința Arad) 1:55,4; 2. I.
(Steaua) 2:00,9; 3. P. Mîndruță (Di
namo) 2:01,9; K2 — 500 m: 1. Dina-

G. Sciotnic) 
Timișoara 

1:54,3; 3.
. Klug — I. Tecar) 1:56,0; 
m : 1. M. Samson (Dina- 
2. M. Popa (Rapid Ga- 

3. P. Constantinescu 
4:57,1; C2 — 1000 m : 
(A. Dumitru — I. Polia- 
2, Steaua (I. Ghițulescu

1:51,0;
Buc. 

Botez 
Roșea

tobele că trecurăm

mo (A. Pavlovici
1:44,8,- 2. Constructorul 
(E. Popa — L. Nicoară) 
UT Arad (A. ~
CI — 1000 1
mo) 4:32,0; 
lați) 4:53,3; 
(CSS Buc.) 
1. CSS Buc. 
cov) 4:18,0;
— C. Nicolau) 4:23,6; 3. Ancora Ga
lați (P. Năstase — M. Buhoci) 4:24,4; 
K1 — 1000 m: 1. M. Stoica (CSS 
Buc.) 4:25,4; 2. I. Aciobăniței (Uni
versitatea Buc.) 4:36,7,- 3. A Molnar 
(Voința Tg. Mureș) 4:39,2; K2 — 
1000 m : 1. Constructorul Timișoara 
(C. Boeru — L. Covaci) 3:53,6; 2.
CSS Buc. (T. Negrescu — I. Dragotă) 
3:57,2; 3. Olimpia Reșița (V. Vasiut
— I. Golescu) 3:59,1; K4 — 1000 in: 
1. Olimpia Buc. (A. Olaru — N. Ior- 

;ga — A. Andrei — Gh. Moraru) 
3:27,0,- 2. Dinamo 3:29,6; 3. SSE Ti
mișoara 3:31,6; K1 — 5000 m: l.î.Ia-

„Hai să batem 
probele!"... a fost titlul foiletonului a- 
părut nu de mult în ziarul nostru. In 
material se arăta că la asociația spor
tivă de pe lingă Întreprinderea de con- 
strucții-montaj nr. 1 din București au 
fost comise abateri de la regulamentul 
Insignei de polisportiv. Astfel, pe de 
o parte, au fost acordate insigne Unor 
tineri care nu și-au trecut toate probele, 
iar, pe de altă parte, cifrele raportate 
clubului raional au fost umflate. Aștep
tam să primim din partea conducerii a- 
sociației sportive un răspuns detailat în 
care să sc precizeze măsurile luate pen- 
tru îndreptarea lucrurilor. Din păcate, 
însă, am făcut cunoștință cu niște an- 
gajaniente generale. Redăm cîteva din 
ele : „Va fi prelucrat din nou regula
mentul Insignei de polisportiv, s-a atras

Ințreprinderea raională de iAilustrii 
locală Băilești, regiunea Oltenia, a tos’ 
criticată în ziarul nostru nr. 5006 pen 
tru faptul că a trimis din... greșeală Is 
Baia M are, în loc de București, un țm 
semnat număr de haltere eu bile. între 
prinderea în cauză ne arată în răspunsul 
său nr. 5964 că cele semnalate cores 
pund realității. De asemenea, se incnțio 
nează că eroarea aparține unor salariat 
care se ocupă cu expedierea materiale 
lor. Halterele contractate de I.D.M.S 
București au fost ambalate și expediatt 
intr-un container comun cu eele desti 
nate I.C.R.M. Baia Marc. Pentru regie 
menlarea situației s-a luat măsura si 
se livreze I.D.M.S. București halterelt 
comandate, urinînd ca cele trimise gre 
șit la Baia blare să rămînă acolo ș 
să constituie cota contractuală pentn. 
semestrul II al anului 1966.

în răspuns se <nai menționează că 
s-au luat măsuri care să ducă la întă
rirea controlului expedițiilor de mate
riale pentru evitarea unor cazuri ase
mănătoare.

JJCupa României"
Ia obstacole

laCONSTANȚA 14 (prin telefon, de 
trimisul nostru). întrecerile de călărie, 
obstacole, dotate cu „Cupa României", 
programate să înceapă vineri dupâ-a- 
miază. au iost amînate cu o zi din 
cauza timpului nefavorabil (a plouat to
rențial). Sîmbătă, în prima zi de con
curs, s-au disputat trei probe. Cea mai 
spectaculoasă a fost proba seniorilor, 
după barema A la cronometru. Iată or
dinea înregistrată pe foile de concurs : 
1. M. Staneu (C.S.M. Sibiu) cu Lu
miniș — Op, 1:19,6 ; 2. M. Silea (Știin
ța Buc.) cu Gratis — Op. 1:19,9; 
3, Gh. Langa (Steaua) cu Prudent — 
0 p, 1:20,0 : 4. V. Onofrel (Recolta Man
galia) cu Merzuh II — 0 p. 1:32, 0; 5. V. 
Pinciu (Dinamo) cu Baiadera — 7 p, 
1:18, 5.

A doua probă a reunit la start junio
rii. Reprezentantul clubului Steaua, Ion 
Popa (cu Gelu). a terminat fără gre
șeală pareursul, cu timpul de 1:19,8. 
Pe locurile următoare s-au clasat Al. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Cabana — Op 
1:20,1 și M. Ștefănescu (Dinamo) cu 
Greer — Op, 1:21, 0.

Proba rezervată fetelor a fost cîșți- 
'gată de Edith Wermescher (C.S.M. Si
biu) cu Rival — Op, 1:30,5. Locul doi 
a revenit Manuelei Bogza (Știința Buc.) 
cu Arcaș — Op. 1:39,0 iar locul trei, 
Mihaelei Georgescu (Steaua) cu Graur
— 4 p, 1:28,7.

Duminică, juniorii s-au întrecut într-o 
probă — încheiată după al doilea baraj
— cu victoria lui Ad. Valentir (Steaua) 
cu Scufița — Op, 24,1 sec. Pe locurile 
următoare : 2. I. popa, cu Gelu — Op, 
24,5 sec ; 3. FI. Mureșan (C.S.M. Sibiu) 
cu Gica — Op, 28,6 sec; 4. Al. Bozan 
cu Cabana — 4 p, 21,7 sec.

în proba fetelor, a învins Mihaela Georgescu (Steaua) cu Graur, cu 4 p și 
26,9 sec. (după al doilea baraj) care a 
întrecut-o Pe E. Wermescher cu Rival. 
Aceasta a fost penalizată cil 19 p, în 
timpul de 1:05,6. Pe locul trei Liliana 
Nițulescu (Dinamo) cu Fira — 11 p, 1:47,7 
(nu a participat la baraj).

întrecerile de pe stadionul „1 Mai“ se

O. 
D.

Dimitriu 
(CSS Buc.) 2:23,1; C2 — 590 m. 1. 
Ancora Galati, (V. Năstase — Ț. 
Gheorghiu) 2:64,1,- 2. CSS Buc. fC. 
Brătan — N. .Stan) Ș:05,6; 3. SSE..,cob (Dinamo) 19:58,0; 2. N. Schmul
Timișoara (C.. Agner I. Appelt- 
hauer) 2:07,1; JUNIORI I (campioni 
republicani pe 1966): K1 — 500 m 
(F) 1. L Ciolacu (Steaua) 2:17,8; 2. 
D. Pențea (SSE Timișoara) 2:19,2;
3. V. Gheorgție (Universitatea Buc.) 
2:21,0; K2 — 500 m (F) 1. SSE Buc. 
(M. Ene — Gh. Popescu) 2:08,8; 2. 19:28,0.

(Constructorul Timișoara) 20:21,0; 3. 
O. Rujan (Ancora Galati) 21:08,0; 
K2 — 5000 m: 1. Dinamo (P. Graciov 
— I. Sivizin) 18:42,0; 2. CSS Buc. (L. 
Clapa — E. Pantea) 19:21,0; 3. Olim
pia Buc. (V. Nae — I. Măciucă)

(Urmare din pag. 1)

A

Ion Ardeleana și Dinamo
(Urmare din pag. 1)

„plașa" și a mers mai rnulți kilometri: 
ca într-o veritabilă cursă cu plecare în 
bloc.

In ultima etapă, care a avut loc du
minică dimineața, C. Ciocan (Dinamo) 
a folosit ' pentru a reprinde plutonul 
— plasa mașinii pe care o conducea 
fostul ciclist E. Mikăilă, iar D. Pa- 
naitiscu (Olimpia) a găsit de cuviință 
că cel mai comod mijloc de a evada este 
să ia plasa mașinii... arbitrului prin
cipal. Comisia de disciplină va analiza

APLAUZE PINI!!U CEI MAI IERI ÎNOTĂTORI

nouă brasistă talentată, Marianao
Bîrsan și pe colegul ei, nu mai puțin 
dotat. Dan Ungureanu. Iar Turda are 
în sfîrșit și o cîștigătoare într-o mare 
competiție republicană — Mihaela 
Dobocan. Orașul Cluj, după o pauză 
de mai mulți ani, s-a impus cu două 
elemente de mari perspective, Zeno 
Oprițescu și Zita Erdely, iar „școala 
reșițeană" a prezentat un spatist, Mir
cea Hokoiu, din a cărui tehnică ar 
putea învăța și cei mari...

La sfîrșitul întrecerilor, federația 
dc specialitate și ziarul „Scînteia pio
nierului" au acordat premii frumoase 
celor mai merituoși. în fruntea ta
bloului de onoare : Anca Groza (care 
a mai primit și o cupă din partea co
misiei orășenești Turda pentru cele 
mai bune rezultate în grupa C), Zeno 
Oprițescu, Teodor Nicolae și Carmen 
Cehanzuc. „Cupa Scînteii pionierului" 
a revenit sportivilor dinamoviști, care 
au obținut cele mai multe victorii în 
concurs.

— a. v. —
ULTIMELE REZULTATE TEHNICE.

COPII A-200 m bras (f) 1. M. BÎRSAN

3:15, 6,
e. a.

4. Y. Prodan (S.S.E. Timiș.) 3:15.6... 
Mibăescu (Dinamo) 3:15.8 (în serii 

3:13,9 — rec. republicat! copii B) ;200 m 
bras (b) ; 1—2, I. VLAD (C.S.M. CLUJ și 
D. P SARIN (S.S.E. 1) 3:00, 3. Al. Kuhn 
(S.S.E. Timiș.) 3:04,5 ; 200 m mixt (b)
1. D. UNGUREANU (S.S.E. GALAȚI)
2:49,7, 2. Al. Preda (S.S.E. I) 2:50,8, 3. D. 
Turcanu (S.S.E. 2) .2:52,2 4. A. Splnea
(Dinamo) 2:63.» ; 200 m mixt (f) :1. D. ME-- 
ZINCA (S.S.E. Reșița), 2. G. Cerbeanu 
(C.S.S.) 2:54,5. 3. D. Coroiu (S.S.E. Re
șița) 3:01,0 ; 4x200 m liber (b) : 1. C. S. 
ȘCOLAR 10:18.8 — rec. republican, 2. 
Steaua 10:26,0, 3. Viitorul 10:40,5 ; 4x100 mmiit (f) : 1. S.S.E. REȘIȚA 5:37,3 2. 
C.S.Ș. 5:39,8, 3. Steaua 5:46,8 ; 400 m li
ber (b): 1. D. GHEORGHE (C.S.S.) 4:57.7.
2. S. Cosmescu (Steaua) 5:14.8, 3. I. Mi-
clăuș (S.S.E. Sibiu) 5:15,4 : 400 m liber 
(f) : 1. D. COROIU (S.S.E. REȘIȚA) 5:34,9 
2.M. Hahanu (Viitorul) 5:47,1, 3. R. Ne- 
tejoru (Steaua) 5:52,2 ; loo m spate (b) : 
1. SI. HOIIOIU (S.S.E. REȘIȚA) 1:12,6 — 
rec. republican, 2. M. Movanu (S.S.E. )2 
1:15,8, 3. L. Adi (Dinamo) 1:17,9 ; 100 m
spate (f) : 1. D. MEZINCA (S.S.E. RE
ȘIȚA) 1:20.2, 2. R. Hocher ((S.S.E. Reșița) 
1:22.2, 3. I. Pădureleanu (Viitorul) 1:23,7 ; 
4x100 m mixt (b) : 1. S.S.E. 2 5:18.5. 2. 
Steaua 5:24,2, 3. S.S.E. 1. 5:28,1, 4. Dina
mo 5:28.1.COPII B — 50 m liber (b) : 1. Z. O- 
PRIȚESCU (C.S.M. Cluj) 30,3 — rec. re
publican, 2. M. Alexandrescu (Steaua) 
32,1, 3. C. Voronca (C.S.S.) 32,9 ; SO m 
liber <f) : 1. C. CEHANZUC (S.S.E. 2) 
32,1 — rec. republican, 2. M. Dobocan 
(Met. Turda) 32,3, 3. Z. Erdely (C.S.M. 
Cluj) 36,0 ; 100. m bras (b) : 1. E. MA-

1:30,8 ; 100 m bras (f) : 1. L. BURLACU 
(DINAMO) 1:29,0 — rec. republican, 2. L 

l Mendel (C.S.M. Cluj) 1:32,0, 3. A. Mihă- 
escu (Dinamo) 1:32,0, 4. A. Anton (Dina
mo) 1:32,5 ; 4x50 m mixt (f) 1. DINAMO 
2:36,6 - rec. republican. 2. S.S.E. 2 2:39,3, 
3. C.S.M. Cluj 2:48,0 : 100 m liber (b) ; 1. 
Z. OPRIȚESCU (C.S.M. CLUJ) 1:09,1 — 
rec. republican, 2. C. Voronca (C.S.S.) 
1:12,5, 3. P. Ghindaru (S.S.E. 2) 1:14,9 ; 
100 tn liber (f) : 1. C. CEHANZUC (S.S.E. 
2) 1:13,8 — rec. egalat, 2. M. Dobocan 
(Met. Turda) 1:14.4, 3. Z. Erdely (C.S.M. 
Cluj) 1:21.8 "O m fluture (b) : 1. Z. O- 
PR1TESC1 tC s.M. Cluj) 34,7 — rec. re
publican, 2. E. Manclescu (S.S.E. 2) 35,5, 
3. L. Copcealău (Dinamo) 36,0 : 50 m flu
ture (f) : 1. M. DOBOCAN (MET. TURDA)
37.1, 2. A. Anton (Dinamo) 37,4, 3. L. Bur- 
laeu (Dinamo) 38,6 ; 4x50 m mixt (b) : 1. 
DINAMO 2:33,4 — rec. republican, 2. 
S.S.E. 2 2:36,2, 3. Steaua 2:39,3, 4. C.S.S. 
2:39,3.

COPII C — 50 m liber (b) : 1. T. NICOLAE (DINAMO) 34,7 — rec. republican, 
2. G. Popovici (Dinamo) 36,7, 3. R. Vrin- 
ceanu (Steaua) 38,2, 4. C. Oatu (C.S.S.)
38.2, 50 ni liber (f) 1. A. GROZA (DI
NAMO) 35,2 — rec. republican, 2. A. Pop 
(S.S.E. 2) 39,5, 3. L. Dan (Dinamo) 40.2, 4. 
E. Cristescu (Dinamo) 40,2 ; 4x50 m mixt 
(b) : 1. DINAMO 2:45,3 — rec. republican,
2. S.S.E. Reșița 3:02.1, " "-1—■
3:11.3 ; 50 m bras (b) 
(DINAMO) 43,2 — rec. 
Molico (Steaua) 43,2, 3. 
ua) 47.8 ; 50 m bras (f)
NAMO) 45,1, 2. K. Popescu (Dinamo) 45,6,
3. I. Hesaun (S.S.E. 2) 45,8 ; 4xS0 m mixt

3. Crișul Oradea 
1. G. POPOVICI 
republican, 2. V. 
E. Buhoci (Stea- 
: 1, L. DAN (Di-

aceste situații. Vrem însfl să le dăm 
celor doi alergători un exemplu — după 
părerea noastră — usturător: tinărul 
Victor Răfoi de la Voința (în vîfstă de 
17 ani) a pierdut ieri contactul cu pri
mul pbiton după, 60 km. El a continuat 
însă să ruleze de unul singur 55 km, 
sosind , la capătul etapei , cu o înlîr/iere 
de 26 ininute. Muncind cinstit, fiind un 
exemplu de dîrzenic, tinărul ciclist și-a 
atras simpatia întregii caravane. Arbi
trii ar fi fosț dispuși să-l aștepte încă 
o oră pentru a-1 felicita și pentrți, a-1 
înregistra în clasament. Ce părere. au 
C. Ciocan și D. Rcpiuitoscu în fața a- 
cestui exemplu oferit de un tînăr aflat 
la primele lui curse?

CLASAMENTE: Etapa a llt-a, des
fășurată sîmbătă după-amiază pe șo
seaua București—Urzicau: 1. 1. Ar-1 
delcanu (Steaua) a parcurs 30 km, in
dividual contratimp, în 42:18 ; 2. G.
Dumitrescu (Steaua) 42:37 ; 3. Fr. Gera 
(Steaua) 43:08; 4. Gh. Moldovean^
(Steaua) 43:13 ;
namo) 43: 19: G. u. i.uou |
43:25; 7. M. Virgil (Steaua) 43:27 ț 
8. M. Ilîndașu (Steaua) 43:43; 9. Gh. 
Sueiu (Dinamo) 43:52; 10. C. Ciocan 
(Dinamo) 44:16.

Etapa a IV -a, desfășurată duminică 
dimineața pe ruta bucurești—Ploiești—- 
București (varianta Buftea), 115 km: 
1. Fr. Gera (Steaua) 2h 59:53 ; 2. G. 
Dumitrescu (Steaua) 2h 59:58 ; 3. Gh. 
Juravle (Olimpia), 4. Gh. Suciu (Di« 
namo), 5. S. Miliălfeanu (Olimpia), 6. 
M. Virgil (Steaua), 7. Gh. Răceauu 
(CPB), 8. P. Ivănescu (SSE 1) — a- 
celași timp.

CLASAMENT GENERAL INDIVI
DUAL: 1. ION ARDEI.EANU
(STEAUA) 9 h 02:14 ; 2. G. Moiceanu 
(Dinamo) la 1:01 ; 3. Fr. Gera (Steaua) 
Ia 4:00; 4. Gh. Suciu (Dinamo) la 4:49; 
5. Ch. Juravle (Olimpia) la 8:42; 6. 
L. Zanoni (Dinamo) la 10:48; 7. C. 
Dumjtrescu (Steaua) la 11:08 ; 8. (T 
Popgscu (Olimpia) la 11:15; 9. Gh: 
Moldovcanu (Steaua) la 11:55; 10. E. 
Rusu (Dinamo) la 11:56. ECHIPE: 1. 
DINAMO 1 17 h 16:52; 2. Steaua I la

părere . a

; 4. Gh.
5. G. Moiceanu (l)r

6. E. Ki.su (Uinamo)

Ki.su


W^/-JLF«8
?Cnps de Vftrlr a luat sfîrșit

Ieri s-au disputat ultimele meciuri din „Cupa de vară". Dat fiind 
hi că duminică 2t august începe campionatul categoriei A, etapa 
ramată inițial pentru miercuri 17 august se anulează.
Citiți în rîridurile de mai jos relatări de la redactorii și coresuon- 
ii noștri prezenți ieri pe stadioanele din Capitală și din provincie.

Meci amical international

Steagul roșu Brașov- 
Selecționata orașului Hanovra 3-0 (1-0)

■îOGRESUL - RAPID 2-4 (2-2)

^Hcsigur, nici unul dintre antrenorii 
două echipe nu s*a gîndit la 

■ui acestui joc — dovadă numeroa-
■ schimbări (unsprezece) efectuate în 
^■e'.e formații dar, pe teren, lucru-

au avut altă înfățișare. Primul 
întîlnirii — Oaidă (min. 12) — 

^Krat. pe gazon și în tribună, „pro- 
^Bia scorului'. Rapidiștii, considerind 
^Bisoiență golul inscris de către ad- 
^Bar, forțează ritmul jocului și ega- 
^Hă după 16 minute prin Ion Ioncs-
■ Replica Progresului este fulgeră- 
■v. Un minut mai tîrziu. o minge 
^Bersează terenul de pe dreapta pe 
■ga și Matcianu șutează senzațio- 
BB făcînd inutil plonjonul disperat
■ ui Răducanu.
^Minutul 35 a! partidei este marcat 
■o fază „tip Dumitriu". Adică, îna- 
■cșul giuleștean slalomcază printre
■ lăturii Progresului, ajunge in fața 
■tarului și, ca de obicei, încearcă
■ dribleze și pe acesta, ieșind spre 
■apta. Bineînțeles, faza de gol este 
■iță. Un minut mai tîrziu șarjează 
■eseu, intră în careu și în poziție

Șut e jMtat. Arbitrul C. Petrea
■ c.) fwte prima greșeală, neacor- 
■d lovitură de la 11 metri și o „re 
■ă" — comițînd-o pe a doua — 5 
■>ute mai tîrziu cînd îl lasă pe 
■mitriu să înscrie dintr-o poziție de 
■aid.
■ nainte cu cîtcva secunde de pauză, 
■îescu mai are o ocazie de a marca
■ pierde ..plecarea". Cu aceasta se 
■lteie de fapt și perioada oea mai 
■moașă a întîlnirii, perioadă în care 
■bele formații au realizat multe lu- 
■ri valoroase.
■jupă pauză, încep schimbările și
■ et, încet partida capătă alura unui
■ de mijlocul săptămînii. în care 
■trenorii introduc rezervele pentru a
■ menține în efort. Sînt construite și 
■tnt numeroase acțiuni, la o poartă 
li la alta, dar ele poartă pecetea
■ împlării și a lucrului făcut fără
■ eres. Banca rezervelor giuleștenilor
■ dovedește mai bine .mobilată",
■ pid desfășurînd în continuare un 
■: orientat spre poartă. Năsturescu 
■scrie î**«ain. 75 și Ionescu în rțtin.
■ ultiijul vrînd parcă să avertizeze 
Bupra veleităților pe care Je are ȘÎ 
■u| acesta la titlul de golgeter.
I P. VALENTIN

■MINTĂ BUCUREȘTI - DINAMO 
■' PITEȘTI 4-3 (1-1)

■în ultima „repetiție’' înaintea cam- 
■onatului, „Cupa de vară* ne-a ofe 
9 un frumos cuplaj pe stadionul 
Kpublicii. Deschiderea au făcul-o 
Inamo • Pitești și la fel de tînăja și
■ entata formație Știința Bucureș'l.
■ ctocia a revenit ; studenților cu 
B-3 (1 — 1). Considerații •,tehnico-ta;- 
■e prea laudative sînt premature. 
Bmoqenitatea ambelor formații a cam 
■sat de dorit, ca și pregătirea fizi- 
B, capitole unde antrenorii, vot în- 
B-rca în timpul care a mai rămas să 
Bzolve minusurile. Ne-ău plăcut 
Iar. cui nu-i place?) jocul pe inain- 
Ire al celor două echipe și cele 
Ipte goluri, unele foarte frumoase, 
■erită să evidențiem acțiunile celor 
Luă extreme ale Științei — Cior- 
Lavă și mai ales Lucescu — care 
Lt constitui exemple pentru multi 
tlegi din categoria A. De la pttcș- 
Ini îi remarcăm pe Naghi (același 
Bctftor sigur, autoritar), pe Barbu ți 
Ke Stelian. Oaspeții, în anspmblu, 
|ică nu sînt la forma Ier cea mai 
lună. Știu acest lucru și antrenorii, 
Bot pe care l-am înțeles din rodarea 
ptregului lot în acest joc.
I Dinamo Pitești a început )0"ul 
lestul de bine, a inițiat atacuri după 
(tacuri, dintre care unul este concre- 
izat in min. 13 de golqeterul echi- 
lei — Naghi, Numai că piteștenu 
iu forțează și studenții au astfel po- 
libilitatea să echilibreze jocul și să 
Igaleze în min. 22. După pauză an- 
Irenorii de la Dinamo introduc în 
eren o echipă complet remania’ă, 
fu multi juniori. Știinta își impune 
pe acum jocul și ca urmare a fru
moaselor acțiuni ale celor două ex
treme, înscrie prin Lucescu (de două 
ari) și Sîrbu, conducînd astfel în 
min. 83 cu 4—1. în ultimele cinci mi
nute, Dinamo are o puternică reve- 
jjfre- și înscrie două goluri, ultimul 
prin I. Popescu, foarte frumos. De 
notat și șuturile în bară ale lui 
Naghi — min. 47 și 56.

Surprinzător arbitrajul lui M. Niță 
'Rururoctil Lmi slim He. pel a 

trecut cu vederea faulturile în careu 
comise asupra lui Naghi (min. 7) și 
Turcan (min. 15). în general, el a 
arbitrat sub așteptări.

C. ALEXANDRU

C.S.M.S. - DINAMO BACAU 5-1 (2-1)
Rodînd un număr mai mare de 

jucători formația ieșeană a tost mai 
proaspătă și a reușit să depășească 
ușor prin contraatacuri purtate în 
viteză apărarea în linie a băcăoani- 
lor.

Dinamo Bacău n-a avut resurse șă 
termine întîlnirea cu un rezultat mai 
strîns deși a dominat o bună parte 
din timp.

La scorul de 3—1 pentru ieșeni 

Narjhi (Dinamo Pitești) a depășit întreaga apărare adversă, dar, în ultima clipă, este blocat de portarul 
bucureștenilor.

arbitrul D. Macovei (Iași) n-a văzut 
un henț în careul gazdelor comis de 
Romilă. Apoi, în compensație, el n-a 
acordat un 11 m la un henț cows 
în careu de Vătafu.

Au marcat: Cuperman (min. 2 și 
52), Incze IV (min. 80 și min. 85), 
Stoicescu (min. 42) pentru ieșeni și 
Duțan (min. 40) pentru băcăoani.
GLORIA C.F.R. GALATI - FRUCT-

EXPORT FOCȘANI 5-0 (1-0)
Joc de slabă factură tehnică des

fășurat tot timpul la discreția gaz
delor. Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Marin Petru, Dică, Luț.4 
și Jelezneac (2).

T. Siriopol — coresp.
U.T.A. - POLITEHNICA TIMIȘOARA 

1-3 (0-0)
Prima repriză a aparținu! forma

ției textiliste care a dominat cu au
toritate creîndn-și o serie de ocazii 
ratate de Axenle în min. 20 24 și 
39. După reluare gazdele deschid 
scorul prin Șchiopii în min 51, dar 
studenții timișoreni preiau inițiati
va reușind șă înscrie pînă la sfîrși* 
de trei ori prin Mitaru (min. 671, Le- 
refer (min. 75) și Cotormani (min. 
84).

Șt. lacob — coresp.
ȘTIINȚA CRAIOVA - JIUL 2-2 (1-1)

Joc disputat într-un ritm ridicat 
o bună parte din timp, încheiat cu 
un rezultat nedecis : 2—2 (1 — 1). 
Prin felul în care a condus, arbitrul 
craiovean Abagiu a privat echipa 
oaspe de victorie.

Șt. Gurgui — coresp.
PROGRESUL STREHAIA - METALUL 

TR. SEVERIN 3-3 (0-2)

Ambele echipe au practicat un joc 
de slabă factură tehnică.
OLTUL SF. GHEORGHE - METROM 

BRAȘOV 0-2 (C-0)
Prima repriză a aparținut în între

gime localnicilor care au ratat însă 
copilărește multe ocazii de gol. După 
pauză jocul se echilibrează dar spre 
sfîrșitul întîlnirii brașovenii, mai 
bine pregătiți din punct de vedete 
fizic, presează poarta gazdelor și 
reușesc să înscrie de două ori.

Gh. Briotă — coresp.
MINOBRAD V. DORNEI - METALUL 

RĂDĂUȚI 1-1 (0-1)
Ambele echipe au prestat un joc

MINERUL BAIA MARE - CRIȘUL 
ORADEA 1-1 (0-0)

Rezultat echitabil înregistrat la 
sfirșitul unei partide de slab nivel 
tehnic, lipsită de dinamism. Scorul
a fost deschis de Szakacs III (m n. 
50) dar numai după 4 min. Sasu a 
reușit să înscrie punctul egalizator.

T. Tohătan — coreșp. reg.
TRACTORUL BRAȘOV - RULMENTUL 

BRAȘOV 1-1 (0-1)
Desfășurat în deschidere la meciul 

Steagul roșu — Selecționata orașului 
Hanovra, acest joc a dat loc unei 
dispule atractive. Tractoriștii au do
minat majoritatea timpului, dar ei 
n-au reușit să înscrie decît în ulti
mul minut al partidei, prin Trăsnet.

Echipa Rulmentul s-a comportat 
remarcabil, contribuind alături de 
adversar la buna factură a jocului. 
Pentru Rulmentul a înscris Lupu în 
min. 14.

G. Carol — coresp. reg.

SIDERURGISTUL GALATI - FARUL 
CONSTANȚA 1-2 (1-0)

Deoarece terenurile din Galați sînt 
în curs de amenajare înaintea com
petițiilor oficiale, cele două echipe 
au căzut de acord ca meciul să se 
dispute la Tecuci. Întîlnirea a dat 
loc unui joc viu disputat. Fotbaliștii 
din Constanta au cîștigat cu scorul 
de 2—1 (0—1). Ambele puncte ale 
formației învingătoare au fost în
scrise de Iancu.

Aurul îlatna —
M.l.h. SKODlJC J-5 (1-2)

ZLATNA — 14 (prin telefon). Mica 
așezare din Munții Apuseni a trăit azi 
un- important eveniment sportiv : echi
pa Aurul, proaspăt promovată în cam
pionatul categoriei C, a susținut pri
mul său meci internațional. Adversară 
t-a fost formația iugoslavă M.I.K. din 
Skoplje După un joc interesant, cu 
multe faze dinamice la ambele porți, 
partida s-a încheiat la egalitate. Oas
peții s*au remarcat prin jocul combi- 
nativ pe care l-au prestat. Formația 
locală a jucat mai bine în repriza se
cundă cînd a reușit să înscrie de 
două ori. Au marcat : Torbakov (min. 
10 și 41) și Hisovschi (min. 24), pen- 
fru oaspeți, respectiv Done (min. 14) și 
Boldan (min 66. și 75) .

N. BĂIȘAN — coresp.

I PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE LA CONCURSUL PRONOS
PORT NR. 33, ETAPA DIN 14 AUGUST 

1966

I. Steagul roșu Brașov — Hanovra 1
II. Progresul București — Rapid 2

III. U.T.A. — Politehnica 2
IV. Știința Buc. — Dinamo Pitești 1
V. C.S.M. Iași — Dinamo Bacău 1

VI. Siderurgistul — Farul 2
VII. Minerul B. Mare — Crișul x

VIII. Știința Craiova — Jiul x
I IX. Oltul Sf. Gheorghe — Metrom 2

X. Tractorul Br. — Rulmentul Br. x
XI. Metalosport Galați — Fructexport

Focșani 1
XII. Progresul Strehaia — Metalul Tr.

Severin x
XIII. Minobrad V. Dornei — Metalul

Rădăuți x
FOND DE PREMII 183 430 lei din care 

report pentru premiul minim 15 917 lei.
Premiul excepțional de Ja concursul 

Pronosport nr. 32 din 7. VIII. a.c. a re- 
j venit participantului Hanuș Ion din 

Qni i > TUI n re

BRAȘOV (prin telefon). — Jocul a- 
mical internațional disputat azi pe te- 
îenul Tractorul a atras aproape 10 000 
de spectatori. Firesc acest interes, de
oarece oaspeții se prezentau la activ 
cu o victorie asupra campioanei noas
tre — Petrolul,

Timp de 20 de minute partida a 
avut o desfășurare oarecum egală, 
după care brașovenii pun complet stă- 
pînire pe joc. Primul gol al gazdelor 
îl înscrie Necula în minutul 24, din
tr-o lovitură liberă de la aproximativ 
25 metri. După acest gol, spre sur
prinderea generală, oaspeții se retrag 
în apărare, permițînd jucătorilor locali 
să domine copios pînă la pauză. Și în 
contiunarea partidei, după pauză, jocul 
este controlat de brașoveni care reu-

Meciuri
PETROLUL—PROGRESUL BRĂILA 

3—1 (2—0)
Ploiești, 14 (prin telefon). în ca

drul pregătirilor în vederea începerii 
campionatului, Petrolul a susținut un 
„amical" în compania echipei Progresul 
Brăila. Jocul s-a încheiat cu victoria 
ploieștenilor cu scorul de 8—1. Dri- 
dea I, Dragnea și Florea sînt autorii 
golurilor echipei gazdă. Pentru brăi- 
leni a marcat Military.

Gli. Apostolescu — coresp.
FLACĂRA MORENI—FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI 2-1 (0—0)
Duminică dimineața, pe terenul 

Timpuri Noi din Capitală s-a dispu
tat jocul amical dintre echipa dc ca- 
tegoria B Flacăra Moreni și Flacăra

Turneul formației 
în țara

între 9 și 13 august formația ceho
slovacă de lupte greco-romane Ruda 
llvezda Fraga a susținut trei lntilniri 
în țara noastră. Parteneră dc întrecere 
— formația Elcctroputere Craiova.

în primul meci, susținut la Tg. Jiu 
experimentala formație cehă, care se 
identifică .în lipii generale cu naționala 
Cehoslovaciei, nu a putut obține mai 
mult de meci nul în fața craiovenilor. 
lată rezultatele înregistrate: cat. 52 
kg.: losef Makho b.p. pe I. Stoica , 
cat. 57 fcg.-.llie Popa b.p. Rudolf Kasl; 
cat. 63 kg: Jiri Svek b.p. pe 1. Alio- 
nescu; cal. 70 kg: Jiri Mara b.p. pe 
M. Burlacu; caz. 78 kg : Olteanu b. p. 
pc Kuna ; car. 87 kg: N. Neguț b. tuș 
Ccrniky; cat. 97 kg: C. Bușoiu b. p. 
pe Garbaczcwski : cat. peste 97 kg: 
Kment b.p. pe FI. Chițu. Calificativul 
general satisfăcător.

Cea dc a dona înlilnire, desfășurată 
pe stadionul „1 Mai" din T r. Scvcrin, 
a revenit pe merit echipei oaspe cu șco- 
rul de 5‘/2 la 2%. Am asistat de data 
aceasta la întîlniri dc nivel tehnic ri
dicat, în care cel mai des folosite au 
fost „aruncările", ceea cc a sporit spec
taculozitatea partidelor. Rezultate teh
nice : cat. 52 kg: I. Olccvo h. tuș re- 
tuiz.a 11 ne 1. Stoica : cal. 57 kg : R. 

șese să mai înscrie de două ori prin 
Necula în minutele 57 și 67. în a- 
ceaștă perioadă întreaga echipă a ste
garilor s-a mișcat bine, a manifestat 
multă poftă de joc, fapt îmbucură
tor acum cu o săptămînă înaintea în
ceperii campionatului.

Jucătorii vest-germani au fost sur
prinși de jocul în viteză al fotbaliști
lor noștri și au practicat majoritatea 
timpului un joc strict de apărare 
pentru a evita ca scorul să ia propor
ții. Jucînd doar pe contraatac, rarele 
lor incursiuni la poarta brașovenilor 
au rămas fără rezultat pînă la sfîrși- 
tul meciului.

Jocul a fost bine condus de arbi
trul M. Vasiliu — Ploiești.

C. GRUIA și
V. SECĂREANU — coresp.

Echipe românești 
in turnee peste hotare

DINAMO BUCUREȘTI — S.P.V.G.
FUERTH 1—1 (1—0)

MUNCHEN 13 (Agerpres). — Echi
pa de fotbal Dinamo București și-a 
continuat turneul în R-F. Germană, 
jucînd la Fuerth cu echipa locală 
S.P.V.G. Fuerth. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 1—1
(1—0). Dinamoviștii au deschis scorul 
în minutul 28 prin Danie) Ene. 
Gazdele au egalat cu 8 minute îna
intea fluierului final.

STEAUA—SPARTAK SUBOTICA 
0—0

BELGRAD 14 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, la Subotica, echipa de fotbal 
Steaua București a întîlnit formația 
locală Spartak. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0.

amicale
roșie București din categoria C. Căl
dura toridă și-a pus amprenta asupra 
meciului, fotbaliștii practicînd un joc 
lent. Cele trei goluri’ au fost înscrise 
în ordine de Drăgan (min. 67) și Fră- 
țilă (min. 72) pentru echipa din Mo
reni și Smaclea din 11 metri pentru 
gazde (min. 78).

N. Tokacek — coresp.

ALTE REZULTATE:
CHIMIA FĂGĂRAȘ—GAZ ME

TAN 3—2 (2—1)
A.S.A. TG. MUREȘ—UNIVERSI

TATEA CLUJ 1—2 (1 — 1)
SATMAREANA — INDUSTRIA

SÎRMEI C. TURZI1 1-1 (l—0)
VAGONUL ARAD—C.F.R. ARAD 

5_0 (5—0).

Ruda llvgida Praga 
noastră

Kasl b.p. pe I. Popa ; cat. 63 kg : I. 
Kaspar b. tuș repriza 1 pe D. Căpșună ; 
cat. 70 kg: Jiri Svek meci nul cu M. 
Burlan ; cat. 78 kg : Jiri Mara îneci nul 
cu St. Olteanu ; cat. 87 kg : N. Neguț 
b. tuș repriza I pe Cerniky ; cat. 97 
kg : C. Bușoiu meci nul cu Garbaczew- 
ski ; cat. peste 97 kg : Kment b. tu$ 
repriza 1 pe C. Martinescu.

Shnbată formația cehă a susținut ulti
mul meci, la Craiova, în fața aceluiași 
adversar. De data aceasta, craiovenii au 
obținut un meritoriu rezultat dc egali
tate (4—4), ținînd seama de valoarea 
adversarului. Victoria putea să revină 
gazdelor dacă la categoria 57 kg I. 
Popa ar fi luptat mai atent. Datorită 
faptului că la categoria grea FI. Chițu 
a realizat un valoros meci nul în com
pania lui Kment, partida a luat sfîrșit 
la egalitate, lată rezultatele, în ordinea 
categoriilor: I. Stoica meci nul cu 1. 
Makho; 1. Popa pierde la puncte în 
fața lui Kasl ; Kaspar b. tuș pe N. 
Ștefan ; M. Burlan meci nul cu vicccam- 
pionul mondial Svek ; Gabor b. p. Mara; 
N. Neguț b. tuș pe Ccrniky ; C. Bușoiu 
meci nul cu Garbaczcwski; FI. Chițu 
meci nul cu Kment.

V. GODESCU



Lu Constata, meciuri echilibrate
CONSTANȚA (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Din echipa care a evoluat în pri

ma partidă la București doar Crudu 
și Constantinescu au urcat treptele 
ringului în întîlnirea revanșă dis
putată aseară la Constanța, în 
compania echipei R. F. Germane.

întîlnirea a avut loc pe terenul 
„Spartac", în fața a peste 3.000 de 
spectatori.

De data aceasta partidele au fost 
foarte echilibrate și extrem de dis
putate, iar victoria a revenit, la 
limită, sportivilor noștri: 5—4.

Turneul internațional de handbal de la Trencin
«■■■■■■auaanMaracsnKaaBHanaBaai

ROMEO CAI.ARĂȘANU

si 
re- 
se- 
în-

,Gupa Prieteniei" (mijloc) și celelalte troiee oferite de organizatori cu 
ocazia concursului international de pescuit sportiv din Polonia.

în localitatea Trencin, din R.
Cehoslovacă, se desfășoară un tur
neu de handbal feminin cu oarll- 
ciparea unor echipe din România, 
Republica Democrată Germană 
Cehoslovacia. Țara noastră este 
prezentafă la acest turneu de 
lection a ta de tineret. Echipa a 
ceput foarte bine competiția, reușind 
în primele trei meciuri tot atîtea 
victoi ii.

Jucînd în primul meci cu formația 
Sparta Praga, tinerele noastre spor
tive au impus un ritm foarte rapid, 
cîștigînd cu 6—2 (4—2). în partida 
următoare handbalistele noastre au 
realizat o nouă victorie, mult aplau
dată de publicul spectator, de data 
aceasta în fata formației germane 
Lokomotiv Rangsdorf. Scor final 
8—1 (4—2). Aceste victorii au fost
bine apreciate în rîndul specialiș
tilor prezenți la Trencin. deoarece 
Sparta Praga este o formație frun
tașă a handbalului cehoslovac, iar 
echina qermană este bine cotată în 
campionatul țării sale.

In a treia întîlnire reprezentantele 
noastre au realizat o nouă victorie, 
învinqînd pe Inter Bratislava cu sco
rul de 8—6 (4—4). Tinerele hand
baliste românce au practicat un joc 
dinamic, cu atacuri bine concepute 
si frumos finalizate. Ele au mani
festat o bună pregătire fizică, reu
șind să mențină un ritm viu de-a 
iunqul întregii partide. Alte rezul
tate : Cehoslovacia — Lokomotiv 
Rangsdorf 10—2 (6—1), Jednota
Trencin — Inter Bratislava 10—4 
(4—3), Jednota Trencin — Sparta 
Praga 6—-4 (3—1), Cehoslovacia — 
Jednota Trencin 9—4 (5—2), Sparta 
Praqa — Lokomotiv Rangsdorf 9—3 
(5—2) și Cehoslovacia — Inter Bra
tislava 7—2 (3—1).

TUS RHEINHAUSEN ÎNVINGĂ
TOARE LA CONSTANȚA

CONSTANȚA 13 (prin teleîon). — 
în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în tara noastră, echipa 
vest germană TUS Rheinhausen a

ȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI, REZULTATE
COMPETIȚII SAHISTE 

INTERNAȚIONALE
VARNA. în runda a noua a tur

neului feminin zonal de șah con- 
tînd pentru preliminariile campiona
tului mondial Alexandra Nicolau a 
învins-o pe Haar. iar Margareta Pe- 
revoznic a cîștigat partida cu Ma- 
lipetrova.

în runda a 10-a 5 partide s-au în
cheiat cu rezultat de remiză i Ma- 
lipetrova — Karakas, Eretova — Ni
colau, Asenova — Polihroniade, Tro- 
iariska — Litmanowicz și Novara — 
Sili. Partidele Todorova — Keller și 
Haar — Perevoznic s-au întrerupt, 
în partidele întrerupte din rundele 
precedente și continuate sîmbătă 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Karakas — Rudzikovskoi 1—0; 
Polihroniade — Eretova 1—0: Ere
tova — Litmanowicz 1—0. Partida 
Asenova — Litmanowicz s-a între
rupt pentru a doua oară.

în clasament conduce Novara 
(R.D.G.) cu 7 puncte, urmată de 
șahistele românce Polihroniade cu 6 
puncte și o partidă întreruptă și 
Nicolau 6 puncte. Eretova totali
zează de asemenea 6 puncte.

STOCKHOLM. în runda a 9-a a 
turneului final al campionatului 
mondial studente.se de sah de la 
Grebro, erhipa României a învins cu 
scorul de 3—1 echipa Olandei.

IRomânia —R. F. Germană 5-4 la box
O'

Sportivii români au ciștigat
la pescuit„Cupa Prieteniei"

S-au disputat numai nouă me
ciuri deoarece la cat. muscă boxerul 
vest-german Penzler a fost oprit de 
medic să urce în ring.

Rezultate tehnice i C. Crudu b.p. 
Prause ; Niewohnelr b.p. A. Murg j 
M. Dumitrescu b.p. Kottysch; Ger
ber b.p. V. Trandafir; M. Gheor- 
ghioni b.p. Peck j Krawhorst b.p. 
Cojocaru; E. Constantinescu b.p. 
Muck; Rascher b.p. N. Puiu j V. 
Antoniu b.p. Puzicka.

evoluat în localitate, unde ■ Jntîl- 
nit formația Marina. Jocul a fost 
cîștigat de oaspeți, care s-au impus 
pe plan tehnic și tactic în repriza 
secundă. Rezultat final: 20—12 (6—6) 
pentru TUS Rheinhausen. Cei mal 
buni jucători i Busse (5) și Stephan 
(4) de Ia oaspeți. Avram (5) și An
ei hei (3) de Ia gazde A arbitrat 
corect G. Popescu (București).

CORNEL POPA — coresp.

Reprezentativele României învingătoare 
în turneul internațional de volei de la ClujA

(Urmare din pag. 1) 

mătoarele formații: ROMANIA A t 
Corbeanu (Stoian, Schreiber), Nlco- 
lau, Drăqan, Derzel (Stoian), Schrei
ber (Udișteanu), Stoian (Gancin, 
Cozonici) ; ROMÂNIA : Grigorovld 
(Cristiani). Tirlici (Bartha), Gancin, 
(Ferariu), Bărbuță (Porojnicn), Udiș- 
leanu (Tirlici), Cozonici (Ganciu). 
A arbitrat corect L. Kiss (Ungaria), 
secundat de I. Răcățan (România).

Arbitrii români V. Chioreanu șl 
Gh. lonescu au condus bine partida 
R. P. Chineză — Ungaria încheiată, 
după 75 de minute de joc, cu vic
toria primei echipei 3—1 (8, —6,6,7). 
Voleibaliștii unguri au reușit doar 
intr-un set să nu se angreneze 
în ritmul iute al adversarilor, pe 
care i-au întrecut atunci printr-un 
atac variat cu multe mingi .puse*, 
în rest, echipa R. P. Chineze, ataci nd 
din pase de departe de plasă, Mo- 
cînd mai activ șl, îndeosebi, greșind 
mai puțin decît adversarii, a învins 
nesperat de comod.

în primul med de duminică, re
prezentativa României, jucînd în 
formația Corbeanu (Cristiani), Bartha

U.R.S.S. a învins cu 3—1 Ceho
slovacia, Iugoslavia a terminat la 
egalitate cu Danemarca (2—2), tar 
Ungaria a întrecut cu 3*/,—*/, Rn- 
landa. Sîmbătă în penultima rundă, 
echipa României a terminat la ega
litate î 2—2 cu echipa IzraeluluL 
Alte rezultate: Anglia — U.R.S.S. 
0—4; Bulgaria — Iugoslavia 1*/,— 
21/, ; Cehoslovacia — Olanda 3—1 ; 
Finlanda — Danemarca 1—3; Unga
ria — R.D, Germană 1—3.

în ultima rundă s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: R.D. Germană — 
Finlanda 2—2 ; U.R.S.S. — Ungaria 
3—1 : Anglia — Olanda 3—1 ; Ce
hoslovacia — Izrael 3—1 ; Iugosla
via — România 31/,—; Danemar
ca — Bulgaria 3—1. în clasamentul 
final primul loc a fost ocupat de 
formația Uniunii Sovietice, cu 34 de 
puncte, urmată de Cehoslovacia 
(28‘/2), Danemarca și Iugoslavia (am
bele cu cite 27’4), România (23), 
Izrael (21 >4), Anglia (20), R.D. Ger
mană (19), Bulgaria (18*/,), Ungaria 
(16‘4), Olanda (15) și Finlanda (12).

NEW YORK. în turneul interna
tional de șah de la Santa Monica 
(California) „Memorialul Piatigorski*, 
marele maestru american Bobby Fi
scher a obținut două victorii con
secutive. El a cîștigat partida Între
ruptă cu Larsen (Danemarca), iar în 
runda a 16-a l-a învins pe Najdorf 
(Argentina). în urma acestor rezul-

R.P. Polonă a avut loc cea deîn
a doua ediție a concursului interna
țional de pescuit sportiv dotat cu tro
feul transmisibil „Cupa Prieteniei". 
Au luat parte pescari sportivi din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Polonia, R.D. 
Germană, Ungaria și România.

Competiția s-a desfășurat pe rîul 
Notec, în apropierea localității Krzyzu 
Wielkopolski din voievodatul Poznan. 
După trei ore de întreceri, cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
echipa de pescari sportivi a Asocia-

(Porojnicu), Stoian, Grigorovici (Po
rojnicu), Tîrlici (Rauch), Ganciu, 
a învins-o pe cea a Ungariei, în 115 
minute de joc, cu 3—1 (—16, 14, 
4, 4). Apărarea fermă în linia a doua 
și la blocaj și atacul mai decis șl 
mai variat al echipei României au 
hotărît soarta partidei în care volei
baliștii unguri au repetat, în linii 
mari, scăderile de coordonare din 
meciul cu echipa R. P. Chineze, ac- 
țlonînd cu fluctuații, mai ales în jo
cul din linia ofensivă și de la blocaj 
Capitole prezentînd scăderi în jocul 
de duminică al echipei noastre : du
blajul în atac și, într-o oarecare 
măsură, execuția pasei a doua, in 
genere mingea fiind servită atacan- 
ților prea pe fileu. în această par
tidă, condusă bine de arbitrii români 
Gh. lonescu și M. Herța, s-au evi
dențiat Corbeanu, Tirlici, Stoian, 
Ganciu (România), Molnar, Janosi, 
Tatar și Florian (Ungaria).

în al doilea meci de duminică s-au 
întîlnit echipele România A și R.P. 
Chineză. Meciul, condus corect și au
toritar de L. Kiss (Ungaria) și V. 
Chioreanu (România), s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei noastre la sco

late Fischer l-a egalat în clasament 
pe marele maestru sovietic Boris 
Spasski, cu care împarte în precept 
primul loc la egalitate de puncte 
(10). Datorită acestei situații, întîl
nirea directă dintre cei doi mari 
maeștri, programată pentru runda a 
17-a, este așteptată cu un deosebit 
interes. Alte rezultate din runda a 
16-a i Portisch (Ungaria) — Donner 
(Olanda) 1—0; Larsen (Danemarca) 
— Petrosian (U.R.S.S.) 1—0; Res- 
hewski (S.U.A.) — Unzicker (R. F. 
Germană) remiză.

în clasament, după Spasski și Fi
scher, amîndoi cu cîte 10 puncte, 
urmează Larsen, Unzicker și Portisch 
cu cîte 8,5 puncte, Najdorf, Res- 
hewski, fiecare cu 8 puncte etc.

ITALIANUL CARLO SENONER, 
CAMPION MONDIAL 
LA SLALOM SPECIAL !

PORTILLO, 14 (Agerpres). — Ulti
ma probă a campionatelor mondiale 
de schi, alpin s-a încheiat cu o mare 
surpriză. După parcurgerea celor doua 
manșe ale cursei de slalom special, pe 
primul loc s-a clasat italianul Carlo 
Senoner cu 1:41,56. El a fost urmat 
în ordine de francezii Perillat și Jauf- 
fret, înregistrați cu 1:42,25 și respec
tiv 1:42,58.

Titlul de campion mondial la com

Vînătorilor și Pesca-ției Generale a
rilor Sportivi din România, alcătuită 
din Alexandru Vegh, Ovidiu Tudoran 
și loan Pană. Astfel, formația română 
a reușit să ocupe primul loc în cla
samentul pe națiuni, cucerind „Cupa 
Prieteniei". Locurile următoare au re
venit echipelor Cehoslovaciei, Polo
niei, Ungariei, R.D. Germane și Bul
gariei.

Cîștigarea trofeului „Cupa Prieteni
ei" reprezintă un frumos succes al 
pescarilor sportivi din țara noastră.

rul de 3—2 (10, —12, 13, —8, 9). 
Partida a fost deosebit de spectacu
loasă și cu numeroase răsturnări în 
evoluția scorului. Echipa română a în
vins la capătul unui meci de mare 
luptă. Dificultatea cu care a cîștigat 
Se explică în cea mai mare parte prin 
jocul inegal și insuficient de orientat 
la blocaj. Acesta a fost însă extrem 
de mult îngreuiat de modul foarte 
combinativ de rezolvare a situațiilor în 
ofensivă de către jucătorii chinezi 
care, cu siguranță, la campionatele 
mondiale vor da de furcă oricărei a- 
pârări. Pe de altă parte, greutatea cu 
care am învins a fost cauzată de ne- 
folosirea în suficientă măsură a forței 
în finalizarea atacurilor. în ultimul 
set și, mai ales, în finalul acestuia, 
însă, echipa noastră a acționat din 
toate punctele de vedere aproape de 
valoarea ei reală, atît prin forța și 
varietatea atacului, cit și prin sigu
ranța blocajului și a dublajelor. For
mația folosită de reprezentativa ro
mână : Bărbuță (Udișteanu), Udișteanu 
(Nicolau), Drăgan, Derzei (Ganciu), 
Schreiber (Bărbuță), Cozonici (Stoian).

binata de trei probe a revenit lui 
Jean Claude Killy (Franța).

Iată acum ciștigătorii acestei ediții 
a „mondialelor* : MASCULIN — sla
lom special : Carlo Senoner (Italia), 
slalom uriaș : Guy Perillat (Franța), 
coborîre : Jean Claude Killy (Franța), 
combinată : Jean Claude Killy ; FE
MININ — slalom special — Annie 
Famose (Franța), slalom uriaș : Ma- 
rielle Goitschel (Franța). coborîre : 
Erika Schinnegger (Austria), combina
tă : Marielle Goitschel.

PERFORMANTE BUNE 
LA KINGSTON

KINGSTON, 14 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit Jocurile Britanice ale Coni- 
monwealthuîiii desfășurate timp de 7 
zile la Kingston, fn clasamentul pe me
dalii primul loc a fost ocupat de Anglia 
cu 33 medalii de aur, urmată de Aus
tralia cu 23 medalii de aur și Canada 
cu 14 medalii de aur.

în cadrul concursului de natație au 
Tost stabilite noi recorduri mondiale, 
înotătorul Ian O’Brien (Australia) a co
rectat recordul mondial în proba de 110 
yarzi bras, fiind cronometrat în 1:08,
2. Kathy Wainwright (Australia) a sta
bilit un nou record a! lumii în proba 
de 440 yarzi liber (femei) cu 4:38,8, 
Echipa masculină a Australiei a corectat 
recordul mondial în proba de ștafetă 
4x110 yarzi (mixt) realizînd 4:03,2. 
în sfîrșit, Linda Ludgrove (Anglia) a 
egalat recordul lumii în proba de 220 
yarzi spate cu 2:28,5.

în competiția de atletism, Mottley a 
cîștigat proba de 440 yarzi în excelen

Turneul internațional 
de tenis de la Miinche

M0NCIIEN (prin telefon). — 
turneul international de tenis de 
Munchen sportivul român Ion Tiriac, j 
cînd împreună cu englezul R. Tayli 
s-a calificat în finala de dublu bărha 
Aici, perechea Ilewit—Bungert (Austr 
lia, R.F. Germană) a învins cuplul ( 
riac—Taylor cu 6—4, 6—4, 4—6, 6— 
Alte rezultate: dublu bărbați, semi) 
nale : Țiriac, Taylor—Newcombe, L
(Australia, India) 7—5, 7—5. Simp, 
bărbați, turul I: Țiriac—Wuelf (RFC 
6—1, 6—0, turul II: Țiriac—Pokor 
(Austria) 7—5, 6—3, turul III: Țiria 
Plotz (RFG) 8—6, 6—2, sferturi: I 
Viei—Țiriac 6 —3, 6—3, semifinali
Gulyas—Pilici 6—4, 6—4, Bungert- 
Hewit 3—6, 6—4, 6—4, Simplu feme 
sferturi: Vobicikova (Cehoslovacia)-
Smith (Australia) 6—4,4—6, 7—5 (!) 
semifinale- Niesen (RFG)—Bueno (Bri 
zilia) 7—5, 6—3 (!), Schultz (RFG)- 
Vobicikova 6—3, 0—6, 6—3. Dubi 
mixt, turul II: Țiriac, Helga Schultz 
(România, R. F. Germană) — Hack 
Proll (RFG) 6—1, 6—3; in sferturi c 
finală, Țiriac și Schultze vor fntlli 
cuplul MacMillan—Harter (Africa d 
sud, S.U.A.). Meciul are loc luni cin 
se termină competiția.

Echipa de polo a Românie 
a pierdut la Zenica

ZENICA, 14 (prin telefon)^ — Sîrr 
băta s-a desfășurat în localitate, ii 
fața a peste 5000 de spectatorryi nnu 
meci amical dintre reprezentativele d< 
polo ale Iugoslaviei și României. La ca 
patul unei partide extrem de echilibrate 
victoria a revenit la limita echipei gazdî 
4—3 (1—0, 2—1, 0—0. 1—2).

Duminică după-amiază, cele două e 
chipe s-au întîlnit în meciul revanșă 
Jucătorii iugoslavi au făcut o partid: 
foarte hună, obținînd o victorie clară ci 
scorul de 8- 4 (2—0, 1—1, 3—1, 2— 
2). Echipa română a jucat mult ma 
slab ca în ajun, atît în apărare cît ș 
în atac.

La Sofii

Gimnastele noastre 
au evoluat sub așteptări

SOFIA 14 (prin telefon, de la co
respondentul nostru Toma^*ifc>stov). 
Sîmbătă și duminică în sal? Sliv- 
nița din Sofia s-a desfășurat întîlni
rea internațională amicală de gimnas
tică dintre reprezentativele Bulgariei 
și României, încheiată cu victoria 
meritată a gazdelor cu 369,421 — 
366,588 p La individual compus pri
mul loc a revenit gimnastei bulgare 
Maria Karașka cu 75,099 p, urmată de 
Ceampelea (România) — 74,331 p, 
Atanasova (B) 74,231 p. Tutan (R) 
73,730 p, Filipescu (R) 72,999 p, Cir- 
kova 72,965 p.

ca
tul timp de 45,2, iar nigerianul Igun 
s-a clasat pe primul loc la triplu salt 
cu 16,40 m. Alte rezultate: masculin: 
1 milă Kcino (Kenia) 3:56,1 • ciocan 
Payne (Anglia) 61,14 m ; feminin: lun
gime: Mary Rand (Anglia) 6,36 m; 
80 m garduri Pamela Kilborn (Austra
lia) 10,9.

Viitoarea ediție a Jocurilor va avea 
loc în anul 1970 la Edinburgh (Scoția).

FOTBAL PE GLOB

• A fost Inaugurat noul sezon, cu 
meciul dintre Liverpool, campioana 
țării, și Everton, cîștigătoarea Cupei. 
A cîștigat Liverpool, cu 1—0, prin 
golul marcat de Hunt.

• într-un meci international, echi
pa Racing Club Strassbourg a învins 
cu 1—0 (0—0) echipa Saar 05 (RFGl, 
prin golul marcat de Farias, în mln. 
46. Gazdele au aliniat următoarea e- 
chipă: Schuth, Hauss, Marschal, 
Sbaiz, Lazarus, Kaelbal, Mezaros, Fa
rias, Piat, Szepaniak, Hausser.

• Alte rezultate tnternaționafej
Derby County (Anglia) — Macabi 
Tel Aviv 2—1 (1—1); Selecționata
provinciei Canton — reprezentativa 
Siriei 4—1 (3—1); Pahtakor Tașkent 
— F.0. Toulouse 5—0 (3—0); Neftla- 
nik Baku — F.G. Toulouse 2—1; F.6. 
KOln — Dozsa Budapesta 2—2 (I—0).

• Stanley Matthews, accidentat în 
perioada G.M., a părăsit zilele aee»» 
tea spitalul, plecînd la Blackpe»), 
unde se va odihni cîteva zile.
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