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VI -a ediție a campionatului mondial
de volei din Cehoslovacia

- De la trimisul nostru special, CONSTANTIN FAUR

tele-
cele

CESKE BUDEJOVICE 29 (prin 
bn). — Marți va avea loc, în 
I localități din Cehoslovacia în 
are își au sediul grupele prelimi- 
lare ale C. M. de volei, deschiderea 
ntrecerilor pentru stabilirea 
[iei voleiului mondial.

Iată componența grupelor 
binare : GRUPA A (Praga): 
llovacia, R. P. Chineză, 
Panenjarca, Iugoslavia

ierar-

prell-
Ceho- 

R.F.G., 
nemurea, Iugoslavia și Italia; 
îiWt B (Nitra): Franța, Ungaria,

Puba, R.D.G„ U.R.S.S. și S.U.A.; 
GRUPA G (Ceske Budejovice): 
ROMANIA, Polonia, Olanda, R. P. 
Mongolă, Turcia, Argentina; GRUPA 
t> (jihlava): Bulgaria, Brazilia, Ja
ponia, Belgia, Finlanda.
Lin grupa A, față de lista Inițială 
te înscrieri, s-au înregistrat două 
Reprezentări. Este vorba de echipele

Marocului și Izraelului care au. fost 
înlocuite cu reprezentativele R.F.G., 
și, respectiv, Danemarcei. Cele două 
echipe au și sosit la Praga. In 
grupa B, Mexicul nu s-a prezentat, 
de asemenea, și a fost înlocuit cu 
Cuba. Prezența Argentinei la a- 
ceastă ediție, în grupa G, este încă 
sub semnul incertitudinii. In orice 
caz, dacă aceasta nu se va pre
zenta pînă la startul „mondialelor”, 
ea va fi scoasă din întreceri, iar 
locul va rămîne liber. Aceeași situa
ție există și în grupa D, unde 
R.P.D. Coreeană nu se mai prezintă 
și, deci, 
echipe.

Dintre 
slovacia, 
ciuri de 
Cehoslovacia a întrecut Franța cu

seria va cuprinde numai 5

echipele sosite în Ceho- 
cîteva au și susținut me- 

verificare. Astfel, la Praga,

3-0 
de

iar la Nitra, S.U.A. a dispus 
echipa R.F.G. cu același scor.

Din grupa G, care ne interesează 
mai mult, deoarece aici va lupta 
echipa țării noastre pentru califica
re, Polonia și Olanda mi se par, în 
ordine, adversarele cele mai redu
tabile. Formația olandeză este 
compusă din jucători tineri, practică 
un joc modern, acționează perma
nent cu intrare, cu simulare de atac 
și cu pase întinse pe bandă. For
mația Poloniei, cu care ne întîlniin 
astăzi în primul meci este, în linii 
generale, cea anunțată anterior.

Jocul pe care România îl susține 
în compania echipei poloneze se 
anunță foarte interesant, fiind con
siderat de majoritatea specialiștilor 
ca o adevărată finală a seriei G.

Primele starturi in Campionatele europene de atletism
— De la trimisul*- nostru special, ROMEO VILARA

LEONTIN SĂLĂJAN
La Palatul Republicii

prin fața catafalcului
LUNI, 29 august 1966, spre 

dreptau, Încă din primele ore ____ ____
spre a aduce un ultim omagiu tovarășului Leontin Săl’ăjai^ membru 
ai Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist ’ 
Român, general de armată, ministrul Forțelor Armate. Două zăbranice 
mari, de doliu, sînt arborate pe fațada clădirii Palatului.

In marea sală, unde se află catafalcul pe care este depus sicriul» 
cu corpul neînsuflețit al tovarășului Leontin Sălăjan. răsună solemn 
acordurile marșurilor funebre. Pe fundalul sălii coboară faldurile în
doliate ale drapelelor partidului și statului nostru. în fața catafalcului 
se află o mare coroană de flori, pe ale cărei panglici roșii și tricolore 
sînt înscrise cuvintele: „Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri*. Pe perne 
purpurii se află Steaua de Erou al Muncii Socialiste și celelalte ordine 
și medalii conferite tovarășului Leontin Sălăjan pentru meritele sale 
deosebite în construirea socialismului, în întărirea statului socialist.

Ora 10. Prima gardă la catafalc este alcătuită din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Birlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec.

în continuare, fac de gardă tovarășii Petre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Flonan Dănălache, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Vasile Patilineț, Virgil Trofin, Ilie Mur- 
gulescu, Constanța Crăciun, Gheorghe Gaston Marin.

Conducătorii de partid și de stat prezintă apoi condoleanțe familiei 
fndoliate.
. pe rî.n?'_,ac _de 9«rdă membri ai Comitetului Central al Parti-

-----7—.» a* Consiliului de Stat și ai guvernului, gene-

Palatul Republicii din Capitală se ta» 
ale dimineții, șiruri lungi de cetățeni

BUDAPESTA, 29 (prin telefon). Marți 
lupă amiază, laolaltă cu ceilalți ziariști 
reniți din toate colțurile Europei, ba 
;hiar din America, Africa și Asia, ne 
rom lua locurile in marea tribună a 
Nepstadionului, în care sectoarele M, N 
fi II au fost rezervate presei. Creioanele 
tu fost bine ascuțite, listele de recor
duri despăturite cu grijă, binoclurile 
reglate. De marți și pînă duminică, In 
cele 30 de cabine telefonice, de la cele 
i-ju-vtt zeci de telexuri ale centrului de 
presă, ca și de la microfoanele craini
cilor de radio și televiziune nu se vor 
'nai transmite supoziții ci doar certitu
dini. De marți rezultatele atlcților vor 
lua locul alitor și atîtor presupuneri. 
A
In

venit ora cînd pronosticurile vor fi, 
sfîrșit, confirmate sau... nu.

Mar|i la ora 15,30 pe Nepstadion va 
inaugurată ediția a 8-a a campiona-fi

tel or europene de atletism.
Pentru a-i putea vedea o clipă mai 

devreme pe cei care vor reține, aproape 
o săptămînă, atenția pe agenda activi
tății sportive internaționale, am luat dru
mul spre satul atletic de la Godollo. 
Pe catargele montate în fața pavilionu-

lui central stau Înălțate steagurile na
țiunilor ai căror atleți au și fost cazați 
intr-unui din cele trei blocuri. Am În
cercat să le numărăm. Erau 17. Dar, 
după scurtă vreme au fost completate și 
alte catarge și cu siguranță că Ia ora 
aceasta, de seară, steagurile tuturor țări
lor participante la G.E. flutură în adie
rea vîntului.

In imediata vecinătate a cantonamen
tului sînt spații largi amenajate pentru 
antrenamente. Agitație deosebită la fie
care loc. Aparatele de filmat bîzîie me
reu. Este filmată Anita Hentschel, al 
cărei disc zboară peste 60 de metri. 
La ora actuală ea întrunește sufragii 
pentru medalia de aur. Este filmat Ro
muald Klim, campionul de la Tokio al 
aruncătorilor de ciocan, Michel Jazy și 
încă mulți dintre „ași“. Cei tineri pri
vesc parcă cu puțină invidie la intere
sul de care se bucură consacra ții. Dar, 
cine știe, poate chiar de marți unii din
tre! ei vor fi cei vizați de teleobiecti
vele aparatelor. L-am urmărit la un an
trenament și pe campionul nostru Șer- 
ban Ciochină care s-a mișcat cu o re
marcabilă ușurință. A făcut și cîteva

sărituri. La pentasalt, eu elan redus, a 
sărit 16,63 m. „Duminică, mi-a spus el, 
l-am urmărit pe polonezul Jaskolski, cel 
mai hun performer mondial din 1966. A 
făcut fi el tot pentasalt. A sărit 
16,50 m.“

După cîteva ore, etnd am plecat de la 
GfidSllB, discurile și sulițele 
să zboare, pe stadion se mai 
teva sprinturi, în „hangarul 
halterele n-aveau răgaz, iar
pînă spre Budapesta, am tot tntîlnit 
maratoniști și mărșăluitori. Marea per
formanță se atinge cu multă, multă 
rtvnfi.

La biroul de presă a circulat luni un 
buletin meteorologic care prevede că în
cepînd de marți și pînă slmbătă va 
ploua. Iată un lucru pe care aici chiar 
că nu-1 dorește nimeni.

continuau 
făceau cî- 
de forță“ 
pc șosea,

dului Comunist Român, ____________ ___ 3_,_ _
rali și ofițeri superiori, reprezentanți ai organizațiilor "obștești, veterani 
ai mișcării muncitorești din țara noastră.

In jurul catafalcului fac de strajă în permanență ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate.

Prin fața sicriului trec in șir neîntrerupt oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucureștene, activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă, oameni de cultură, militari ai for
țelor noastre armate.
_Sînt depuse coroane de flori din partea Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Căilor Ferate, Ministerului 
Minelor, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior ăl Agri
culturii, Comitetului orășenesc București al P.C.R. și Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al Capitalei, Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Na
țional al Femeilor, Consiliului UASR, din partea familiei.

Prin fața catafalcului au trecut, de asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului 
diplomatic. Ei au prezentat condoleanțe familiei îndurerate 
coroane de flori.

...Din nou se schimbă garda. De veghe stau tineri ostași, 
arme diferite, purtind pe braț banderole roșii, îndoliate.

într-o tăcere solemnă au continuat pînă seara tirziu să
fața catafalcului bărbați și femei, virstnici și tineri muncitori, intelectuali, 
ofițeri și militari ai forțelor noastre armate, pentru a aduce un ultim 
omagiu tovarășului Leontin Sălăjan, fiu credincios al poporului român, 
luptător neobosit pentru cauza Partidului Comunist Român, pentru 
greșul și înflorirea României Socialiste.

din țara noastră.

și au depus

reprezentând

treacă prin

Cea mai puternică finală
Obișnuiți să urmărească întrecerea 

pentru desemnarea primului șahist al 
țării in decembrie, amatorii acestui 
joc vor fi poate mirați văzîndu-se 
jtftvitațl să asiste la finală în plină 
vară. Dar, devansarea cu aproape 
trei Juni a turneului a avut o rațiune. 
După cum se știe, anul acesta este 
Drogramată, începînd de la 25 octom
brie, Olimpiada șahistă și astfel fi
nala campionatului republican a că
pătat rolul unei competiții de selec
ție în vederea alcătuirii echipei 
pentru marea întrecere de la Ha
vana.

Celor care au citit ieri lista con- 
curenților de pe tabela turneului nu 
le poate scăpa amănuntul că a 30-a 
ediție a campionatului țării reunește, 
aproape fără excepție, pe cei mai 
puternici jucători români. De altfel, 
prin sita deasă a preliminariilor a 
reușit să se strecoare un singur de
butant, Adrian Buză, în timp ce 
maeștri de talia lui Troianescu, Pav
lov, Radulescu, Szabo nu și-au pu
tut asigura mult doritul loc în fi- 

'itlul și-l dispută astfel 17 
maeștri și 3 candidați de maestru, 
ceea ce dă turneului un coeficient 
de forță foarte ridicat (0,075). Pen
tru a obține o notă de maestru sînt

necesare 10 puncte (din 19 posibile) 
deci cu puțin peste 52 la sută, caz 
unic în istoria campionatelor noastre.

Iubitorii șahului se întreabă, pro
babil, dacă într-o asemenea ambian
ță, deținătorul titlului, marele maes
tru international Florin Gheorghiu, 
va mai putea repeta performanța de 
anul trecut cînd a terminat compe
tiția pe primul loc, neînvins, cu 
un apreciabil avans față de următo
rii clasați ? Evident, prin prisma 
valorii sale și a formei arătate la 
ultimele întreceri (campionatul mon
dial universitar), Florin Gheorghiu 
păstrează prima șansă. Dar, el va 
avea de făcut față concurenței pu
ternice 
ultimii 
Victor 
cu. Ea 
menea 
internațional D. Drimer, revenit în 
activitatea competițională după o ab
sență de doi ani, B. 
na cel mai periculos 
liderilor, Gh. Mititelu

a principalilor săi rivali din 
ani, maeștrii internaționali 

Ciocîltea și Theodor Ghițes- 
locuri fruntașe emit de ase- 
pretenții justificate maestrul

Soos, totdeau- 
„outsider" al 

și, bineînțeles,

V. CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)

(Agerpres)

Cetățenii Capitalei aduc un ultim omagiu tovarășului Leontin Sălajan
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„Cupă orașului București44 HANDBAL Dc vorbă cu antrenorul emerit Ion Corncai

O competiție modestă Baraj pentru promovarea T0ÂTA ATENUA SCHIMBULUI DE MIINE
Simbătă și duminică s-a desfășurat 

în Capitală tradiționala competiție 
de tir dotată cu „Cupa orașului 
București* la care au participat tră
gători din Brașov, Ploiești, Cluj, 
Arad și din Capitală. Concursul, 
privit prin prisma rezultatelor ob
ținute nu și-a atins pe deplin scopul 
urmărit, acela de a constitui o ve
rificare înaintea campionatelor re
publicane. Este adevărat că o serie 
de sportivi au obținut recorduri 
personale la probele la care s-au 
specializat dar nu putem trece cu 
vederea faptul că unele cluburi din 
Gapitală nu au răspuns la apelul 
organizatorilor competiției neîn- 
scriind în concurs o serie de tră
gători fruntași.

Privind rezultatele obținute în 
„Cupa orașului București" avem de 
consemnat la pozitiv foarte puține 
cifre doar pe cele de la pistol viteză 
— M. Roșea șl St. Petrescu cu cîte 
592 p — armă standard 3x20 focuri 
unde Rodica Hnat cu 555 p a ob
ținut un record personal și armă 
standard 60 focuri culcat, probă cîș- 
tigată de clujeanca Iuliana Daroczi 
cu o cifră destul de valoroasă, 
587 p.

Iată primii clasați: pistol viteză 
60 focuri — 1. M. Roșea 
592 p (297 + 295) la baraj 
St. Petrescu (Dinamo) 592 
la baraj), 3. G. Maghiar 
590 p (record personal), 4. 
(Dinamo) 589 p, 5. M.
(Steaua) 587 p,- armă standard 3x20

focuri fete — 1. Rodica Hnat (Di
namo) 555 p, 2. Ana Goreti (Olim
pia) 544 p, 3. Mariana Muller (O- 
limpia) 533 p (record personal), 4. 
Tereza Quintus (Arad) 531 p, 5. 
Ioana Petrovici (Steaua) 531 p; 
armă standard 60 focuri culcat fete
— 1. Iuliana Daroczi (Cluj) 587 p. 
2. Ioana Petrovici 582 p, 3. Vero
nica Stroe (Dinamo) 575 p; armă 
standard 3x20 locuri băieți — 1. 
Gh. Vasilescu (Olimpia) 562 p, 2. 
G. Șicorschi (Dinamo) 558 pL 3. Em. 
Alsanyi (Cluj) 546 p; armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat băieți
— 1. B. Csegezi (Cluj) 576 p, 2. 
N. Vlad (Olimpia) 575 p, 3. FI. Țiței 
(Brașov) 573 p; 40 focuri poz. ge-

1. G. Șicorschi 379 p, 2.
FI. Țiței

în categoria A (masculin) • IN 1967, PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATELOR MONDIALE DE LUI 
LA JUNIORI • DRAGOSTEA TINERETULUI PENTRU SPORTUL LUPTEL 
TREBUIE STIMULATA ÎN CONTINUARE • FRUMOASELE PERSPECTI 

ALE UNOR TINERI

• IN 1967, PRIMA EDIȚIE A

BOX

(Dinamo)
147 p, 2. 
p (146p 
(Dinamo) 
I. Tripșa 
Dumitriu

nunchi
Gh. Vasilescu 372 p, 3.
368 p ,- 40 focuri poz. în picioare — 
1. Gh. Vasilescu 362 p, 2. M. Pavel 
(Dinamo) 345 p, 3. A. Băjenaru 
(Brașov) 341 p; 3x40 focuri — t. 
Gh. Vasilescu 1109 p, 2. G. Si- 
corschi 1093 p, 3. M. Pavel 1092 p ; 
(la proba de 3x40 focuri au intrat 
în calcul 40 de focuri de la proba 
de 60 focuri culcat); pistol liber: 
1. I. Pieptea (Olimpia) 541 p, 2. T. 
Jeglinschi (Dinamo) 540 p, 3. G. Ma
ghiar 538 p, 4. Al. Ghered (Dinamo) 
535 p (record personal), 5. N. Moi- 
sescu (Construcții) 524 p.

în clasamentul general pe primul 
loc figurează trăgătorii din Bucu
rești urmați de cei din Brașov, Cluj, 
Ărad și Ploiești.

T. RĂBȘAN

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
• LA ORADEA, MECIURI DÎRZE Șl... ATÎT ! • SELECȚIONATA DOBRO- 
GEI ÎNVINGĂTOARE LA BACĂU • ECHIPA CAPITALEI A PIERDUT CA

TEGORIC LA CÎMPULUNG MUSCEL

Duminică, meciul de baraj pentru 
promovarea în categoria A seria a 
II-a, a pus față în față, pe terenul 
din parcul sportiv Dinamo, formați
ile Voința București și A.S.A. Plo
iești.

Partida a început cu un studiu pre
lungit, care, la un moment dat părea 
Că nu se va sfîrși decît la... fluierul 
final al arbitrului. După 10—12 mi
nute, bucureștenii în rîndul cărora 
au evoluat experimentații Telman și 
Tănăsescu, încep să construiască a- 
tacuri tot mai variate care se concre
tizează și pe foaia de arbitraj. Jucă
torii ploieșteni nu renunță la luptă 
și la rîndul lor pun la grea încercare 
vigilenta portarului bucureștean Pa
puc. Dragoș Popescu și Lăpușan în
scriu însă cîteva goluri din frumoase 
acțiuni pe contraatac și la termina
rea primei părți a partidei Voința 
conduce cu 11—5.

După reluare părea că scorul va 
lua proporții, dar ploieștenii au cîte
va intercepții reușite și reduc dife
rența la numai trei goluri. Este rîn
dul jucătorilor bucureșteni să insiste 
mai mult și forța în șut a lui Manta 
scutură de cîteva ori plasa echipei 
adverse și diferența de 6—7 goluri se 
restabilește. Handbaliștii de la Voința 
au încercat să Înscrie cit mai multe 
puncte (au nevoie de o „zestre" cît 
mai consistentă pentru meciul retur 
de la Ploiești) și au reușit să se de
partajeze de adversarii lor la sfîrșitul 
meciului cu 8 goluri. Scorul final 
18—10. Au marcat : Manta 5, Telman 
3, Cătuna 3, Dragoș Popescu 2, Nicu- 
lescu 2, Lăpușan 2, Nițescu pentru 
învingători și Nețoi 4, Iconaru 2, Du- 
mitrache 2, Militaru și Miheback pen
tru învinși. Bun arbitrajul lui Oto 
Leikep, din Sibiu.

față în față, pe terenul
In dorința de a afla cîteva din con

cluziile trase de tehnicienii noștri In 
urma întîlnirii internaționale de lupte 
greco-romane dintre reprezentativele de 
juniori ale României și R. F. Germane, 
ne-am adresat antrenorului emerit, Ion 
Corneanu, care a urmărit această corn 
petiție.

— Ce părere aveți despre întilni- 
rea de lupte greco-romane dintre re
prezentativele de juniori ale 
niei și R. F. Germane ?

— Prima întîlnire de acest 
fost fourte utilă. Neam putut

Roină-

gen a 
forma 

o părere asupra posibilităților tinerilor 
noștri luptători în vederea participării 
lor la prima ediție a campionatelor mon
diale de juniori din 1967 (R. P. Bul
garia ). O parte dintre luptătorii care 
au evoluat în cele două reuniuni, de la 
Rădăuți și Suceava, ca Berceanu, Baciu, 
Bugariu, Palade au dovedit reale ca
lități. Bineînțeles, lista rămîne deschisă 
tuturor sportivilor care se vor remarca 
pe parcurs.

— Ce procedee tehnice au predo
minat și cum au fost executate de 
luptătorii noștri ?

— Ambele formații au folosit arun
cările peste spate și trecerile la parter. 
Majoritatea sportivilor noștri au utili
zat cu succes în lupta la parter centu
rile și rostogolirile laterale. Totuși, s-a 
constatat o insuficientă pregătire teh
nică, o lipsă de siguranță In executarea 
și finalizarea unor acțiuni, dovadă că 
nici o partidă nu s-a terminat prin tuș. 
Orientarea tactică a luptătorilor a lă
sat de dorit. Acțiunile la marginea sal
telei fiind folosite in mică- măsură, ra
reori au reușit luptătorii să treacă din 
apărare la contraatac.

mulfi dintre ei fiind campioni la arnl 
stiluri de luptă: greco-romane și lib 
Ei sini înzestrați cu frumoase caii 
fizice și au o bună pregătire tehn 
Le-am 
plăcut îndeosebi 
SchBndorfer 
performante

remarcat combativitatea. Mi 
11. Neteschein, 

și R. Wolf, capabili 
valoroase.

Ce vfi propuneți pentru viit
— Consider că sînt absolut neces 

atit intensificarea activității antrenori 
in cadrul grupelor de copii din seci 
de lupte, cit și organizarea de reuni 
în orașele unde sportul luptelor t 
mai puțin practicat. Preconizăm 'oM 
nizarea unor tabere de vară cu unf 
măr cît mai mare de tineri, pentru \ 
gurarea desăvîrșirii pregătirii lupte 
rilor remarcați în secții. Astfel vom 
tea să asigurăm în condiții mai bl 
și permanent creșterea tinerelor ca 
necesare loturilor reprezentative. Tind 
ca în viitorul apropiat să ridicăm 
loarea rezervelor la nivelul titulari 
echipelor noastre. De asemenea, mai 
vem în perspectivă și susținerea ui 
noi întilniri internaționale cu reprez 
tativele de juniori din Bulgaria, Iu, 
slatia și R. F. Germană.

GHEORGHE CIORANC

VERIFICĂRILE ATlEÎftffi
»

Una dintre cele mai importante 
competiții interne, campionatul re
publican pe echipe, a început sîm- 
bătă, în mijlocul unui interes deo
sebit. După cum se știe, în etapa I 
trebuiau să se dispute patru întilniri. 
Uni dintre acestea însă (cea dintre 
selecționata reg. Banat -— reg. Cluj 
+ Hunedoara) nu a avut loc deoa
rece formația Clujului se află în tur- . 
neu în Polonia. Meciul se va desfă
șura în returul campionatului.

Iată cîteva relatări ale corespon
denților noștri, de la întîlnirile din :

ORADEA. Disputată în sala Dina
mo, prima întîlnire a actualului cam
pionat pe echipe <reg. Crișana + 
Maramureș — reg. Mureș A.M. + 
Brașov), a fost urmărită cu viu in
teres de spectatori. Gazdele au cîș- 
tigat cu 15—5. Meciurile s-au des
fășurat într-o notă de mare dîrzenie, 
dar tehnica a fost lăsată pe plan 
secund. REZULTATE TEHNICE: T. 
Sabo (C-M) egal cu M. Vas (M B) ; 
Șt. Molnar (C-M) b. dese. 1 C. Mo- 
moiu (M-B); I. Ștreche (C-M) egal 
cu A. Oprișor (M-B) ; G. Gologan 
(C-M) ecal cu Șt. Sipos (M-B), de-

cizie eronată. Sipoș meritînd victo
ria ,- Al. Șerban (C-M) cîștigă fără 
adversar; G. Enculescu (C-M) b.p. 
P. Păcuraru (M-B) : I. Mărculeț (M-B) 
b.p. C. Conceag (C-M); G. Maidan 
(C-M) b.p. I. Petrea (M-B); C. Naghi 
(C-M) b.p. I. Făgărășanu (M-B); G 
Bălănffscu (C-M) b.p. A. Gal (M-B).

ILIE GHIȘA—ooresp. reg.

BACĂU. Selecționata regiunilor 
Iași + Bacău + Suceava a întîlnit 
în localitate reprezentativa regiunii 
Dobrogea, de care a fost învinsă cu 
scorul de 12—8. Iată rezultatele teh
nice : I. Nicolau (I-B-S) b.p. M. Stan- 
ciu (D) ; A. Regep (D) b.ab. 2 V. 
Dobre (I-B-S); ’ ' ~ ’
b.p. D. Răgălie 
(1-B-S) egal cu 
I. Balog (I-B-S) 
(D); O. Baciu
(I-B-S); I. Pltu (D) b.ab. 1 I. Murgu 
(I-B-S); P. Mircesou (I-B-S) egal ou 
T. Pintilie (D) ; Gh. Preda (D) b.ab. 
2 I. Apostol (I-B-S); E. Aioanei 
(I-B-S) egal cu N. Motoc (D).

ILIE IANCU - coresp. reg.

M. Dubenco (I-B-S) 
(D) I; M. Cojocaru 
A. Simionescu (D); 
eqal cu G. Negrip 

(D) b.p. G. Deju

PAUL IOV AN

,— Ce impresie v-a lăsat echipa 
R.F. Germane ?
— Echipa a cuprins sportivi valoroși,

OINĂ Campionatul republican pe 1966

ECHIPE CALIFICATE IN FAZA DE ZONA

Cea mai puternică finală!
(Urmare din pag. 1)

toti ceilalți participant!, dornici să 
aibă o comportare cit mai bună.

Prima rundă, disputată duminică 
ni i-a arătat în vervă de joc pe 
Gheorghiu, Soos, Nacu, Drimer. De

DIN ISTORICUL FINALEI

CÎMPULUNG MUSCEL. Combinata 
Argeș + Ploiești a învins formația 
Bucureștiului cu scorul de 15—5. Re
zultate tehnice : muscă : Șt. Constan
tin (Buc.) b.p. Al. Georgescu (A-P); 
cocoș: Gh. Badiu (A-P) egal cu I. 
Lungu (Buc.) : pană : I. Marin (A-P) 
b.p. Gh. Stan (Buc.),- semiușoară: G 
Rotam (A-P) egal cu Gh. Stăncuț 
(Buc.); ușoară: I. Vișinescu (A-P) 
b.p. I. Grăciun (Buc.); semimijlocie: 
C. Manea (A-P) b.p. Gh. Vasile 
(Buc.); mijlocie ușoară •• I. Păunoiu 
(A-P) egal ou V. Badea (Buc.),- mij
locie : I. Manole (A-P) b.p. T. Don- 
ciu (Buc.); semigrea: I. Anghel 
(A-P) b.p. P. Cîmpeanu (Buc.); grea: 
L Ivan (A-P) b.p. V. Petrescu (Buc.).

DECEBAL RADULESCU—-coiresp.
Cele mal multe victorii In finala 

Campionatului de șah, cîte 4, au ob
ținut :

O. TrOianescu (1946, 1954, 1956, 1957), 
T. Bălănel (1950, 1953, 1955, 1958) șl 
«Gheorghiu (1960, 1962, 1964, 1965).

De 3 ori și-au înscris numele 
Itsta învingătorilor :

A. Tyroler (1926. 1927, 1929),
Ertkeli (1931. 1934, 1949) și V. Ctoctltea 
(1952. 1959, 1961).

Cîte o dată :
I. Balogh (1930), H. Sitberman (1935), 

r. Halte (1936), P. Selmeanu (1943), T. 
tehim (1947), T. Popa (1948), Gh. Ale- 
xandrescu și T. Flondor (1951) și Th. 
Ghițescu (1963).

La 11 septembrie vor începe în
trecerile zonale ale campionatului 
republican de oină pe anul 1966. 
Pînă atunci au loc ultimele jocuri 
ale etapei regionale, în urma cărora 
se vor cunoaște toate echipele ca
lificate în faza zonală. Iată cîteva 
amănunte de la „regionale".

• Pe terenul din comuna Ghe- 
răiești (raionul Roman) s-au întrecut 
cinci echipe, reprezentînd raioanele 
Roman, Bacău, P. Neamț, Tg. Neamț 
și Moinești. La capătul unor meciuri 
spectaculoase, titlul de campioană a 
regiunii Bacău a fost cucerit de for
mația Biruința Gherăiești. O mențiu
ne pentru echipa Zorile Hoișești 
(raionul P. Neamț) care a reușit să 
depășească, pe teren propriu, pe 
cîștigătoarea competiției, neînvinsă 
pe plan regional în ultimii șase ani. 
Au condus arbitrii V. Puiu, V. Cin
stea, E. Cocuț, V. Agaghe si G 
Bogza.

• Orașul Dej a găzduit disputele
echipelor din regiunea Cluj. S-a ju
cat tur-retur. Iată primele trei echipe 
din clasamentul final: 1. Victoria
Cristeștii Ciceului (raionul Dej) 18 p;
2. Grupul școlar Tehnofrig Cluj 13 p,-
3. Stejarul Ghinda (raionul Năsăud) 
9 p. Au asigurat buna desfășurare 
a meciurilor arbitrii S. Spătaru, “ 
Mugioiu, E. Comșa, T. Cadar, 
Plăianu și F. Milcu.

• La întrecerile preliminare* 
etapei regionale și-au disputat

tîietatea 43 de echipe. în turneul fi
nal, desfășurat în comuna Rimni- 
celul din raionul Rm. Sărat, s-au 
calificat 8 echipe, care au fost îm
părțite în două serii. Cîșligătoarele 
acestora, Energia Rîmnicelul și Pe
trolul Urlați, s-au întîlnit apoi tur- 
retur pentru desemnarea echipei 
campioane a regiunii Ploiești, titlu 
care a revenit primei formații. La 
jocurile decisive au asistat peste 
1000 de spectatori. Au arbitrat corect 
C. Căpățînă, M. Bălan, M. Stănescu 
și I. Popescu.

Din regiunile Bacău și Cluj s-au 
calificat în faza de zonă primele 
clasate, iar regiunea Ploiești va fi 
reprezentată, conform regulamentului, 
de Energia Rîmnicelul și Petrolul 
Urlați.

în calendarul acestui sezon atle 
mai sînt prevăzute cîteva mari co 
petiții internaționale sau intern 
balcaniada și campionatele europe 
de juniori (septembrie), returul că 
pionatuhri republican’ pe echi 
(octombrie).

în vederea acestor întreceri, at 
ții au luat startul, în ultima vr-vi 
înjr-o serie de concursuri cu cara 
ter de . verificare. Astfel, la Poia 
Brașov mărșăluitorul Spicu Raș 
Șc. Sp. U.C.F.S. Roman) a parcurs di 
tanța de 3 km în timpul de 14:11 
— nou record republican de junio 
categoria a II-a. Alte rezultate : P( 
IANA BRAȘOV — băieți: 110 mg: 
Cernescu 15,1, H. Ilieșu 15,3, 5
Satmari 15,4 : lungime : M. Silui 
nescu 7,43 ,- triplu : V. Dumitresc 
15,41, M. Petra 14,89, V. Căpăt 14,7 
disc: I. Naghi 52,62, V. Sălăget 
51,02; fete: 100 m: Ec. Nouresc 
12,1, V. Tocilă 12,2; 200 m : V. T 
cilă 25,2, A. Timal 25,6, E. Sch 
26,3; 800 m: CI. Iacob 2:15,1, i 
Moldovan 2:17,1 ,- suliță : FI. Agît 
40,80. HUNEDOARA—înălțime j ’ 
Moise 1,92 SNA GOV—triplul -fi 
Viscopoleanu 15,53; disc fete: 
Motiu 45,84. CLUJ—400 
na 49,9,- prăjină : Fl. Coman 4,0 
BUCUREȘTI—bărbați: 
Moldoveanu 10,9, N.
400 m : V. Jurcă 48,3; 3000 m obst 
V. Caramihai 8:51,8; înălțime: / 
Spiridon 1,96; ciocan: Gh. Costacl 
63,02 ; femei:
12,3 : 200 m : I. Petrescu 24,3; 600 i 
FI. Stancu 1:33,6.

m: D. Gr

100 m : 
Perta 11,!

100 m : G. Cîrsti

Școala tehnică pentru personal tehnic 
a Ministerului industriei ușoare

cu
pregătește personal tehnic pentru specialitățile:

FI.

pe 

șt.

asemenea, Ghițescu, Voiculescu, Mi- 
titelu, Vaisman n-au fugit de com
plicații, angajindu-se 
deschise, tăioase

Să sperăm că acest spirit de joc 
Va caracteriza actuala ediție a fi
nalei campionatului republican de 
șah, că vom fi scutiți de anostele „re
mize de salon". Pentru că, așa cum 
golul dă savoare fotbalului, atacul 
îndrăzneț și parada ingenioasă sînt 
■ »i piperul" jocului de șah.

în dispute

sediul în București str. Poetul Cerna nr. 1

CAiAC-CANOE

D. 
V.

ale 
în-

Rezultatele concursului de pe Herăstrău
Pe lacul Herăstrău s-au disputat, 

vineri și simbătă, în organizarea co
misiei orășenești de caiac-canoe, în
trecerile fazei de zonă a „Criteriu
lui olimpic" — competiție ale cărei! 
finale sînt programate intre 8 și 10 
septembrie.

Rezultate tehnice: K 1 — 500 tn F:
1. G Mărculescn (Olimpia) 2:36,5;
2. F. Botică (Olimpia) 2:38,9; 3. O. 
Panciuc (Olimpia) 2:46,1 ; K 2 — 
500 m F : 1. Voința (M. Domocoș,
L. Maltei) 2:34,8; C 1 — 800 m : 
F. Constantinescu (CSS) 4:21,8;
M. Dumitriu (CSS) 4:21,9, 3. I. Anas- 
tasescu (Olim/pia) 4:26,1 ;
800 m : 1. CSS (P. Preoteșescu, G 
Preoteșescu) 3:56.0; 2. CSS (F. Li- 
xandru, M. Drăguț) 3:59,6 f 3. CSS

C 2

(M.
800

- Tehnicieni pentru structura și proiectarea lăsaturilor și tricoturilor 
cu durata de școlarizare de 3 ani ;
- Tehnicieni pentru finisarea produselor textile, cu durata de școlari
zare de 3 ani ;
- Tehnicieni proiectanți pentru ind. constr. de 
metalelor, cu durata de școlarizare de 2 ani.

Concursul de admitere se va fine 
consta din :

- vizita medicală ;
- lucrare scrisă la matematici;
- desen (lucrare grafică) ;
- oral la matematici și fizică ;
La secția de Tehnicieni pt. finisarea

se va fine examen oral la chimie.
Se primesc absolvenți ai liceului

mașini și a prelucrării

între

prod.

24-30 sept. a.c. și va

textile, în loc de fizică

1.
2.

Stan, G Brătan) 4:21,6; K 1 — 
m: 1. S. Pentek (ISE) 3:43,1; 2.

E. Pantea (CSS) 3:56,2; 3. G. Mo- 
raru (Olimpia) 3:57,1 ; K 2 — 800 m: 
1. Olimpia (G. Galan, V. Rusnac) 
3:23,8 : 2. Voința (R. Matei. S. Pe
tre) 3:37,1 ; 3. Olimpia (I. Măciucă, 
V. Nae) 3:37,2; K 4 — 800 m: 1. 
Olimpia (M. Mușat, M. Doară, A. 
Andrei, N. Iorga) 3:02,0; 2. Olim
pia (A. Costin, G. Ion, I. Irina, I. 
Tătar u) 3:02,5; 3. CSS (T. Negrescu, 
L. Clapa, N. Ionită, I. Cioreanu) 
3:09,2.

Clasamentul pe cluburi este ur» 
mătorul : 1. Olimpia (antrenori Tr. 
Nădășan și Pascu Dordea) 102 p; 2. 
CSS 83 p; 3. Voința 28 p( 4. ISE 
21 p; Universitatea 0 p.

de cultură generală, posesori 
ai diplomei de maturitate sau ai certificatului de absolvire, din Capi
tală și provincie.

înscrierile pentru concursul de admitere se fac între 1-23 sept, 
a.c. la sediul școlii, în baza unei cereri însoțită de următoarele acte :

- certificatul de naștere (copie certificată de școală) ;
- diploma de maturitate sau certificatul de absolvire a liceului, 

în original ;
- buletin de analiza sîngelui care a fost efectuată cu maximum 

3 săptămîni înainte de concurs ;
- rezultatul examenului radiologie pulmonar •,
- adeverință de sănătate - numai pentru candidați! din mediul 

urban - eliberată de policlinica la care sînt luați în evidență.
Candidafii care au absolvit liceul începînd cu anul 1966 vor avea 

cererea de înscriere și fișa de control medical întocmită în timpul
■■'/T i < . • . . i- iTl

la __ _ _ _ __ _  „_ ______ _ _______ __
liceului.

Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul școlii din 
str. Poetul Cerna nr. 1, Tel. 21.25.80.
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AMĂNUNTE DE LA PRIMA ETAPĂ IN categoria b
SERIA I

[FLACĂRA moreni—ceahlăul p. 
IEAMȚ (2—0). Jocul a fost de factură 
[hnîcă mediocră. Gazdele au avut o le- 
lătură mai bună între compartimente și 
u concretizat dominarea teritorială. 
Icorul a fost deschis de către Drăgan, 
n minutul 19, care a primit o pasă de 
1 Bocin. După pauză (min. 53), Dră- 
lan a trecut de apărarea oaspeților și 
I înscris spectaculos. (R. Săvulescu — 
presp.).
I METROM BRAȘOV—DINAMO VIC- 
LtfTIA BUCUREȘTI (2—1). Jucătorii 
Efcoveni au debutat cu o victorie pre- 
pasă în campionatul republican. Ei au 
Ivut inițiativa majoritatea timpului, ac- 
lonînd deosebit de periculos. Totuși, 
■ nu au reușit să deschidă scorul, de- 
larece intervențiile portarului Ghibă- 
lescu au fost foarte bune. Scorul a 
pst deschis în min, 32 de Fcodot (Di- 
lamo Victoria). Egalarea s-a produs în 
lltimul minut al primei reprize, prin 
fchea. în finalul partidei jucătorii de 
li Metrom au reușit să înscrie punctul 
ictoriei prin Mileșan (min. 85). A ar- 
litrat bine N. Barna-Tîrnăveni. (C. 
kuia I. Ilirșu — coresp.).

OȚELUL GALAȚI—POIANĂ CIM- 
HNA (2—0). — Meci viu disputat, 
li care, ambele echipe au practicat un 
pe Jgpbătesc. Nivelul tehnic al parti- 
teiși în special al jocului prestat de 
azde a satisfăcut pe spectatori. în 
rima repriză Oțelul a dominat cu au- 
pritate și a marcat de două ori prin 
ternega (min. 18) și David (min. 42). 
n repriza secundă jocul s-a echilibrat 
Liniei una din echipe nu a reușit să 
bncretizeze ocaziile avute. Corect arbi- 
rajul lui Gh. Limona-București. (State 
\onstantinescu

PROGRESUL
ISTUL GALAȚI (0—0). 
cgional, Ia care au 
000 de spectatori, nu 

Le. Jucătorii au făcut 
racticînd un joc slab, 
tiipe au încă lacune în pregătire. (N. 
•altag — coresp.).
OLTUL RM. VÎLCEA — ȘTIINȚA 

UCUREȘT1 (1—1). în prima repriză 
azdele au jucat foarte bine și au în- 
ercat des poarta apărată de Ojoc. După 
auză, partida a fost de un slab nivel 
îhnic. Au înscris : Marinescu (min. 19) 
entru Oltul și Angelescu (min. 79) 
entru Știința. A arbitrat satisfăcător

Mircea Ostafciuc-Deva. (D. Roșianu — 
coresp.).

CHIMIA SUCEAVA—DINAMO BA
CĂU (0—2). — După o întrerupere 
de cițiva ani, sucevenii au din nou oca
zia să asiste la meciuri de categoria
B. Dar, partida inaugurală a fost de
factură tehnică modestă. Localnicii au 
dominat o mare parte din timp (raport 
de cornere 16—1) însă atacul lor a fost 
ineficace. Oaspeții s-au apărat calm și 
au contraatacat periculos, Înscriind de 
două ori prin Băluță (min. 25) și Red- 
nic (min. 58). (R. Munteanu
resp.).

METALURGISTUL
C. F.R. PAȘCANI (2—2). — Metalur
gistul a debutat cu un rezultat nesatis
făcător: 2—2. Rezultatul are ca expli
cație, pe de o parte, reîmprospătarea lo
tului cu o serie de clemente tinere încă 
insuficient rodate, iar pe de altă parte, 
ineficacitatea exasperantă. C.F.R. Paș
cani, ca de obicei, foarte ambițioasă în 
meciurile din Capitală, a făcut și de 
astă dată o figură onorabilă. Punctul 
forte al formației oaspe a fost apărarea, 
care a dus tot greul. Ea s-a descurcat 
in general bine, avind intervenții inspi
rate și prompte. Atacul, deși a ținut 
puțin mingea, a finalizat cu calm și si
guranță puținele ocazii avute. Metalur- 
giștii au avut majoritatea timpului su
perioritatea teritorială și ar fi me
ritat victoria. Scorul a avut o evoluție 
interesantă. Primii au înscris bucu- 
reștenii prin Flortiț în min. 16, care a 
șutat imparabiT pe jos de la 30 m. După 
pauză, in timp de 10 minute, C.F.R. 
Pașcani a egalat prin Brîndușeseu (min. 
51) și a luat conducerea prin Voica 
(min. 57). Metalurgistul a egalat prin 
fundașul Marin în min. 78.

gistul București, Ceahlăul P. Neamț— 
Metrom Brașov, Dinamo Bacău—Oltul 
Rm. Vilcea, 6.F.R. Pașcani—Chimia 
Suceava, Poiana Cîmpina—Progresul 
Brăila.

SERIA A II-A

co

BUCUREȘTI—

UNIREA DEJ—A.S. CUGIR (1—1). — 
Ambele echipe au jucat nervos, fapt 
care a făcut ca meciul să fie de slab 
nivel tehnic. în repriza a doua localni
cii au insistat mai mult în atac, dar îna
intașii au ratat 5 ocazii clare. Golurile 
au fost înscrise de Duca (min. 5) pen
tru Unirea și de Ghergheli (min. 26) 
pentru A. S. Cugir. Arbitrajul lui Alexe 
Alexandru — Rm. Vîlcea a fost compe
tent si autoritar. (K. Contrai — coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ—C.F.R. ARAD 
(2—1). — 5 000 de spectatori au a- 
sistat la un joc de nivel submediocru, 
desfășurat pe un teren alunecos. Deși 
au evoluat sub așteptări mureșenii au 
obținut o victorie la limită după un joc 
confuz, in care au ratat multe ocazii, 
mai ales, prin Vegh, Dumitriu și Lungu. 
Au înscris: Vegh (min. 35) și Lungu 
(min. 63), respectiv Cu rut (min. 38). 
A arbitrat bine Grigore Iiirsan-Galați. 
(loan Păuș — coresp. reg.).

C.F.R. TIMIȘOARA—C.S.M. REȘIȚA 
(2—0). — Revenirea echipei feroviare 
în categoria B a fost salutată de peste 
7 000 de spectatori. Meciul a corespuns 
prin dirzenia cu care au luptat jucătorii, 
prin numeroasele faze de poartă. Punc
tele au fost înscrise în urma unor com
binații reușite, în care un rol deosebit 
l-a avut aripa dreaptă timișoreană

Co-
Gh.

(T. Cornea și I.

scriind prin Precum (min. 71) și 
troază (min. 87). A arbitrat bine 
Dulea — București. ~
Zamora — coresp.).

1ND. SÎRME1 O. TURZII—CRIȘUL 
ORADEA (1—0). — In fata unui adver
sar rutinat, cu vechi stagii în categoria 
A, localnicii s-au descurcat foarte bine, 
au dominat circa 70 de minute, punind 
de nenumărate ori in dificultate apă
rarea Crișului. Prima repriză a aparți
nut gazdelor, dar Simonfi (min. 2 si 
45), Pap (min. 16) și Rab (min. 44) 
au ratat bune ocazii de a deschide sco
rul. Oaspeții au tras primul șut la 
poartă in min. 29 prin Tomeș. Același 
jucător are o ocazie foarte bună, in 
min. 33, dar un apărător a respins de 
pe linia porții. începutul reprizei secun
de a aparținut gazdelor. După ce în 
min. 46 Husar a tras In portar, Tardi a 
marcat unicul gol al tntilnirii. Bun ar
bitrajul prestat de Al. Pirvu-București. 
(L. Donciu -

VAGONUL 
MEDIAȘ (4—0). - 
nivel tehnic scăzut, 
marcîndu-se printr-o 
talon. Jucătorii din 
atac și-au asigurat 
prima repriză, cind 
litri. Toate golurile 
Dembrovschi in min. 29, 38 (din 11 m), 
45 și 73. (Șt. Iacob — coresp.).

MINERUL BAIA MARE—C. S. M. 
SIBIU (3—2). - 
cu multe faze in 
m. Cel mai mult 
in special cea a 
jucători au 
două goluri

coresp.).
ARAD—GAZ METAN

■ Jocul a fost de 
ambele formații re- 
luptă dirză pentru 
Arad mai buni 

victoria
au înscris trei go- 
au fost înscrise de

tn
încă din

- Meci viu disputat, 
ambele careuri de 16 
au greșit apărările și 
localnicilor, ai căror 

„spectatori** la celefost 
înscrise de Laufceag (min.UVU> UtCU/ZIU unity W r/j . O-, , ,, , , f

Lungu. în min. 1, Lunga a demarat, a ' ,0 87 )■ Golurile gazdelor au fost

— coresp. reg.).
BRĂILA —SIDERUR- 

Derbiul 
asistat aproape 
a dat satisfac- 

multe greșeli, 
Ambele e-

CLASAMENT
1— 3. Din. Bacău 1 1 0 0 2—0 2
1— 3. Flacăra Moreni 1 1 0 0 2—0 2
1— 3. Oțelul Oala ți 1 1 0 0 2—0 2

4. Metrom Brașov 1 1 0 0 2—1 2
5— 6. Progresul Brăila 1 0 1 0 0—0 1
5— 6. Siderurgistul Galați 1 0 1 0 0—0 1
7— 8. Oltul Rm. Vîlcea 1 0 1 0 1—1 1
7— 8. Știința București 1 0 1 0 1—1 1
9—10. C.F.R. Pașcani 1 0 1 0 2—2 1
9—10. Metalurgistul Buc. 1 0 1 0 2—2 1

11. Dinamo Vict. Buc. 1 0 0 1 1—2 0
12—14. Ceahlăul P. Neamț 1 0 0 1 0—2 0
12—14. Chimia Suceava 1 0 0 1 0—2 0
12—14. Poiana Cîmpina 1 0 0 1 0—2 0

SEPTEM-(4ETAPA VIITOARE
BRIE) : Dinamo Victoria București— 
Oțelul Galați, Știința București—Flacăra 
Moreni, Siderurgistul Galați—Metalur-

centrat și Seceleanu atent a înscris: 
1—0. Același Lungu, în min. 59, a de
pășit doi apărători, a centrat precis și 
Covaci a marcat : 2—0. Echipa reși- 
teană a jucat slab, cu multe greșeli în 
apărare. A arbitrat bine C. Marin-Bucu- 
rești. (P. Arcan — coresp. reg.).

MINERUL LUPENI — CLUJEANA 
(4—0). — După felul cum a început 
partida, echipa Clujeana a lăsat impre
sia că are intenția să-și apere cu dîr- 
zeuie șansele. Aproape 30 de minute a 
controlat jocul, avind o bună legătură 
intre compartimente. Dar, o dată cu 
primirea golului înscris de Earcaș în 
min. 39, oaspeții au „căzut**. In continu
are, Minerul a dominat și, in min. 43, 
Cotroază, a ridicat scorul la 2—0. După 
pauză, localnicii, majorează scorul, in-

marcate in
din 11 m).
Faida (min.
A arbitrat bine A. Macovei — 
(T. Tohătan — coresp. reg.).

CLASAMENT
1-- 2. Minerul Lupeni
1— 2. Vagonul Arad

3. C.F.R. Timișoara
4. Ind. sîrmei C. Turzii
6. A.S.A. Tg. Mureș
6. Minerul Baia Mare

Cugir 
Dej 

Sibiu 
Arad

Oradea 
Reșița

ordine de : Sașii (min. 26 
. Snacovschi (min.
. 71 din 11 m.).

68) și

Bacău.
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SEPTEM-

Tncepînd cu data de 1 septembrie 
1966, în vederea măririi numărului 
de ore pentru plata premiilor, pro
gramul casieriilor plătitoare de pre
mii va fi de la 9 ' 
trerupere în zilele

Tot cu aceeași 
din Capitală pot 
miile, indiferent de valoarea lor, timp 
de 45 de zile de la data tragerii 
sau concursului numai de la casie
ria indicată în adeverința chitanță 
eliberată la depunerea buletinului 
cîștigător.

Se reamintește că plata cîștiguri- 
lor prin mandat poștal se tace 
următoarele cazuri:

a) cîștigătorii care au jucat 
alte regiuni;

b) cîștigătorii care au indicat 
adresă, unitate militară.

Sediile casieriilor 
premii din Capitală 
rele :

1. Raionul Lenin, 
ag. 1—12 Bd. Gh.

la 19,30 fără în
de lucru.
dată, cîștigătorii 
să-și ridice pre-

ÎB

în

ca

doplătitoare 
sint următoa-

casieria 11 la
Gheorghiu-Dej

nr. 10.
2. Raionul T. Vladimirescu casie

ria 21 la ag. 2—35 Bd. Republicii 
nr. 52.

3. Raionul 30 Decembrie casieria 
31 la ag. 3—18 Str. 13 Decembrie 
nr. 6.

4. Raioanele 16 
Roșie, casieria 41 
lea Gri vitei nr.

5. Raioanele 23 
casieria 51 la ag. 
colț cu șos. Ștefan cel Mare.

6. Raionul Nic. Bălcescu casieria 
61 la ag. 7—5 Magistrala Nord-Sud 
Mărășești colț cu Șerban Vodă.

N.B. Pentru evitarea anulării ade
verinței chitanță, din cauza greșitei 
completări de către participant 
a valorii premiului, se atrage aten
țiunea ca chitanța să fie completată 
numai la casieria de unde partici
pantul va ridica premiul și unde i 
se va comunica suma exactă ce are 
de primit.

Februarie și 
la ag 3—19 

121.
August și 1
6—9 Str. Lizeanu

Gr. 
Ca-

Mai

PRONOEXPRES

Cunoșteam bine activi
tatea clubului sportiv 

- bUcureștean Metalul 
știam, de pildă, 
membrii lui se i 
drese cu bunele 
zultate ale atletelor și 
atleților — unii dintre ei 
cum ar fi Lia Manoliti, 
Maria Pândele și Șerban 
Ciochină cunoscuți și a- 
preciați și peste hotare 
— ale canotoarelor, bo
xerilor și ale altor spor
tivi, care și-au înscris 
numele la locuri de irun- 
te în numeroase compe
tiții. Șț tot atît de bine 
știam că sportul de per
formanță nu este singu
rul domeniu în care re
zultatele obținute consti
tuiau un motiv de satis
facție pentru activiștii a- 
cestui club raional, pe 
teritoriul căruia se des
fășura și o rodnică acti
vitate sportivă de masă.

Și totuși lucrurile au 
început de ia un timp să 
nu maj meargă atît de 
bine. în special în ceea 

" *Ce privește sportul de 
' perlormanță. Secția de a- 

tletism nu mai era chiar 
printre cele mai bune din 
țară, echipa feminină de 
volei, participantă la 
campionatul republican, 
seria 1, mergea din... în- 
frîngere în înfrîngere, ia 
canotaj, în bilanț începu
seră să se înmulțească 
locurile IV și V, iar bo
xerii părăseau din ce în 
ce mai des învinși rin
gul. Cauza? Nu putea fi 
decît una singură: anii 
treceau și sportivii care 
cîndva fuseseră buni nu 
mai puteau ține pasul cu 
nivelul crescînd al per
formanțelor. Lucrul aces

ta era știut dar măsurile 
1 întîrziau. Era desigur mai

1 Și 
că 

mîn- 
re-

comod să te „cîrpești" a- 
ducind azj 
și inline altul, 
apuci serios 
să organizezi 
de selecție, să depistezi 
și să instruiești elemente 
tinere, pe care apoi să le 
promovezi în secțiile de 
performanță. Adoptînd o 
asemenea „metodă", re
zultatele nu puteau fi de
cît cele cunoscute: e- 
chipa feminină de volei 
a retrogradat, iar alte 
secții au mers în conti
nuare din insucces în in
succes.

O recentă vizită la 
clubul Metalul ne-a 
convins însă că lucruri
le s-au schimbat. 1966 
a însemnat utt an de co-

un sportiv 
decît să te 
de muncă, 
concursuri

val elevilor din școlile 
generale din raionul 
,23 August" la care au 
luat parte 2 100 de con- 
curenti și, în sfîrșit, o 
mare întrecere deschisă 
elevilor școlilor profesio
nale din ramura meta
lurgiei din întreaga Ca
pitală, la care s-au în
trecut peste 3 000 de ti
neri și 
tionați 
vațl în 
manță, 
ocupîndu-se toii antreno
rii. Roadele acestei preo
cupări s-au arătat cu- 
rind: la campionatele 
republicane de juniori 
Ion Dima a ocupat locul 
I la 3 000 și locul II la 
1 500, Dorin Rădulescu

tinere. Cei selec- 
au fost promo- 
sectia de perfor- 
de instruirea lor

Preocupare pentru tineret 
Ia „Metalul“

țele ce și le pune antreno
rul Stelian Petrov într-o 
serie de tineri canotori pe 
care i-a selecționat cu 
grijă, de pregătirea căro
ra s-a ocupat cu foarte 
multă atenție și care 
s-au impus la ultima e- 
diție a campionatului 
rezervat lor. Schitul 8+1 
al cărui „ștroc", Constan
tin Ifrim, îi dă mari 
speranțe antrenorului și 
schitul simplu (loan Șer
ban, de asemenea, un tî- 
năr foarte talentat) au 
ieșit campioni. De ase
menea. și în activitatea 
secției de box se simte 
un suflu nou, tineresc. 
Antrenorul Sandu Ion a 
organizat nu de mult 
întreceri de selecție la 
care au luat parte 120 
de tineri, dintre care 
14 au rămas în grija lui. 
Și aceasta nu numai pe 
„hîrtfe". pentru că, nu 
mult după aceea, 
această garnitură
trenorul a cules primele 
satisfacții ale muncii 
sale, cucerind „Cupa 
începătorului11 pe Ca
pitală.

După cum se poate 
lesne vedea, obiectivele 
pe linia depistării și 
creșterii elementelor ti
nere au prins viață la 
clubul Metalul, Așa In
cit nu ne-am mai mi
rat aflînd că din între
gul efectiv de sportivi 
legitimați și clasificați ai 
clubului 45 la sută sînt 
juniori I Iată un motiv 
bine întemeiat ca să se 
poată spune că este un 
„club al tinereții"... Al 
tinereții și al speranțe
lor, care nu peste mul
tă vreme se vor concre
tiza desigur în rezultate 
din ce în ce mai bune.

5—
5—
7— 8. A.S.
7— 8. Unirea
9—10. C.S.M.
9.—10. C.F.R.

11. Crișul
12. C.S.M.

13—14. Clujeana
13—14. Gaz metan Mediaș

ETAPA VIITOARE
BRIE) : Clujeana—Vagonul Arad, C.S.M. 
Sibiu—Minerul Lupeni, A. S. Cugir— 
A.S.A. Tg. Mureș, C.F.R. Arad—C.F.R. 
Timișoara. C.S.M. Reșița—Minerul Baia 
Mare, Crișul Oradea—Unirea Dej, Gaz 
metan Mediaș — lnd. sîrmei C. Turzii.

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
34 din 24 august 1966:

Categoria a II-a 1 variantă a 33.094 
lei și 6 variante a 8 094 lei

a III-a 35 variante a 1713Categoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria
Categoria

28 lei.
Report categoria I 27.303 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a II-a, va fi 
tras la sorți miercuri 31 august 1966.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

a IV-a 250 variante a 313

a
a Vl-a 3808

V-a 984 variante a 79 lei. 
variante a

La cluburile Universitatea
și Politehnica Timișoara,

grijă deosebită pentru bazele sportive

cu 
an-

titură în activitatea clu
bului, în preocupările 
căruia creșterea și pro
movarea cadrelor tinere 
a trecut pe primul plan. 
Sectorul tehnic al clu
bului (secretar cu pro
bleme tehnice prof. Si- 
mion Niculescu) a a- 
nalizat activitatea fiecă
rei secții in parte, tra- 
sînd sarcini precise cu 
privire la organizarea 
concursurilor de selecție. 
Realizarea acestor prime 
obiective a fost urmărită 
permanent astfel că, spre 
exemplu, secția de atle
tism a organizat anul a- 
cesta trei concursuri de 
acest gen. Primul, prin 
luna martie, cu partici
parea a 86 de eleve de 
la școala profesională 
F.R.B., apoi în luna a- 
prilie un concurs rezer-

locul III la aruncarea 
greutății, Florian Drăgu- 
leț locul III la 110 m 
garduri.

Secția de atletism nu 
constituie însă un exem
plu izolat. Echipa femi
nină de volei a fost ia 
rîndul ei aproape total 
restructurată. De unde 
în toamna anului trecut, 
cînd a început campio
natul, această formație 
avea media de vîrstă 
peste 26 de ani, acum a- 
ceastă medie abia depă
șește 18 ani I Și rezul
tatele nu sînt mai slabe. 
Ba, dimpotrivă... Așa in
cit speranțele că în edi
ția viitoare a campiona
tului echipa va reveni 
din seria a II-a în seria 
I sînt pe deplin justifi
cate. După cum la fel de 
justificate sînt și speran- CĂLIN ANTONESCU

Spiritul gospodăresc al bănățeni
lor nu s-a dezmințit nici cînd a 
fost vorba de organizarea cluburilor 
studențești Universitatea și Politeh
nica din Timișoara. Prima grijă a 
consiliilor acestor cluburi a fost de 
a înființa secțiile pe ramură de 
sport, în funcție de condițiile ma
teriale. La Universitatea, de pildă, 
au luat ființă secțiile de atletism, 
gimnastică sportivă și gimnastică 
artistică, judo, handbal, baschet, vo
lei și rugbi. Majoritatea sportivilor 
vor participa din această toamnă la 
campionatele republicane în seriile I 
sau în seriile secunde, studențești.

Clubul universitar Politehnica are 
mai multe secții, divizate însă în 
funcție de categoria de clasificare a 
membrilor lor. Astfel, 
specific de performantă sînt atletis
mul, canotajul academic, caiac-canoe, 
fotbal, gimnastică, handbal, înot, 
rugbi și volei, iar cele cu specific 
de masă (care au totuși sportivi sau 
echipe participante la campionatele 
regionale și orășenești) sînt bas
chetul, halterele, scrima, tenisul de 
masă, tirul și șahul.

Desigur, un rol primordial în asi
gurarea 
tații îl au bazele sportive. Acest 
lucru a fost înțeles și de către con
siliile 
Politehnica și, 
fost luate o serie de măsuri pentru 
ca în toamnă studenții sportivi să

secțiile cu

bunei desfășurări a activi-

cluburilor Universitatea și 
în consecință, au și

aibă la dispoziție terenurile și sălile 
necesare. Studenții Universității, de 
exemplu, vor găsi alături de fru
moasa sală, inauqurată nu de mult, 
un teren de bitum care va putea fi 
folosit pentru jocuri de baschet și 
de volei. De asemenea, pînă în 
toamnă va fi terminată amenajarea 
unui teren (cu tribune) pe malul 
Begăi.

Pentru sportivii Politehnicii se fao 
amenajări de amploare la vechiul 
stadion „23 August". Deocamdată se 
lucrează intens la repararea cabane
lor și la mărirea capacității vestia
relor și a dușurilor. Pînă la înce
perea cursurilor, întreaga bază va fi 
împrejmuită cu un gard nou, iar 
terenul central cu un gard de sir- 
măva fi înlocuită zgura terenu
lui de handbal și va fi terminat 
terenul pentru antrenament la fotbal 
din spatele tribunei. Se proiectează 
repararea generală a pistei de atle
tism și amenajarea a 4—5 terenuri 
care vor putea fi folosite de hand- 
baliști, baschetbaliști și voleibaliști.

După cum se vede, la Timișoara 
s-a pășit cu dreptul. Sperăm insă 
ca frumoasele initiative luate din 
„start" să fie duse cit mai qrabnic 
la îndeplinire și, mai ales, să se 
depună în continuare aceleași efor
turi pentru ca baza materială să 
se dezvolte permanent, astfel ca pe 
terenurile de sport să poată veni cit 
mai multi studenti.
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LEONTIN SĂLÂJAN lui Ion Tiriac la Portschach
VIENA, 29 (prin telex, de la cores

pondentul nostru). — La încheierea ce
lei de-a 31-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Austriei, des
fășurate în localitatea climaterică PSrt- 
schach, presa apărută luni dimineața la 
Viena acordă un spațiu larg victoriei 
obținute de campionul român Ion Țiriac 
în finala probei de simplu.

Ziarul „OSTERREICHISCIIE VOLKS- 
STIMME" comentează desfășurarea fi
nalei, în care jucătorul român „...a dat 
dovadă de o clasă înaltă și de o per
fectă stăpînire a tacticii jocului. El nu 
a lăsat nici o șansă redutabilului său 
adversar, maghiarul Istvan Gulyas, de a 
obține inițiativa pe parcursul partidei. 
Țiriac a dat nota întregului foc, impu- 
nîndu-și superioritatea atît în ofensivă, 
cit și în defensivă". Referindu-se la an
tecedentele finalei, ziarul remarcă : 
„După victoria lui Gulyas, în semifinale, 
asupra principalului favorit al întrecerii
— australianul Bob Hewitt — se părea 
că el va deveni campionul turneului. Dar 
ultimul meci a arătat că există tenismani 
mai buni decit cei din calculele hir- 
tiei: Țiriac s-a dovedit superior!"

Comentatorul sportiv al postului de 
radio Viena remarca în transmisia me
ciului final de la POrtscliach maniera 
impresionantă în care Ion Țiriac a dispus 
de Gulyas. „Este remarcabil acest român
— spunea radio-reporterul -— care po
sedă o pregătire fizică atît de bună, ce-i 
permite ca în aceeași zi să cîștige pe 
rînd o semifinală de o oră și jumătate 
(n. r. duminică dimineața) și apoi o fi
nală de aproape trei ore. Mereu activ, 
mereu proaspăt, Țiriac a cîștigat cu o 
totală dezinvoltură!".

E. MORAWETZ

Telegrame de condoleanțe
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român au 

sosit numeroase telegrame de condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Leontin Sălăjan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., general de armată, ministrul forțelor armate.

Au trimis telegrame de condoleanțe Comitetul orășenesc Bucu
rești al P.C.R. și Sfatul Popular al Capitalei, comitetele regionale 
de partid șl sfaturile populare regionale Argeș, Bacău, Banat, Bra
șov, București, Cluj, Crișana, Dobrogea, Galați, Hunedoara, Iași, 
Maramureș, Mureș Autonomă-Maghiară, Oltenia, Ploiești, Suceava.

De asemenea, au trimis telegrame de condoleanțe comitetele raio
nale și orășenești de partid și sfaturile populare raionale și orășenești: 
Curtea de Argeș, Găești, Rîmnicu-Vîlcea, Arad, Bozovici, Caransebeș, 
Deta, Făget, Moldova Nouă, Oravița, Sînnicolau Mare, Adjud, Or
șova, Timișoara, Lehliu, Oltenița, Răcari, Urziceni, Oaș, Aleșd, Criș, 
Ineu, Marghita, Oradea, Salonta, Șimleu, Adamclisi, Măcin, Medgi
dia, Bujor, Focșani, Panciu, Tecuci, Hațeg, Sebeș, Orăștie, Cărei, Cehul 
Silvaniei, Lăpuș, Negrești, Vișeu, Reghin, Tîrnăveni, Buzău.

Au mai trimis telegrame de condoleanțe colectivele Uzinelor 
„23 August" — București, Combinatului siderurgic Hunedoara, Uzi
nelor „Tehnofrig" — Cluj, Uzinelor mecanice Timișoara, Uzinelor 
„1 Mai“ Baia Mare, exploatărilor miniere Băiuț și Săsar, Combinatu
lui de îngrășăminte azotoase Tîrgu-Mureș, Iprofil „23 August" — 
Tîrgu-Mureș, S.M.T. Deta, S.M.T. Pelinu — Urziceni, G.A.S. Boră- 
nești, G.A.S. Șimleul Silvaniei, cooperativelor agricole de producție 
din comunele Bărcănești, Balaciu, Grindu — Urziceni, Jebel, Sîntana.

Condoleanțe au trimis, de asemenea, profesorii și studenții de la 
Universitatea București, colectivul I.M.F. — Tîrgu-Mureș, artiștii și 
personalul tehnic al Teatrului Național „V. Alecsandri' din Iași, 
colectivele unor licee și școli generale.

Au sosit, de asemenea, telegrame din partea a numeroase consilii 
locale ale sindicatelor, comitete regionale, raionale și orășenești ale
U.T.C., organizații locale de femei etc.

Au trimis telegrame de condoleanțe comandanți de unități mili
tare, numeroși ofițeri, subofițeri și ostași ai forțelor noastre armate.

Numeroase telegrame de condoleanțe au fost trimise pe adresa 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

S-a încheiat turneul internațional 
de volei de la Sibiu

Întîlnirea retur dintre reprezenta
tivele feminine ale României și Po
loniei a dat cîștig de cauză tot echi
pei noastre, de data aceasta însă la 
un scor mai strîns decît în primul 
joc: 3—2 (15—6, 8—15, 15—2, 10— 
15, 15—6), după o partidă în care 
s-au realizat multe faze frumoase. 
Jocul a fost de un bun nivel tehnic 
în maioritatea timpului, dar a mar-

Turneul echipei feminine
de handbal T. S. K. Berlin
Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, formația feminină T.S.K. 
Berlin a susținut încă două partide, 
în compania S.S.E. Buzău și Spartac 
Constanța.

La Buzău tribunele s-au dovedit 
neîncăpătoare față de marele nu
măr de spectatori dornici să asiste 
ia întîlnirea internațională susți
nută de elevele școlii sportive din 
localitate. Gazdele au căutat să 
se ridice la valoarea rutinatelor 
lor adversare, dar experiența de 
concurs și pregătirea echipei oas
pete și-au spus cuvîntul, victoria 
revenindu-i cu scorul de 7—2 (4—0).

Următoarea întîlnire susținută 
de T.S.K. a avut loc la Constanța, 
unde a jucat cu formația Spartac 
din localitate. Prima repriză a fost 
foarte echilibrată, nici una dintre 
echipe nereușind să se distanțeze pe 
tabela de marcaj, scorul fiind 2—2. 
Imediat după reluare, echipa berli- 
neză a accelerat ritmul de joo și 
a reușit să înscrie goluri foarte 
spectaculoase, ceea ce a determinat 
ca scorul să-i fie favorabil în final i 
13 -3. Pregătirea fizică mai bună și 
orientarea tactică superioară au 
constituit elementele de bază ale 
victoriei oaspetelor. 

cat și unele scăderi, atît în construi
rea atacului, cît și în organizarea 
apărării. Echipa poloneză a prezen
tat jucătoare tinere cu o talie înaltă 
și o remarcabilă forță de atac, însă 
deficitare la primire, la blocaj și în 
apărare. De la învinse s-au remarcat 
Porzec și Krasowska. Echipa ro
mână a funcționat mulțumitor în 
atac, unde s-au remarcat Szekely și 
Vamoșiu, manifestînd însă, cîteva 
deficiențe în omogenizarea blocaju
lui, Ia dublajele în atac și în apă
rare.

Știri • Rezultate • Știri
ANKARA. — In capitala Turciei 

a început un turneu internațional de 
baschet la care participă selecționa
tele masculine de tineret și juniori 
ale României, Bulgariei și Turciei, 
în primul joc tinerii baschetbaliști 
români au obținut o frumoasă vic
torie întrecînd reprezentativa Bulga
riei cu scorul de 76—69.

TOKIO. — In bazinul olimpic de la 
Tokio, au început campionatele de 
natație ale Japoniei. In prima zi de 
întreceri, cea mai bună performanță 
a fost realizată de sportivul Kunihiro 
Iwasaki, care în seriile probei de 100 
m liber a fost cronometrat în 54,7. 
Alte rezultate: 200 m liber — Iwa
saki 2:05,5; 100 m bras — Ishikawa 
1:10,1; 100 m fluture — Sato 59,5; 
200 m spate — Fukushima 2:19,9; 
1 500 m liber — Ito 17:22,1; 100 m 
bras femei — Noriko Yamamoto 
1:21.6.

ROMA. — A luat sfîrșit turneul fi
nal al campionatului european de 
baschet rezervat echipelor masculine 
de juniori. Selecționata U.R.S.S. și-a

De pe terenurile de fotbal
LIVERPOOL ÎNVINSA ÎN CAMPIO

NATUL ENGLEZ

în campionatul de fotbal al An
gliei, Everton a dispus cu 3—1 de 
echipa Liverpool, care va întîlni 
formația Petrolul Ploiești în primul 
tur al „Cupei campionilor europeni". 
Alte rezultate: Arsenal — Aston 
Villa 1—0 ; Blackpool — Southamp
ton 2—3; Chelsea — Sheffield Ved- 
nesday 0—0; Leeds — Manchester 
United 3—1 ; Leicester — West Ham 
5—4; Manchester City — Sunder
land 1—0; Sheffield United — Not
tingham Forest 1—2 Stoke City — 
Fulham 1—-2; West Bromwich Al
bion — Burnley 1—2. în clasament 
conduc Burnley și Arsenal cu cite 
6 puncte.

TORPEDO A ÎNTRECUT PE DINAMO 
KIEV

în etapa a 22-a a campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. lidera clasa
mentului, Dinamo Kiev, a fost în
trecută la Moscova cu 2—0 de cam
pioana anului trecut, Torpedo Mos
cova. Ararat Erevan a dispus cu 
scorul de 1—0 de S.K.A. Rostov 
pe Don, iar Dinamo Minsk a ter- 

păstrat titlul de campioană europea
nă, învingind în meciul decisiv for
mația Iugoslaviei cu scorul de 71— 
50 (37—26). Cei mai buni realiza
tori ai echipei sovietice au fost Po- 
livoda și Kovalenko, care au înscris 
18 și respectiv 11 puncte. Iată cla
samentul final al campionatului: 1. 
U.R.S.S.,- 2. Iugoslavia; 3. Italia; 4. 
Cehoslovacia; 5. Bulgaria; 6. Spania; 
7. Franța; 8. Finlanda.

VANCOUVER. — Cu prilejul con
cursului internațional de natație de la 
Vancouver (Canada), înotătorul ame
rican Don Schollander a egalat re
cordul mondial în proba de 110 yarzi, 
liber, realizînd 53,6.

BUDAPESTA. — în Palatul spor
turilor din Budapesta s-a disputat în
tîlnirea internațională feminină de 
gimnastică dintre echipele Ungariei 
șl Italiei. Gimnastele maghiare au 
repurtat victoria cu scorul de 187,20 
—- 182,55 puncte. La Individual com
pus, primul loc a fost ocupat de 
campioana maghiară Ducza cu 75,65 
puncte, urmată de italianca Boagi- 
aotti — 74,50 puncte.

Sîmbătă seara, în sala Giuleșli din 
Capitală, redutabila formație de lupte 
greco-romane TUL Finlanda și-a în
trerupt șirul victoriilor din turneul 
pe care-1 face în țara noastră. Lup
tătorii rapidiști, dovedind o pregă
tire superioară, atît la capitolul teh
nic cît și la cel al pregătirii fizice, 
au cîștigat pe merit cu scorul de 
3’/z — l‘Z>.

Spectatorii au fost martorii unor 
partide deosebit de disputate, în 
care s-au folosit cu precădere turu
rile de cap și centurile din față. De 
remarcat faptul că meciurile au fost 
foarte dificile pentru sportivii noș
tri, deoarece adversarii s-au bizuit 
pe procedee tehnice specifice luptă
torilor români.

Cei 5 luptători de la TUL Finlanda 
sînt sportivi cu renume pe plan in
ternațional, Tapio — cat. 70 kg — 
cîștigînd două medalii de bronz la 
campionatele mondiale. El s-a impus 
și de data aceasta, întrecînd la punc
te pe tînărul nostru sportiv I. Ena- 
che. Enache a luptat curajos, s-a fe
rit să dea „centura" în prima repri
ză, însă a evitat prea mult lupta și

Concursul in ternațional 
de motocros de la Varnc

Peste 30 000 de spectatori au asis
tat la concursul internațional de mo
tocros desfășurat duminică pe tra
seul de Ia Varna. La startul probe
lor s-au prezentat 31 de alergători 
din U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, 
Polonia, România și Bulgaria. Tra
seul foarte îngust a pus la grea în
cercare măiestria concurenților. A- 
ceștia au fost nevoiți să facă efor
turi deosebite pentru a se „strecura" 
printre obstacolele existente pe în
treg traseul.

La cl. 350 cmc rutinații alergători 

minat Ia egalitate (1—1) cu Zenit 
Leningrad. în clasament, continuă 
să conducă Dinamo Kiev cu 34 de 
puncte urmată de Ț.S.K.A. Moscova 
cu 28 de puncte din 21 de meciuri.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE 
FOTBAL AL BULGARIEI

SOFIA (prin telefon de Ia cores
pondentul nostru T. Hristov). A în
ceput al 41-lea campionat de fotbal 
al Bulgariei. Campioana țării, 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname, a jucat la 
Tolbuhin cu echipa Dobrudja, re
cent promovată în categoria A, pier- 
zînd surprinzător cu 1—0. De re
marcat că fundașul Vasilev (Ț.S.K.A.) 
a ratat de două ori un penalti : 
prima oară portarul s-a mișcat și 
arbitrul a dictat repetarea loviturii 
(portarul prinsese mingea), iar a 
doua oară Vasilev a tras în bară.

Iată celelalte rezultate: Slavia — 
Botev Vrața 1—0, Beroe — Levski
1— 1, Dunav — Botev Burgas 2—0, 
Lokomotiv Plovdiv — Cerno More
2— 1, Spartak Plovdiv ■— Botev Plov
div 0—0, Spartak Sofia — Marek 
1—0.
REAL MADRID A CÎȘTIGAT TUR

NEUL DE LA CASABLANCA
CASABLANCA 29 (Agerpres). Tur

neul internațional de fotbal de la 
Casablanca a fost cîștigat de echipa 
Real Madrid. în finală, Real a ter

Interesante raliuri automobiliste 
In luna septembrie

Pentru iubitorii competițiilor au
tomobilistice din țara noastră, luna 
septembrie rezervă cîteva raliuri, 
organizate fie în exclusivitate de 
Asociația Automobiliștilor din Româ
nia, (A.A.R.), fie de aceasta în co
laborare cu alte automobil-cluburi 
europene.

Primul raliu — Turul Europei — 
competiție internațională organizată 
de A.D.A.G. din R. F. Germană, în 
colaborare cu A.A.R., va pătrunde 
pe teritoriul țării noastre prin punc
tul de frontieră Borș, la 3 septem
brie, începînd cu ora 1,19 și va ieși 
din țară în ziua de 4 septembrie, 
începînd cu ora 12,30, prin punctul 
de frontieră Negru Vodă.

In zilele de 17 și 18 septembrie 
se va desfășura Raliul României — 
competiție internă organizată de 
A.A.R. înscrierile se primesc pînă 
la 10 septembrie la sediul A.A.R. 

a primit două avertismente. In pil 
a fost dus la parter, unde Tapio a ad 
mulat suficiente puncte pentru v 
torie.

Gh. Stoiciu, la categoria 52 8 
l-a întîlnit pe Kaupinen. In minul 
3, Iui Stoiciu îi reușește un „tur I 
cap", prin care își duce adversaj 
la parter. El execută apoi cîtel 
rostogoliri, cîștigînd pe merit I 
puncte. I

I. Alionescu, la cat. 57 kg, a aii 
ca partener pe Toskinen. S-a lup 
„pe brațe". Finlandezul a evitat lil 
ta și a primit un avertisment, ca 
l-a ajutat pe sportivul român să c 
tige la puncte.

La cat. 63 kg, M. Baciu a făd 
meci nul cu Iouperi. Foarte aplaudcJ 
fost meciul dintre N. Martinescu și I 
kala. Sportivul român a execu 
chiar din primele minute o centu 
din față, și-a dus adversarul la--jj 
ter în poziție dificilă, dar din pă<J 
el n-a reușit să finalizeze prin u 
mulțumindu-se cu victoria la pund

V. GODESf

cehoslovaci VI. Dubsik și Fr. Dan 
s-au instalat în fruntea plutonul 
clasîndu-se în această ordifte 
locurile 1 si 2. Reprezentantiri^nost 
OTTO ȘTEFANI a ocupat lițkl1 
învingîndu-i pe cunoscuții I. Ciubrik 
și Șt. Gheorghiev (Bulg.). La cl. î 
cmc Al. Iakovlev (U.R.S.S) a cîștii 
clar. CRISTIAN DOVIȚ s-a clas 
pe locui 7 înaintea lui Gh. Sere 
mov (Bulg.) și I. Romanov (U.R.S.! 
Mihaț Pop a fost angrenat î.eA 
busculadă, a căzut și a fost nevoit 
abandoneze.

minat la egalitate (1—1) cu B< 
Juniors (Argentina). Conform re< 
lamentului, cele două echipe 
executat cîte trei lovituri de 
11 m. Fotbaliștii de la Real au 
scris de trei ori, pe cînd cei de 
Boca, o dată.

• în ultimul meci din cadrul ti
neului de fotbal de la New Yo| 
A.E.K. Atena a terminat egal 
Benfica Lisabona : 2—2 (0—1). 
urma acestui rezultat, fotbali: 
greci au ocupat locul doi în. clăi 
rnentul final, la egalitate dejbuw 
(2) cu Benfica, dar cu un golave: 
mai bun. Primul loc a revenit < 
noscutei formații braziliene F. 
Santos, cu 4 puncte. —

• Două modificări au fost făci 
în lista echipelor participante 
„Cupa orașelor tîrguri". Feders 
de fotbal din R.F. Germană a ani 
țat că în locul echipei Hano 
96 va juca V.F.B. Stuttgart. De a 
menea, forul bulgar a comunicat 
în locul echipei Spartak Sofia 
juca Spartak Plovdiv.

• Rezultate înregistrate în 1 
neul internațional de fotbal (junii 
de la San Remo : Internazior 
Milano — Werder Bremen (R.F. C 
mană) 2—0 (1—0); Burevest 
(U.R.S.S.) — Juventus Torino 1 
(1—0).

din strada Luterană nr. 9, Bu 
rești.

Raliul Dunării, competiție intei 
țională organizată de către Citi 
Automobilistic din Austria în 
laborare cu A.A.R., va intra în 
noastră prin punctul de front 
Borș în ziua de 21 septembrie, 
cepîtid cu ora 1 și va ieși prir 
celași punct în ziua de 23 sept 
brie, ora 6,40.

Asociația Automobiliștilor din 
mânia a luat măsuri pentru a 
gura o cît mai bună organizau 
desfășurare a acestor întreceri a 
mobilistice.

în numerele noastre viitoare ’ 
reveni cu amănunte privind de 
șurarea acestor competiții atrac 
și interesante.

AL. T
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