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CESKE
lefon ).
>astră l-a susținut miercuri cu 
landa a arătat că setul al III- 
a constituie un obstacol greu de 
k ut pentru jucătorii noștri. De 
ipt, situația aceasta a existat și 
i alte meciuri din celelalte gru- 
e. S-a constatat că echipele fa- 
orite, după cîștigarea a două se- 
iri, se relaxează prea mult și 
ierd setul următor. Dar iată care 

fost momentul cheie din setul 
II, J^fe-are jucătorii noștri au 

greșeli ce i-au frus- 
o victorie categorică : la 

corul de 13—13, Schreiber a 
at o minge în aut ca, imediat, 
n atac nedublat al olandezilor 
ă găsească descoperit șiijlocul 
grenului nostru. In setul IV, 
nsă, jucătorii români se mobili- 
ează și cîștigă la 1. In acest

o

n campionatul de șah

Runda remizelor
O surprinzătoare acalmie a ca

racterizat partidele rundei a IlI-a 
a campionatului de șah. Abia se 
[făcuseră 16 mutări, și pe tablele 
lla care jucau Soos cu Stanciu, 
[Reicher cu Drozd și Nacu cu 
Neamțu a și apărut inscripția 
l„REMIZÂ“, deși majoritatea pie
selor se aflau în luptă și pînă 
atunci nu se petrecuse nimic deo
sebit pe cîmpurile albe și negre.

Partida care se anunța a fi 
cenușă, aceea dintre Partos și 
O^H^ltiu (pentru că ambii acu
mulaseră pînă atunci cîte două 
puncte) n-a ieșit nici ea din ano- 
rwutat. Prudenți, cei doi lideri au 
; repetat poziția la mutarea a 23-a, 
împărțind in continuare primul 
loc. Excepție a făcut doar întîl
nirea lui Botez cu Ciocîltea, în 
care fostul campion a încercat o 
manevră legată de sacrificiul unui 
pion. Botez a respins-o și a fost 
apoi rîndul lui Ciocîltea să caute 
cele mai bune mutări de apărare. 
Maestrul internațional a reușit să 
le găsească.

Evenimente prea... furtunoase nu 
s-au petrecut nici în partidei^ care 
n-au avut timp să se încheie în 
cele cinci ore de joc. Ghițescu are 
o poziție blocată eu Șuta și nu 
vedem cum va reuși s-o spargă. 
Gavrilă deține un pion în plus, 
într-un final de turnuri, cu Voi- 

iar Ungureann avantaj 
tot Intr-un
Drimer. Vaisman va 

valorifice superiorita- 
asupra nebunului, în 
neterminată cu Miti-

special
meci a fost folosita formația: 
Corbeanu (Ganciu), Nicolau, Dră- 
gan, Derzei (Grigorovici, Stoian), 
Schreiber, Cozonici.

Astă-seară echipa noastră a ju
cat cu formația R. P. Mongole și 
a cîștigat cu scorul de 3—0 (3, 
8, 5) In 38 de minute. Victoria 
a fost destul de comodă, adver
sarii nepunînd probleme. Ei au 
condus numai la Începutul setu
rilor II și III la diferență mi
nimă. De data aceasta relaxarea 
de după setul II s-a făcut în li
mitele îngăduite, fără a pune în 
pericol o victorie cu 3—0.

In grupa A, R. P. Chineză a 
învins ~ 
mația 
foarte 
șanse 
pentru 
doua 
(alături de Cehoslovacia virtual 
calificată), Iugoslavia, a învins 
Italia cu 3—0. Meciul dintre for
mația Iugoslaviei și cea a R. P. 
Chineze, de sîmbătă, va decide 
cine va participa în turneul final 
pentru locurile 1—8. In grupa 
B, R.D.G. a dispus cu 3—0 de 
Franța, iar în grupa 6, Polo
nia a învins cu 3—1 Olanda. In 
grupa D, trei echipe merg cu 
șanse egale la cucerirea primelor 
două locuri: Brazilia, Japonia și 
Bulgaria. Deși Japonia a învins 
cu 3—2 pe Bulgaria, nimeni nu-i 
acordă credit în meciul de sîm
bătă cu Brazilia, deoarece aceasta

CONSTANTIN FAUR, transmite:
din urmă s-a prezentat foarte bine 
la acest campionat. Vineri au loc 
meciurile : R. P. Chineză—R.F.G., 
Cehoslovacia—Italia, Iugoslavia— 
Danemarca (grupa A), S.IJ.A.— 
Cuba, Ungaria—Franța, U.R.S.S.— 
R.D.G. (grupa B), Polonia—Tur
cia, Olanda—R. P. Mongolă 
(grupa G), Japonia—Finlanda, 
Bulgaria—Belgia (grupa D). E- 
chipa noastră are zi liberă șî va 
juca un meci amical cu o selec
ționată locală, în deschidere la 
meciurile anunțate.

Vna dintre cele mai puternice secții de tenis din țară 
este fără îndoială și cea de la clubul Dinamo București. Echi
pa dinamovistă este campioană republicană, ea cuprinzînd și 
pe jucătorul nostru nr. 1, Ion Țiriac. Dar, pe lingă sportivii 
fruntași, secția are și un număr important de juniori și co
pii care au îndrăgit „sportul alb“. De toți aceștia se ocupă 
antrenorii Marin Bădin și Aurel Segărceanu. Iată-l în fotogra
fia alăturată pe antrenorul M. Bădin demonstrînd executarea 
unei lovituri în față micilor săi elevi.

Foto: V. Bageac

Din poșta

Danemarca cu 3—0. For- 
chineză, care are un joc 
variat la fileu, pornește cu 
de calificare In turneul 
locurile 1—8. Cea de a 
pretendentă la calificare Comentarii și Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmiterezultate de la „europenele"

ACȚIUNI LĂUDABILE
Sportivii din comuna Ar- 

getoaia — raionul ^^^îliași, 
împreună cu elevii școlii 
generale și cadrele didac
tice au întreprins mai mul
te acțiuni de strîngere a 
fierului vechi și a spicelor 
de grîu căzute la secerat. 
Astfel s-a strîns cantitatea 
de 1 200 kg fier vechi și 
662 kg grîu care au și fost 
predate cooperativei din 
localitate.

N. CÎRSTOCEA 
coresp.

BUDAPESTA, 1 (prin tele
fon). — Capricios început de 
toamnă. Marți, frumos. Miercuri, 
ploaie ca într-o poezie baco- 
viană. Apoi, cînd nimeni nu 
mai spera nimic, joi au dispă
rut umbrelele
Nepstadionului 
însorită. O zi 
puternic, dar

din tribunele 
și a fost o zi 
rece, cu vînt 
cu soare. Și

culescu, 
pozițional, 
turnuri, cu 
încerca să 
tea calului 
partida sa 
telu. în încheiere să consemnăm că 

rdoar cîteva frumoase schimburi 
^combinative din întîlnirea Giins- 

berger—Buză, în care primul a 
fost nevoit să sacrifice dama, au 
animat oarecum această seară șa- 
histă lipsită de nerv. (V. Ch.).

final de

REZULTATE TEHNICE

Runda I (partide întrerupte) : 
Partos—Mititeln 1—0, Vaisman— 
Buză l/î—’Za, Ghițescu—Voicules- 
cu 0—1 ;

Runda a Il-a: Șuta—Botez 
Vi—>Z?> Neamțu—Vaisman 1—0 ;

Runda a IlI-a: Botez—Ciocîl- 
tea ț?2—’/h Soos—Stanciu 'Tr’A, 
Rcicher—Drozd l/j—l/j, Partos— 
Gheorghiu IT)-V2, Nacu—Neamțu

—>Zi î partidele Gavrilă—Voicu- 
lescu, Ungureanu—Drimer, Vais
man—Mititelu, Ghițescu—Șuta și 
Gfmsberger—Buză s-au întrerupt. 

rr-An clasament conduc Florin 
Gheorghiu și Carol Partos cu 
2>/? P, urmați de Șerban Neamțu 
și Miron Nacu cu 2 p.

A CRESCUT NUMĂRUL 
MEMBRILOR UCFS

în ultima perioadă în 
orașul Brașov au fost a- 
trași în mișcarea sportivă 
încă 2 700 de membri 
UCFS, care participă cu in
teres în activitatea de masă 
a celor 187 de asociații 
din localitate. Realizări 
frumoase, în această direc
ție, au avut asociațiile în
cadrate în C.S.O. Brașov, 
care au atras nu mai puțin 
de 2 000 de noi membri 
procum și cele din cadrul 
clubului Tractorul, unde 
s-au primit 515 noi adeziu
ni din partea muncitorilor 
marii uzine de tractoare.

Mergînd pe linia bună 
pe care au pornit-o, aso
ciațiile sportive din orașul 
Brașov au toate posibilită
țile să mărească numărul 
membrilor UCFS. Cînd fa
cem această afirmație ne 
gîndim la faptul că în sfe
ra de activitate a orașului 
Brașov intră și cele . 5 ora
șe vecine Zărnești, Codlea, 
Rîșnov, Predeal și Săcele, 
unde mai sînt foarte multe 
rezerve în această direcție. 
La Zărnești, de exemplu, 
cele două mari asociații 
„Celuloza" și „6 Martie” 
n-au reușit să cuprindă în 
UCFS decît o mică parte 
din numărul de salariati ai 
întreprinderilor respective. 
Același lucru se poate spu
ne și despre „Măgura" și 
„Colorom", cele două în
treprinderi mari din Codlea.

C. GRUIA 
coresp. reg.

61 
să 
to- 
Să

cînd e soare, parcă totul e 
altfel. La ora cînd telefonez 
a trecut destul de multă vre
me, de la ultimele probe 
miercuri. S-au 
învingătorilor, 
riile continuă, 
pe marginea 
Danek, neașteptată 
porțiile ei. Vă amintiți, 
sigur, răspunsurile publicate 
la ancheta noastră internațio
nală înaintea „europenelor”. 
N-a fost nimeni dintre cei so
licitați care să nu fi indicat 
pe Danek de departe favorit 
al aruncării discului. Prea era 
mare decalajul de valoare 
dintre el și ceilalți, prea a- 
vusese o constanță de metro-

de 
făcut premierile 

dar comenta- 
In primul rînd, 

înfrîngerii lui 
prin pro- 

de-

nom în aruncări de peste 
de metri pentfu ca cineva 
fi putut gîndi altfel. Și 
tuși, Danek a fost învins! 
fie oare de vină cercul alune
cos sau Danek plătește — ca 
și la Tokio — tributul unei 
stări de emotivitate exage
rată care-1 inhibă ? In orice 
caz, am notat că în a patra 
aruncare discul său trecuse 
de 61 m, dar piciorul atletu
lui călcase marginea 
învingătorul, Detlef 
(R. D. Germană) este 
de 24 de ani, notat 
sezon cu un rezultat
m. Un amănunt

cercului. 
Thorith 

un tînăr 
în acest 
de 61,30 

interesant:

Circuitul ciclist al regiunii Brașov

primul lider
Fina-prima parte, ploaie 

a doua), alergătorii 
realizat o medie o-

de start a 
Româ- (Continuare în pag. a 4-a)

INITIATIVE

C. Gri gore (Voința 
bucurești) — recen
tul învingător al 
, Criteriului juniori
lor* — candidează 
cu succes la un loc 
pe lista 
Turului

Gh. Moldoveanu (Steaua)
BRAȘOV 1 (prin tele

fon de Ia coresponden
tul nostru regional, CA
ROL GRUIA). Circuitul 
ciclist al regiunii Bra
șov, ultima competiție 
de verificare înaintea ce
lei de a XV-a ediții a 
„Turului României", a 
început astăzi sub sem
nul unui interes major. 
Mărturie stă faptul că, 
deși vremea a fost ne
favorabilă (timp nor os

pe 
pe 
au
Tară de 41,4 km. Etapa 
inaugurală a avuit loc 
pe ruta Brașov — Sf. 
Gheorghe — Tg. Secu
iesc — Brașov, 136 km. 
Sprinturile intermedia
re (Sf. Gheorghe și Tg. 
Secuiesc), ca și sprintul 
de cățărare (Dalnic) au 
revenit campionului re
publican de semifond

Nicolae Ciumeti.
Iul etapei a dat cîștig 
de cauză lui Gh. Mol
doveanu. Clasament: 1. 
GH. MOLDOVEANU 
(STEAUA) 3hl5:302. 
W. Ziegler (Dinamo), 3. 
L. Zanoni (Dinamo), 4. 
Gh. Jurvale (Olimpia) 
— același timp.

Etapa a doua are loc 
vineri pe ruta Brașov — 
Rupea — Sighișoara — 
Mediaș, 166 km.

Oameni entuziaști, 
rezultate bune, initiative...
într-o zl toridă de august 

am făcut o vizită la asociația 
sportivă I.R.A. 17 din Calea 
Griviței din Capitală. Aflasem 
de la clubul Rapid că aici tre
burile merg bine, că asociația 
are o serie de realizări și iniția
tive. La sectorul I, l-am 
găsit pe secretarul asociației, 
A. Diniș (președintele lucrînd 
la sectorul doi Clăbucet) care 
cunoștea cu ochii închiși — 
cum se spune — întreaga acti-

cuvitate desfășurată chiar 
mulți ani în urmă.

ACCENT PE ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASĂ

Consiliul asociației sportive 
I.R.A. 17 desfășoară o activita
te susținută pentru angrenarea 
cit mai multor membri UCFS 
în campionatul asociației, care 
se desfășoară la . fotbal, popice, 
handbal și volei. Cu sprijinul 
responsabililor de grupe s-a

făcut o intensă popularizare a 
concursurilor și rezultatele au 
fost îmbucurătoare chiar din 
primele săptămîni. Intre cele 
două sectoare de producție — 
cel din Calea Griviței și Clă
bucet — s-a creat o adevărată 
întrecere. După o lună, bilanțul 
evidenția sectorul doi Clăbucet 
pentru buna organizare și nu
mărul de participanți la fotbal 
și popice, iar sectorul I din 
Calea Griviței la volei și hand
bal. Trebuie să amintim că a- 
proape la fel s-au petrecut lu
crurile în cadrul Spartachiadei 
de vară. Deși sînt împărțiți în 
două sectoare de producție 
dispersate, printr-o bună plani
ficare a sarcinilor membrii con
siliului asociației, cu sprijinul 
organizației U.T.C. și conduce
rii întreprinderii, au reușit să 
mobilizeze la întreceri aproape 
700 de tinerj și tinere.

popicelor 
aveau o 

să-și des
fășoare activitatea, mai ales în 
pauzele de prînz sau după ter
minarea lucrului. Ei erau ne- 
voiți să facă un drum destul 
de lung — pînă în Bucureștii 
Noi la arena LAROMET, are
nă pe care se pregătesc echi
pele din campionatele oficiale 
ale asociației. Dar restul iubi
torilor acestui sport ? O iniția
tivă lăudabilă a rezolvat pro
blema și pentru ei. Intr-o zi 
în curtea întreprinderii, pe o 
porțiune de beton, s-a amena
jat o pistă foarte simplă. Tine
rii de la I.R.A. ș-au manifestat

V. GODESdU

Iubitorii sportului 
de la I.R.A. 17 nu 
arenă proprie unde

(Continuate in pag. a 2-a)

UN NOU TEREN 
DE HANDBAL

Membrii asociației spor
tive de la Fabrica de rul
menți din Bîrlad și-au a- 
menajat în incinta stadio
nului Tineretului un teren 
de handbal în 7 pe care 
se vor desfășura meciuri 
între echipele fabricii. Un 
aport deosebit l-au adus 
la amenajarea terenului ti
nerii din secțiile strungă- 
rie, forjă și rectificare din 
rîndul cărora s-au remar
cat A. Obreja, G. Pătrun- 
su și I. Nuțu.N. CERNĂTESCU, 

coresp.



VASILE OPRIȘOR — corn. Aluniș. 
— Desigur, evenimentul merită să 
fie inserat. Vom publica fotografiile 
18/24 pe oare ni le-ați trimis. Avem 
însă o întrebare ; în scrisoare spuneți 
că la întrecerile din prima etapă a 
Spartachiadei de vară organizate de.a; 
sociația dv au participat 10 sportivi 
din 360 înscriși / De ce ați expediat 
atunci numai 9 fotografii ? Așteptăm 
cu nerăbdare și pe cea de a zecea. E- 
ventual trimiteți-ne-o pe cea a preșe
dintelui....

(Mulțumim anticipat)
MIRCEA NĂSTASE — Craiova. — 

Sînteți informat greșit. Sectoarele „E" 
și „F“ din tribunele stadionului Cra
iova nu sînt prescurtarea cuvintelor 
„Exasperare" și „Farsă". Coincidența 
o provoacă locurile nenumerotate și 
băncile rupte. Desigur, oricîtă bună
voință ai avea, este imposibil să ocupi 
un loc care nu există, sau care mai 
este ocupat de alte 10—12 persoane. 
După părerea noastră ,,F“ 
de la deviza gospodarilor 
dion : „Fără Eforturi !“

și „E" vine 
acestui sta-

(Si... fără VASILE TOFANcomentarii)

Cu începere de azi. la Dinam

Ploieștenii 
pregătiți, 
realizînd

MECIUL DE BARAJ DE LA 
PLOIEȘTI

Rezultate scontate 
în meciurile disputate ieri
Ieri s-au disputat trei jocuri res

tante din prima etapă a campionatu
lui masculin (seria I), încheiate cu 
rezultate scontate. Este de subliniat 
doar victoria categorică realizată de 
Universitatea București în deplasare 
la Iași. Dar, iată relatările primite de 
la corespondenții noștri.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 26—17 (14—9). Der
biul echipelor bănățene a oferit nu
meroșilor spectatori prezenți o în- 
tîlnire cu faze frumoase, dinamice, 
încheiate cu o suită de goluri. Stu
denții timișoreni, mai atenți în apă
rare, au interceptat multe mingi și 
au declanșat nenumărate contra
atacuri, majoritatea dintre ele sol
date cu goluri. Din echipa timișo
reană, o formă deosebită a manifestat 
Guneș —- principalul realizator de 
la 9 m. Reșițenli — debutânți în se
ria I — au greșit în apărare, iar în 
atac au așteptat prea mult fazele 
cele mai favorabile de a înscrie. De 
altfel, ei au ratat și 2 lovituri de la 
7 m. Cele mai multe goluri au fost 
însorise de: Guneș (9), I. Covaci 
(4), Fuchs (4), Schon (4) — Politeh
nica și de: Schena (4), Iochman (4), 
Barabaș (4) — C.S.M. Reșița. (Petru 
Arcan — coresp. regional).

AGRONOMIA IAȘI — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 5v-17 (1—4).
Mult mai experimentați și folosind 
foarte bine contraatacurile, studenții 
bucureșteni au realizat o meritată și 
categorică victorie în deplasare. De 
remarcat faptul că partida a avut la 
început o lungă perioadă de „tato-

Oamenî entuziaști, 
rezultate bune, inițiative...

(Urmare din pag. 1)

dorința ca — tot în pauzele de prînz— 
să-și încerce forțele și la haltere. 
Gn mijloace proprii ei au confec
ționat în scurt timp haltere și a- 
cum numărul celor care participă 
la numeroasele concursuri „fulger" 
este în continuă creștere.

Asociația are însă și echipe care 
activează în campionatul raional (fot
bal, handbal, volei și popice). Ele 
se pregătesc pe diferite terenuri fără 
ca asociația să plătească un ban chi
rie. Cum s-a rezolvat problema? Sim
plu. Tinerii la I.R.A. contribuie prin 
muncă voluntară ori de cite ori este 
nevoie de amenajări la terenurile 
respective.

PREOCUPARE PENTRU INSIGNA 
DE POLISPORTIV

La începutul anului, consiliul aso
ciației I.R.A. 17 șl-a propus să pre
gătească 50 de tineri pentru a de
veni purtători ai Insignei de poli
sportiv. Pînă la jumătatea lunii au
gust angajamentul fusese depășit. 
Au fost realizați 99 de purtători iar 
alții și-au trecut 2—3 norme. Prin
tre cei care au primit de curînd In
signa se află A. Crăciunescu, P. 
Gheorghe, P. Chemences, Gh. Zam
fir, Gh. Tudoriu și alții.

Este clar: clubul Rapid, ne-a dat 
o... adresă bună. Ș; ne va face plă
cere m mai revenim aici.

MARIN 1OANID - Tușnad. —
Din scrisoare reiese că sînteți în 

concediu în această frumoasă stațiune 
și vreți să faceți sport. Mai citim 
că pentru acest lucru ați adresat și 
o cerere asociației sportive din loca
litate, dar n-ați primit nici un răs
puns. E și normal : dumneavoastră 

CU ADRESA!
POȘTA-FOILETON

credeți că cei din consiliul asociației 
sportive n-au altceva de făcut decît 
să răspundă la scrisori ? Păi, ei în 
perioada asta de vîrf nu-și mai văd 
capul de treburi ! Plan de angrenare 
în sport a oamenilor muncii veni ți 
la odihnă, situația bazelor sportive din 
stațiune. desfășurătorul viitoarelor 

nare", primul gol fiind îpscrLs abia 
în min. 16 1 Au înscris: Gațu (8), 
Hnat (4), Anghel (3), Ceaușescu (2)
— Universitatea, Mraz, Tăbăcaru, 
Bedo, Mîrza, Goia — Agronomia. 
(D. Diaconescu-coresp. regional).

RAFINĂRIA TELEAJEN — ȘTIIN
ȚA GALAȚI 11—8 (6—4). A fost un 
meci foarte disputat și de o factură 
tehnică mulțumitoare, 
s-au prezentat mai bine 
apărîndu-se organizat și 
multe contraatacuri. Din păcate însă 
atît ei, cît și jucătorii gălățeni au 
manifestat multă imprecizie în arun
cările Ia poartă, ratînd o serie de 
ocazii clare. Printre altele Rafinăria 
a ratat 3 lovituri de la 7 m, iar
Știința Galați a tras de 7 ori în 
bară. Realizatorii principali au fost: 
Iliescu I (3), Rotaru (3), Martini (2)
— Rafinăria Teleajen și Pădure (3). 
Birzoi (2), Dumitrescu (2) — Știința. 
A condus corect P. Tîrcu (Bucu
rești). (I. Constantinoaia-coresp.).

După cum se știe în deschidere la 
jocul Rafinăria Teleajen — Știința 
Gălați s-a disputat returul meciu
lui de baraj dintre Voința București 
și A.S.A. Ploiești. Și de această dată
— mai calmi și mai bine pregătiți
— bucureștenii au cîștigat: 10—9
(4—5). în felul acesta ei s-au califi
cat pentru campionatul republican 
masculin, seria a II-a.

KU6B! UN CUPLAJ DEOSEBIT DE INTERESANT
In cadrul etapei a XIII-a (a doua 

clin retur) a campionatului categoriei 
A se vor disputa cîteva meciuri de 
interes major. Este vorba de un cuplaj 
interbucureștean în oare vor evolua 
primele trei clasate — Crivița Roșie, 
Steaua și Dinamo. Dacă pentru lidera 
clasamentului întîlnirea cu Progresul 
nu poate pune în mod nofmal probleme 
deosebite de rezultat, în schimb meciul- 
vedetă, Dinamo—Steaua, are 
ter decisiv în lupta pentru titlul pe 
1966. Victoria dinamoviștilor ar însem
na o estompare a diferenței 
și menținerea lor în „talonajul" lideru
lui. In schimb, o victorie a echipei 
Steaua ar mări distanta dintre primele 
două clasate (Grivița Roșie și Steaua) 
și cea de a treia (Dinamo), la un ni- 

un ca rac-

de puncte

în programul cinematografului TIMPURI NOI

puteți viziona filmul documentar

POPORUL VIETNAMEZ VA ÎNVINGE!
prezentat cu ocazia sărbătorii naționale

a R. D. Vietnam!

competiții... Cînd să se mal ocupe și 
de activitatea sportivă ?

(Mai sînteți în concediu ?)

CLUBUL SPORTIV TRACTORUL- 
Brașov. (secția box). — Am primit 
răspunsul dumneavoastră. Aveți drep

tate. Ne-am grăbit cu critica. In 
sfîrșit, bine că v-ați dispensat de ser- 
vicile antrenorului Mircea Balaș. Alea 
erau antrenamente ce făcea el ? In 
fond, ce vă trebuia dumneavoastră 
un antrenor absolvent I.C.F., speciali
tatea box, fost pugilist în lotul natio
nal al țării ?

E adevărat că Streașină

Duminică dimineața, în cadrul unuia dintre cele mai importante cuplaje 
ale categoriei A, vor evolua și rugbiștii de la Dinamo afla/i, după cum ne a 
arătat-o 
noastră 
albe ).

jocul lor de duminica trecută, într-o formă foarte bună. In fotografia 
o fază din meciul Dinamo—Știința Detroșeni (dinamoviștii — în triouri

Duminică dimineața, pe stadionul Republicii,

vel care să reducă, practic, numărul 
pretendentelor la două.

Desigur, însă, nu contează numai 
rezultatul sec, cel consemnat ta foaia 
de arbitraj. Celor trei fruntașe ale 
sportului cu balonul oval din România 
li se pretinde un joc cit. mai bun, mai 
bine orientat tactic, denotînd în ace
lași timp un grad ridicat de pregătire 

și moral-volitivă. Și, 
toate, ținînd cont pe 

miza mare a meciului 
parte de componența

fizică,, tclinică 
mai înainte de 
de o parte de 
și pe de altă 
echipelor — practic, toți selecționabilii 
vor juca în acest cuplaj — le cerem 
o comportare sportivă, care să contri
buie la reușita spectacolului.

In dorința de a asigura condiții cit 
mai bune de desfășurare acestor deo-

și Bumb — d >i dintre elevii lui — au 
fost cei m;. ouni boxeri din tabăra 
organizată de federația de specialitate 
la Cîmpulung Muscel ?

(Păcat !)

ION ZLATARU — Brăila. — For
midabil 1 Și de serviciile dumneavoas
tră s-au dispensat? Sigur, adresa a- 
sociației sportive Voința-Brăila e cla
ră : „Prin prezenta vă facem cunoscut 
că în ziua de 5 iulie 1966 s-a hotănt 
scoaterea dv din funcția de antrenor 
de box pentru nenumărate abateri, 
lipsuri repetate, nerespectare de con
tract etc.'.

Frumos, maestre Zlătaru ! Uite, ci
tesc adresa și nu-mi vine să cred : 
abateri, lipsuri, neprezentare.... Cum ? 
Să citesc și cealaltă adresă trimisă 
de asociația sportivă Voința? Mă rog: 
„Prin prezenta vă facem cunoscut că 
în urma hotărîrii — etc. — ați fost 
reîncadrat în funcția de antrenor în- 
cepînd cu data de 1 august 1966“.

Cum naiba ți-ai lichidat atît de re 
pede lipsurile, nea Zlătarule ?

(„Răspundeți")

Foto: P. Romoșan

sebit de interesante partide, federația 
de specialitate a programat cuplajul 
duminică dimineața, pe stadionul Re
publicii, cu Începere de la ora 9.

IMPORTANT DE REȚINUT!

Continuă sezonul pe litoral
în tot cursul lunii septembrie

la hotelurile din MAMAIA, EFORIE NORD și EFORIE SUD

TARIFE REDUSE

Pensiuni (complete) între 1-15 septembrie lei 36 de persoană 
între 16-30 septembrie lei 30 de persoană 

sau numai cazare între .1—15 septembrie lei IZ 
.16-30 septembrie lei 11,

Serii complete de .12 zile, sau la cerere pe perioade 
mai mari sau mai mici.

50% reducere la transportul pe Gf.R.

clin întreaga țara vă stau la dispoziție pentru informații T 
fi înscrieri.

SASCL&T

APROPIATE CONFRUNTAI
INTERNAȚIONALE FEMINI

In curînd, iubitorii baschetului ■ 
avea prilejul de a urmări o confrB 
tare internațională de autentic inteB 
turneul echipei feminine a R.P. CB 
neze în țara noastră. La mai puțini 
o lună înaintea primului fluier ae I 
cepere a celei de a X-a ediții a cal 
pionatelor europene feminine, cele del 
meciuri România — R.P. Chineză,! 
lături de celelalte două partide ale tl 
neului. Oradea — Pekin și Sailonta I 
Pekin, ne vor oferi posibilitatea să I 
formăm o părere despre gradul de pl 
gătire a reprezentantelor noastre I 
importanta competiție pe care o gi| 
duim. I

Programul acestui turneu, definiții! 
zilele acestea, prevede următoarl 
jocuri : miercuri 7 septembrie, la Cil 
ROMANIA — R.P. CHINEZĂ;-sîl 
bătă 10 septembrie- la Oradea, SeJ 
ționata ORADEA — Selecționata 
KIN; duminică 11 septembrie, la Sl 
lonta, Selecționata SALONTA I 
— Selecționata PEKIN; marți 13 sel 
tembrie, la București din nou ROMI 
NIA — R.P. CHINEZĂ. _

Meciurile de la Cluj și Bucuroși 
cît și participarea la Balcaniada de I 
Skoplje (Iugoslavia) constituie ven 
ficări serioase, care vor solicita ii 
tens echipa noastră națională. Amin 
fim că la Balcaniadă (16—18 septerJ 
brie) va participa ca invitată în afan 
de concurs (alături de Iugoslavia, Bu 
garia și România) și reprezentativ] 
Italiei.

Juniorii își dispută 
titlurile de campioni

țării

reprezentanții 
jucători de te- 
întrece pentru 
ai țării la pro-1

Pasionații biicureșteni-'ai tenisul 
lui de masă vor avea ocazia cd 
timp de trei zile să urmărească q 
competiție deosebit de interesantă. 
Este vorba de finalele campional 
tului republican de juniori progra
mate vineri, sîmbătă (de la ora 9 
și ora 17) și duminică (de la] 
ora 9) în sala Dinamo din Capi
tală. Prin urmare, 
tinerei generații de 
nis de masă se vor 
titlurile de campioni

• bele individuale.
Două sînt elementele principale, 

care măresc importanța concr'bJi- 
lui. Tn primul rînd, asistînd 
luția speranțelor tenisului 
de masă, publicul (este de dorit ca 
în sală să fie prezența și cît mai 
mulțî tehnicieni) va putea aprecia 
valoarea și perspectivele «schim
bului de miine" al sportului cu 
mingea de celuloid. în al doilea 
rînd, competiția va constitui și un 
bun prilej de verificare și selecție 
a tinerilor noștri în vederea 
concursului internațional de juni
ori care va începe marți, tot în sala 
Dinamo. Ținînd seamă de aceste 
atuurj avem credința că vom ve
dea jocuri desfășurate cu dîrzeriie, 
spectacole frumoase.



FOTBAL

DIALOG CU ANTRENORII

e ce a ratat Voinea?
răspunde Jean Lăpușneanu

3ră îndoiala, unul dintre punctele 
atracție ale jocului Steaua—Poli- 

nica era Florea Voinea. înaintașul 
ureștean reușise la Iași o perfor- 
nță neobișnuită, înscriind într-o
gură partidă 5 goluri. Va fi Voinea 

nou „omul zilei?" Iată întrebarea 
e stătea pe buzele multora dintre 
ile de spectatori, prezenți în tribu- 
e stadionului Republicii la începu- 

jocului. Și a fost. Dar cum ? Ra- 
d de o manieră incredibilă. Au 

în care atacantul Stelei 
singur cu portarul Petre Po- 

cîțiva metri de poartă, 
Iul părea iminent. Și, 
-a venit". De ce? De 
inca? Aceasta este întrebarea

răspuns l-am rugat să ni-1 dea an- 
norul federal JEĂN LĂPUȘNEANU. 
— Noi, a început dînsul, am discutat și 
scutăm mereu despre eficacitate, despre 
idițiilc care fac ca acest obiectiv al 
stru, al tuturora—antrenori, jucători, 
litori ai fotbalului — să se realizeze 
t nu. Ceea ce se intimplă pe tere- 
rile noastre — adesea înaintașii ratea- 

cu nemiluita — ne obligă să punem

fost 
s-a

cînd 
totuși, golul 

ce a ratat 
al că

pitiri, Știri
PROGRAMUL JOCURILOR DE 
1ATEG0RIA A DIN CAPITALĂ

Meciurile formațiilor bucureștene, 
cadrul etapei a treia, se vor des- 

șura pe stadionul Republicii, după 
mătorul program : sîmbătă, ora 19,30 
ipid — Progresul; duminică, ora 
,30: Steaua — Dinamo.
DUMINICĂ, IN CATEGORIILE 

B și C

Meciurile de fotbal programate du
mică în Capitală în categoriile B 

C, se vor desfășura astfel : Sba- 
onul Dinamo, ora 10,30 : Dinamo 
ictoria — Oțelul Galați (cat. B); 
ren Politehnica, ora 10,30: Știința 
ucurești — Flacăra Moreni (cat. B); 
ren Timpuri Noi, ora 10,30: Flacăra 
șie — Oțelul Sf. Gheorghe (cat. C).
NOUĂ PROGRAMARE A JOCU- 

UI POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
STEAGUL ROȘU

problema, plecînd de la neindeplinirea 
obiectivului discutat. Unde se greșește ? 
Rezumînd, lucrurile stau teoretic așa: 
pasa decisivă, pentru finalizare, nu este 
dată la momentul oportun. Orice minge 
primită din spate este preluată, înainte 
de a se da pasa hotărîtoare; balonul nu 
e aruncat dintr-o dată. Din această 
cauză, jucătorul care trebuie să finalize
ze este blocat de către apărătorul ad
vers concomitent cu întîlnirea cu mingea. 
Preluarea mingii lasă timp apărătorilor 
să marcheze pe atacanfi, obligînd tot
odată pe ultimii să-și caute alte pozi
ții pentru a șuta.

— Să trecem la „cazul Voinea".
— Da. Voinea este un atacant bun, 

dar în evoluția lui există și lucruri pe 
care le execută greșit. Iată cîteva cauze 
care l-au făcut ca miercuri să rateze 
cel puțin trei goluri ca și făcute: a) 
alergarea lui n-a fost sincronizată cu 
viteza mingii; b) în alte cazuri, el a 
primit mingea cînd centrul său de greu
tate se afla pe spate sau în lateral. A- 
ceste poziții, coroborate cu alte greșeli 
de ordin tehnic, contribuie la șutarea 
imprecisă a mingii: peste poartă sau a- 
lături. Cînd Voinea are o poziție corectă 
el înscrie. Adică, este vorba de biome
canica loviturii.

— Dar cînd a fost singur cu portarul?
— Dacă șuta la primul contact cu 

balonul înscria. In fazele din minutele 
37 și 67, cred că Voinea a vrut să „fen- 
teze" și pe Popa, dîndu-i acestuia, însă, 
timp să blocheze balonul.

— Nu credeți că aceste „ezitări** a- 
veau o legătură cu faptul că mai ratase 
înainte ?

— De loc. Voinea avea o „zestre" 
psihică (cinci goluri înscrise la Iași 
și linul chiar în acest joc) care-i permi
tea să joace relaxat. Ratările lui aveau 
însă efecte negative asupra coechipieri
lor, care „mizau tactic" pe el ca pe 
principalul realizator. De altfel, aceasta 
s-a văzut după ce a intrat Raksi, înain
tașii bucureșteni muțind jocul pe partea 
acestuia, deoarece Voiiiea nu corespun- 
sese. Aici însă s-au lovit de Surdan, 
in zi foarte bună ca de altfel și celă
lalt fundaș lateral al Politehnicii — 
Hodrea — care i-a stopat pe Pantea 
și S. Avram.

ETAPA OASPEȚILOR... SAU?
Remarcam după prima etapă fap

tul că echipele gazdă nu mai sînt 
favorite sigure, că avantajul terenu
lui nu mai este hotărîtor. Etapa a 
doua a confirmat aceasta. Di
namo București, Progresul și Fa
rul au obținut cite două puncte în 
deplasare, iar U.T.A. și C.S.M.S. 
cîte unul. Singurele gazde victo
rioase : Știința Craiova și Steaua, 
în fața acestor rezultate neaștep
tate se pune firesc întrebarea : au 
ajuns, oare, echipele noastre la un 
asemenea potențial incit să nu mai

COMENTARIUL NOSTRU

conteze avantajul terenului ? Au 
ajuns echipele — cu unele excepții 
— să elimine diferența de valoare 
dintre ele ? Iată întrebări pe care 
și le pun iubitorii fotbalului, com- 
parînd valoarea echipelor prin pris
ma rezultatelor din cele două eta
pe. Care este în fond realitatea ? 
De la început trebuie spus că 
multe dintre formații nu sînt încă 
bine puse la punct (Steagul noșu, 
Petrolul, Universitatea Cluj, Dina
mo Pitești), că jocul practicat suferă 
din punct de vedere tehnic, că lip
surile manifestate de jucători în pre
gătirea individuală sînt mai preg
nante ca orieînd. în meciurile de 
duminică, putem spune că, pe sta
dioanele din Ploiești, Craiova, Bra
șov și București, spectacolul fotba
listic în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului a lipsit. El a fost, întrucîtva, 
reabilitat miercuri de jucătorii Poli
tehnicii Timișoara și mai puțin de 
cei ai Stelei. Și în această etapă, în 
majoritatea meciurilor au fost pre
zente : lufturile (Pop și Țurcan de 
la Dinamo Pitești, Badea de la Pe
trolul), jocul Ia întimplare, înghe
suit, fără concepție tactică, ca să nu 
mai vorbim de ratările înaintașilor 
de la Dinamo Pitești, ca și despre 
cele de miercuri ale lui Voinea, care 
au întrecut orice imaginație.

Ca o caracteristică generală a 
jocurilor, se poate afirma că echi
pele s-au orientat în etapa trecută 
exclusiv spre obținerea punctelor 
necesare pentru clasament, în da
una jocului de calitate

După părerea noastră, această 
stare de lucruri — neplăcută — 
constatată de trimișii ziarului și re
latată în cronicile lor, are aceeași 
cauză: slaba pregătire efectuată 
înaintea începerii campionatului, 
descompletarea efectivelor (vezi Pe
trolul), precum și o slăbire a mun

cii concrete de îndru
mare pe teren, la fața 
locului, a echipelor.

Desigur, numai 
se explică „valoarea' 
propiată dintre echipe, 
se face că, după douănumai așa

etape, asistăm la rezultate contra- 
Esto adevărat, antrenorii 

putea să justifice
dictorii.
echipelor ar 
această stare de lucruri prin fap
tul că au trecut abia două etape, 
că echipele nu și-au găsit cadența 

așa cum se intimplă la în
că re 
vom 
ase-

...Mihai Ionescu

șl că, 
ceput de sezon, există deficiențe 
se retușează pe parcurs. Nu 
fi insă intrutotul de acord cu 
menea argumente. într-adevăr, mai 
sînt încă 24 etape și fără îndoială 
unele echipe își vor remedia defi
ciențele „din mers". Dar, să nu ui
tăm că actualul sezon începe sub 
semnul participării reprezentanților 
fotbalului nostru la o serie de com
petiții europene. Or, Ia aceste con
fruntări numai jocul bun și, impli
cit rezultatul contează. „Justifică
rile" n-au nici un fel de valoare.

Și atunci ? In perioada care a 
mai rămas trebuie intensificată 
munca, problemele ridicate de des
fășurarea campionatului de pînă 
acum trebuie rezolvate de ur
gență. Să vedem !

mai 
Io- 
su- 
am 

Plo-

Cei care l-au aplaudat cel 
tare, duminică, pe Mihai 
nescu, au fost, bineînțeles, 
porterii Petrolului. Fără el, 
fi asistat pe stadionul din
iești la o mică dramă fotbalis
tică : după o repriză în care Pe
trolul a atacat fără răgaz, lăsînd 
să se întrevadă Că va cîștiga 
în cele din urmă, în partea a 
doua a jocului cîteva acțiuni 
bine conduse de înaintașii ieșeni 
au fost la un pas, fiecare, de a 
se încheia cu un

Dar... drama 
aceasta, pentru 
cu simțul său 
reflexele sale,
ții care păreau iremediabil pier
dute.

Cronicarul 
nota 
este 
mai 
tații
gîndindu-se și la faptul că Io
nescu este portarul echipei noas
tre naționale de fotbal, nu-i pot 
dori jucătorului de la Petrolul 
decît să confirme de fiecare dată 
această notă...

gol.
s-a produs. Și 
Mihai Ionescu, 
anticipare, cu

nu
că
de
a redresat sitiia-

CRISTIAN MANTU

Pe stadionul Dinamo

nostru i-a dat 
10. Și, pe cite ne amintim, 
o notă pe care Ionescu a 
primit-o în cursul activi- 
sale. Iubitorii fotbalului.

Pregătiri intense la Dinamo București 
înaintea meciului cu Steaua, derbiul eta
pei a IlI-a și poate și al... campiona
tului.

Joi, la cel de al treilea antrenament 
efectuat in această săptămînă, dinamo- 
riștii s-au pregătit în familie. Echipa I 
a jucat la două porti cu rezervele, în
tărite cu cîțiva jucători de la Dinamo 
Victoria. Atacul dinamovist în formula 
Pircălab, Frătilă, Ene II, Ilaidu a ma-

nevrat balonul cu ușurință, 
multă poftă de joc. Așa 
Suciu...

In fotografia noastră, 
care a apărat buturile formației de re
zervă, culege o minge înaltă, sub pri
virile lui Ene II, gata să intervină 
pentru orice eventualitate.

Di

bilete de unde au fost 
pînă la 4 IX ora 16. 

jocurile de fotbal Pro- 
Rapid de sîmbătă 3 IX 
— Dinamo de duminică

-.auza turneului pe care-1 va 
ide în Italia formația Stea- 

m. meciul acesteia cu • Politeh- 
inițial 

va

DC ia I. L D. s.

î^roșu, __ ______ _____
ica Timișoara, programat 
□11 ru duminică 4 septembrie, se 
isputa în ziua de 18 septembrie la 
imișoara.

P. VALENTIN

GOLURI :

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport

Deoarece jocurile de fotbal ce 
urmau să se dispute în cuplaj du
minică 4.IX a.c., pe stadionul „23 
August", se vor desfășura în zile 
diferite, pe stadionul Republicii, 
se aduce la cunoștința publicului 
că contravaloarea biletelor vîndute 
pentru acest cuplaj se restituie la 
casele de 
procurate,

Pentru 
greșul — 
și Steaua 
4 IX în nocturnă pe stadionul Re
publicii, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite

Concursul Pronosport nr. 36 de du- 
ninică 4 septembrie a.c. are un pro- 
»ram deosebit de atractiv : I. Steaua
— Dinamo București, II. Progre- 
ul — Rapid. în rest programul 
sște următorul : III. Dinamo Bacău
- Oltul Rm. Vîlcea, IV. U.T.A. — 
itiința Craiova, V. C.S.M.S. Iași — 
Jinamo Pitești, VI. Jiul — Petrolul, 
f’IL Farul — Universitatea, VIII. Si- 
fcrurgistul — Metalurgistul Bucu- 
tești, IX, C.F.R. Pașcani — Chimia 
iuceava, X. Clujeana—Vagonul Arad, 
G, C.S.M. Sibiu — Minerul Lupenb 
KII. A.S. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș,

XIII. C.S.M. Reșița — Minerul Baia 
Mare.

• ISe aduce la cunoștință partici- 
panților că jn programul concursului 
Pronosport nr. 36, etapa de duminică 
4 septembrie 1966. meciul III este 
Dinamo Bacău — Oltul Rm. Vîlcea 
(cat. B) șj nu Politehnica — Steagul 
roșu (cat. A).

• Concursul special Pronoexpres de
miercuri 7 septembrie 1966 atribuie 10 
autoturisme : 1 „Fiat 1300", 1 „Re
nault 10 major". 1 „Fiat 850". 7
„Fiat 600*. In afara lor lista de o- 
biecte este completată cu sute
de alte cîștiguri ca : motociclete, seu 
tere, televizoare, frigidere, aspiratoa-

și sute

re, mașini de spălat» aparate de radio, 
biciclete etc.

In afara premiilor în obiecte și 
bani concursul special Pronoexpres din 
7 septembrie mai acordă: excursii în 
Cehoslovacia cu petrecerea Revelionu
lui la Praga (în număr nelimitat).

Important de reținut este faptul că 
și la categoriile suplimentare a II-a 
și a II I-a se pot cîștiga autoturisme.

Participați din vreme la concursul 
special Pronoexpres din 7 septembrie 
1966.

• Tragerea LOTO de azi va avea 
loc la București în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de Administrafiif' 
de Stat Lolo-PronosporL.

demonstrînd 
că, atenție

Gliibănescu,

MICRO-STATISTICĂ
® goluri ® golgeleri O formule de atac

apărări® „restan|ieri“

După jocurile primei etape, 
elevul Emilian Colier din Suceava 
exponent al amatorilor de sta
tistică fotbalistică — cum singur 
se recomandă — ne-a trimis o 
scrisoare cu date statistice.

Plecînd de la ideea că Emilian 
Colier, nu-i singurul interesat 
de aceste lucruri, publicăm mai 
jos o asemenea micro-statistică. 
Ea poate constitui și un prilej 
de reflectare de către cei vizați: 
antrenori, jucători, suporteri. 
Deci... •

In cele două etape desfășu- 
au fost înscrise 43 de go- 
Etăpa I a fost mai bogată 
goluri față de a doua (1 = 

24, a II-a ~ 19). Deci> la capi
tolul eficacitate o scădere destul 
de substanțială. Echipele oare 
au înregistrat diferențele oele 
mai mari sînt Steaua (de la 1 
goluri marcate în prima etapă 
la 3. etapa a doua) și Jiul Pe- 
troșeni (de la 7 la 2).

GOLGETERI

Șase goluri : Voinica (Steaua) 
— unul din 11 m.

Patru goluri • Frățilă (Dina
mo București).

Trei goluri: Gasandra și Pe- 
ronescu (Jiul). _

Două goluri : Martinovici 
(Jiul), Tîlvescu (Farul) ambele 
din 11 m, Oblemenco (Știința 
Craiova), Regep (Politehnica). 
Constantin (Steaua).

Un gol : Ciucu și Soangher 
(Progresul), Grizea (Politehnica 
Timișoara), Vornicu (C.S.M.S.), 
I. Ionescu " ' “ — — •
Ene II — 
București), 
Popescu și 
Sfîriogea 
Craiova)’ Naghi (Dinamo 
tești), Năftănăilă (Steagul roșu). 
Iancu și Kallo (Farul).

Autogol : Mihăilesdu (Știința 
Craiova) pentru Dinamo Bucu
rești.

(Rapid), Pîrdălab și 
din 11 m (Dinamo 
Stocker (Jiul), D. 
S. Avram (Steaua), 
și Plugarii (Știinta 
' ' ~ Pi-

CELE MAI EFICACE FOR
MULE DE ATAC ;

I. Martinovici (2), Voinea (6), 
Frățilă (4), PeronescU (3) — 15.

II. Gasandra (3), Regep (2), 
Constantin (2), Oblemenco (2) 
= 9.
CEA MAI BUNĂ APĂRARE

U.T.A. : Gorneia 
cos, Secășeanu (Mețcas), 
II (nici un gol în două

Birău, Ba- 
Czako 
etape).

„RESTANȚIERI"

Petro- 
Badea.

• Liniile de atac ale 
’ului (Oprișan, Dridea I, 
Moldoveanu) ș i Universității 
Cluj (Marcu, Ivansuc, Adam, 
Szabo) care n>au înscris pînă 
acum nici un gol.

• Jucători care au primit 
nota 3 (în etapele I și a II-a) : 
Petru Emil, Ivansuc. Adamache.



Întîlniri internaționale 
ale handbaliștilor noștri

Activitatea internațională pe care 
o desfășoară în acest sfîrsit de vară 
echipele noastre de handbal este 
fcarte bogată. Ne-au vizitat, ne vi
zitează și ne vor fi oaspeți într-un 
v. • v apropiat handbalist! și hand
baliste de certă valoare — echipe 
cu un bun renume pe plan euro
pean. Este un lucru foarte bun. cu 
atît mai mult cu cit în programul 
acestor turnee# sînt cuprinse majo
ritatea formațiilor noastre partici
pante la campionatele republicane, 
ceea ce va 
la creșterea 
dere tehnic 
greș va fi,
fășurarea principalelor competiții 
interne, va determina o și mai 
largă răspîndire a handbalului în 
rândurile tineretului.

După ce miercuri a evoluat la 
București puternica formație femi
nină Radnicki Belgrad, azi își în
cepe turneul în țara noastră una 
dintre cele mai bune echipe mas-

contribui în mod cert 
lor din punct de ve- 

și tactic. Și acest pro- 
desișur. vizibil în des-

culine din R. D. Germană : EM- 
POR ROSTOCK, în componența 
căreia intră doi valoroși jucători, ma
estrul emerit al sportului Briisse și 
maestrul sportului Bayer. Handba- 
liștii germani vor juca mîine la 
Brașov cu Dinamo Brașov, după 
oare vor evolua la 4 septembrie la 
Tg. Mureș, la 6 septembrie la Ba
cău, la 8 septembrie la Galați, la 
12 septembrie la București și la 
14 septembrie la Timișoara.

IN PREAJMA CONCURSULUI INTERNATIONAL
DE TENIS DE LA BUCUREȘTI

în așteptarea concursului inter- trescu, hțfariana Ciogolea. Cît pri- 
național ’ de tenis (București, 5—10 vește pe campionul țării, Ion Ți; 
septembrie) jucătorii noștri conți- ** J‘ “ —1'1---
nuă să se pregătească pe terenurile 
centrului de antrenament nr. 2. Sub 
conducerea antrenorilor Ștefan Ge
orgescu și Gheorghe Viziru, tenis- 
manii români își desăvîrșesc sigu
ranța în lovituri. Astfel, pot fi vă- 
zuți la „lucru" Mărmureanu, Bosch, 
Hie Năstase, Dron, C. Popovici, 
D. Viziru, Serester, Iudit Dibar,

I Ecaterina Horșa, Eleonora Dumi-
i

riac, acesta, după atîtea competiții 
internaționale, vine gata pregătit 
pentru a lua startul.

Alături de seniori, la întrecerile 
care se vor desfășura, cu începere 
de marți, pe terenurile Progresul, 
vor fi prezenți și o serie de tineri 
cum sînt Codin Dumitrescu, Agneta 
Cun, Viorel Mamou, Iosif Cheire- 
ctheș etc.

Paralel cu pregătirile sportivilor

Comentarii și rezultate de Ia „europenele" de atletism
(Urmare din pag. 1)

este prima oară Ia campionatele 
europene că reprezentanții acele
iași țări, urcă, toți trei, podiumul 
de onoare al unei probe.

La lungime, disputa a fost consi
derabil influențată de starea pistei. 
Altfel, cu siguranță, 8 metri ar fi 
fost atinși de mai mulți concurenți. 
Ter Ovanesian a condus multă vreme 
cu 7,86 m și nimic nu lăsa să se în
trevadă că ar putea fi învins. La 
ultima încercare, campionul de la 
Tokio — Lynn Davies — a găsit 
resurse pentru a realiza o săritură 
de 7,98 m. Replica lui Ovanesian 
a fost pronjptă, dar săritura n-a 
măsurat decît 7,88 m, tot atît cît a 
realizat și francezul Cochard în ul
tima încercare. Deci: Davies (An
glia) 7,98 m, Ovanesian (U.R.S.S.) 
7,88 m, ~ ~ '
Barkowski 
(Finlanda) 
7,59 m.

Wieslaw 
pînă în cele din urmă, medalia de 
campion tehnicii moderne de... în
registrare a sosirilor. Mai mult ca 
sigur că dacă ar fi alergat nu mai 
departe decît la C. E. de la Bruxel
les el nu ar mai fi fost campion 
european. Să explicăm. Din start au 
țîșnit impecabil francezii Bambuk 
și Piquemal. Ultimul a condus pînă 
în apropierea sosirii, cînd sportivul 
negru , a plecat capul paTCă cu o 
fracțiune de secundă mai devreme. 
In acest timp, pe culoarul 7, Ma-

Cochard (Franța) 7,88 m, 
(U.R.S.S.) 7,74 m, Stenius 
7,68 m, Lateel (R.F.G.)

Maniak își datorează,

Șut la poartă...
Imagine din meciul feminin Universi

tatea București—Radnicki Belgrad.

Foto: P. Romoșan

foarte puter- 
tribuna pre- 

exemplu, nu s-a îndoit de 
lui Bambuk.. Tocmai de a- 
operatorii de cinema i-au 

acestuia cîteva secvențe.

niak a avut un finiș 
nic, dar nimeni din 
sei, de 
victoria 
ceea și 
acordat
Puțin mai tîrziu, dinspre scara cro- 
nometrorilor, unde era instalat apa
ratul Omega, a venit „zvonul" 
victoriei lui Maniak. Joi, la centrul 
de presă, fotografia sosirii a trecut 
din mînă în mină. E clar I Ceea ce 
a scăpat retinei n-a putut scăpa fil
mului. Maniak a cîștigat cu un in
fim avantaj, abia • sesizabil și pe 
fotografie, dar a cîștigat. In 1950 
n-a existat un asemenea aparat ca 
să înregistreze sosirea și atunci în
vingătorul ar fi fost... Bambuk 1

Și în sfîrșit, o chestiune de gust: 
deși pista a fost plină de băltoace 
și evident grea, totuși Eva Klobu- 
kowska, a declarat după cursă, că 
a fost foarte mulțumită de calitatea 
acesteia. Parcă mai poți înțelege 
femeile

lificat pentru semifinalele probei de 
200 m (în serie: Bambuk 21,1, 
Zamfirescu 21,2, Erbstbsser —R.D.G. 
21,3 și Gyulay — R.P.U. 21,3). In 
semifinală, Zamfirescu a ocupat lo
cul 7 cu 21,3.

ZOLTAN VAMOȘ — NOU RE
CORD AL ȚĂRII NOASTRE LA 3 000 

OBSTACOLEMETRI

REZULTATE DIN ÎNTRECERILE 
DE JOI

Concurînd în seria I a probei de 
200 m plat. Ioana Petrescu a ocupat 
locul 2 cu 24,5 sec, după olandeza 
Henipman — 24,0 sec și s-a cali
ficat pentru semifinale. Cel mai bun 
rezultat din serii — Popkova 
(U.R.S.S.) 23,7 sec.

In semifinala probei, Ioana 
trescu a clacat la 160 m și n-a 
terminat cursa. Zamfirescu s-a

Pe- 
mai 
ca-

Simbătă și duminică

Turul Europei" Ia automobilism 
străbate țara noastră

In zilele de 3 și 4 septembrie, 
participanții la tradiționala compe
tiție automobilistică de regularitate 
„Turul Europei" vor străbate țara 
noastră. Startul celei de-a X-a ediții 
a fost dat la Hanovra în R. F. 
Germană, concurenții urmînd să 
străbată în continuare 11 țări: Ce
hoslovacia, Polonia, Ungaria, Româ

na, Bulgaria, Turcia, Grecia, Iu- 
oslavia, Italia, Franța, Luxemburg, 
ntrecerea se va încheia la 10 sep

tembrie în localitatea Travemunde 
(R. F. Germană). în țara noastră 
participanții vor intra pe la punc
tul de frontieră Borș în ziua de 3 
septembrie, la ora 1 și 19 minute

și vor parcurge în continuare ur
mătorul itinerar : Oradea — Cluj — 
Turda — Sibiu — Brașov — Bucu
rești — Unde vor sosi în Piața 
Scînteii în jurul orei 9,30. La Bucu
rești, concurenții vor beneficia de 
prima din cele trei nopți de odihnă 
(celelalte două vor fi la Split și 
Annecy), urmînd ca în dimineața 
zilei de 4 septembrie să-și continue 
traseul spre Mamaia — Negru 
Vodă — Bulgaria și de aici mai 
departe. în total traseul „Turului 
Europei" însumează circa 9 000 km 
dintre care 918 km în România. La 
actuala ediție au luat startul spor
tivi din 7 țări: Anglia, Austria, 
Danemarca, R.F. Germană, Franța, 
Italia și Olanda.

3 000 m obst 
(Belgia) 8:33,8; 
8:34,0; a Z. 
8:34,6 — nou 
Persson (Suedia) 
finala (probă 
Spielberg (R.D.G.) 57,76 m- 2. Wes
terman (R.F.G.) 57,38 m; 3. Hen
schel (R.D.G.) 56,80 m; 4. Kleiberne 
(R.P.U.) 56,24; 5. Mihailova (R.P.B.) 
53,68; 6. Lotz (R.D.G.) -----
1 500 m — finală : 1.
(R.F.G.) 3:41,9; 2. Jazy 
3:42,2; 3. ' ’ “
4. Simson (Anglia) 3:43,8; 5. May 
(R.D.G.) 3:44,1; 6. Dehrotghe (Bel
gia) 3:44,3. 400 mg — semifinale, 
cele mai bune rezultate: Frinoli 
(Italia) 50,3, Gieseler (R.F.G.) 50,5, 
Poirier (Franța) 50,6. Și cele mai 
bune rezultate în semifinală la 200 
m fete : Kirszenstein (Polonia) 23,6, 
Klobukowska (Polonia) și Roggen- 
kamp (R.F.G.) 23,8.

Ultimele finale de astă-seară : 
înălțime (b) 1. Madubost (Franța) 
2,12 m; 2. St. Rose (Franța) 2,12; 
3. Skvorțov (U.R.S.S.) 2,09 m 4. 
Czernik (Polonia) 2,06 m; 5. 
Hmarski (U.R.S.S.) 2,06 m,- 6. Schil- 
kowski (R.F.G.) 2,06 m; 400 m (f): 
1. Chmelkova (Cehoslovacia) 52,9; 2. 
Muncaski (Ungaria) 53,9; 3. Neairot 
(Franța) 54,0; 4. Samotesova
(U.R.S.S.) 54,0; 5. Henning (R.F.G.) 
54,1;
400 m
46,0; 2.
Kinder
(R.D.G.) 46,6; 5. Krusmann (R.F.G.) 
46,7; 6. Prousil (Cehoslovacia) 46,9.

— serii: 1. Roelants
2. Morozov (U.R.S.S.) 

Vamoș (România) 
record republican; 
8:35,4. Disc fete — 
cu surprize): 1.

53,34 m. 
Tummler 
(Franța) 

Norpoth (R.F.G.) 3:42,4;

6. Berthelsen (Norvegia) 54,1; 
(b) 1. Gre'dzinski (Polonia) 
Badenski (Polonia) 46,2; 3. 

(R.F.G.) 46,3,- 4. Weiland

De pe terenurile de fotbal

Finala probei de viteză din ca
drul campionatului mondial de ci
clism pe pistă (amatori) de la Frank
furt pe Main (R.F. Germană) a fost 
disputată între sportivii francezi 
Daniel Morelon și Pierre Trentin. 
In manșa decisivă, Morelon l-a în
vins pe Trentin adjudecîndu-și .titlul 
de campion mondial. învingătorul a

se mai fac însă și altfel de... „d 
gătiri“. Este vorba de ultimele 
tușuri ale celor cinci terenuri de 
baza Progresul. Amenajările s 
în curs de încheiere, astfel că r| 
ciuirile vor avea 
bune condițiuni.

După cum știe, 
națională de la 
bucura de participarea reprezd 
tanților a numeroase țări. Prin] 
ei se anunță jucători cunoscuți I 
Sangster (Anglia), Bob Howe (a| 
tralia), Maioli (Italia), Helga Schu 
ze (RFG), Pokorni (Austria), p 
cum și alți tenismani din U.R.S 
R. D. Germană- Iugoslavia, Polon 
Franța etc. Iată deci motivele ”î5ș( 
tru care concursul 
tenis de săptămina 
deosebit interes în 
tonilor bucureșteni.

loc în cele

competiția in' 
Progresul se

intemațional| 
viitoare trezel 
rindurile spec)

FOTBA

din R. P. Bulgaria
Ieri dună amiază s-a dis- I 

orașul Blagoevgrad din
<le fotbal

de juniori ale României și Bu.,Jfiri< 
Partida a fost cîștigată de tinei 
fotbaliști bulgari cu scorul de 2- 
(1—1).

Tot ieri a avut loc meciul dițț£ 
echipele U.R.S.S. și Cehoslovacii 
încheiat cu scorul de 2—0 în f 
voarea juniorilor sovietici.

Congresul L I. H. G
Tn localitatea PSrtschach (Austria) a 

continuat lucrările congresului Ligii ii 
ternaționale de hochei pe gheață. Repr 
zentanțil Franței și Japoniei au prezet 
tat rapoarte în legătură cu pregătiri 
pentru Jocurile Olimpice de Ia Grenobl 
(1968) și, respectiv, Sapporo (1972).

Au fost stabilite grupele campions 
tulul mondial de hochei pe gheată ed 
ția 1967, care va avea loc la Viena. I 
chipa Românie; va juca în grupa 1 
alături de Iugoslavia, Norvegia, Ungă 
ria, Elveția, Italia, Polonia și Austria.

Grupa A este alcătuită din următoa 
rele 8 echipe : U.R.S.S., Cehoslovacia 
Canada, Suedia. S.U.A.. R.D. GerrtjjiJ 
Finlanda, R.F. Germană.

In grupa C vor juca cinci 
Japonia, Danemarca, Franța,- Anglia , 
Bulgaria.

Diferite propuneri de modificare _ 
regulamentului la hochei pe gheată (bc 
dicekul pe tot terenul, un arbitru prin 
cipal și doi de tușă etc.) nu au tos 
acceptate de delegați.

ROMA, (corespondentul Agerpres, 
I. Mărgineanu, transmite). într-o șe
dință a Consiliului Federației ita
liene de fotbal, ținută miercuri la 
Milano, s-a hotărît suspendarea ime
diată din funcție a fostului comi
sar tehnic al naționalei de fotbal. 
Edmondo Fabbri.

Această măsură a fost luată îna
intea termenului prevăzut, în urma 
scandalului declanșat de declarațiile 
unor jucători ai naționalei italiene 
care au recunoscut că au fost dro
gați în timpul campionatului mon
dial din Anglia.

PARIS. — In cea de-a treia etapă 
a campionatului francez de fotbal, 
echipa Strasbourg, viitoarea adver
sară a formației Steaua în „Cupa 
Cupelor", a cîștigat cu scorul de 
4—1 meciul susținui pe teren pro
priu cu Valenciennes. Alte rezul
tate: Angers — Reims 2—2; Tou
louse — Lille 2—1 ,- Nice — St. 
Etienne 1—2; Rouen — Nîmes 
2—0; Lyon — Sochaux 0—0; Lens— 
Rennes 2—1 j Bordeaux — Monaco 
1—1.

în clasament conduce St. Etienne

cu 6 puncte, urmată de Sochaux, 
Nantes, Strasbourg, Bordeaux și 
Stade Paris cu cite 5 nuncte,

DUBLIN. — Meciul de fotbal din
tre echipele Waterford (Irlanda) și 
Vorwărts Berlin (R.D. Germană), 
disputat la Dublin în cadrul .Cupei 
campionilor europeni" (preliminarii) 
a fost cîștigată de fotbaliștii din 
R.D. Germană cu scorul de 6—1.

LIEGE. — La Liege s-a disputat 
meciul retur dintre echipa locală 
Standard Liege și formația islandeză 
F.C. Reykjavik, conlînd pentru 
„Cupa Cupelor". Victoria a revenit 
fotbaliștilor belgieni cu scorul de 
8—1 (5—1). Deoarece primul joc se 
terminase la egalitate (1—1), echipa 
Standard Liege s-a calificat pentru 
turul următor

VARȘOVIA, 
versării a 50 
țarea clubului 
disputat meciul internațional ami
cal de fotbal dintre echipa Legia 
Varșovia și formația maghiară Hon- 
ved Budapesta. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate 
3—3 (0—1).

al competiției.
— Cu prilejul ani- 

de ani de la înfiin- 
Legia, la Varșovia s-a

Echipa Danemarcei trece linia de sosire ctștigtnd cursa de 100 km contra
timp la campionatele mondiale de la Koln. învingătorii au realizat timpul de 
2h 09:03. De la stingă la dreapta: Blaudzun, H ofilind, Hansen și lEiesborg.

Foto: U.P.I.

realizat pe ultimii 200 m timpul d 
11,7 sec. Fostul campion al lumi 
sovieticul O. Pakadze, s-a clasat p 
locul trei.

Proba de urmărire individual 
(4000 m) a revenit pentru a trei 
oară pistardului olandez Tim Groei 
cronometrat în 4:50,21. Pe locul s< 
cund s-a clasat campionul olimpi 
de la Tokio, cehoslovacul Ji 
Dahler.

Olanda, Italia și Uruguay 
vor găzdui viitoarele 

campionate mondiale de ciclisi
KO’LN (Agerpres). — Congrest 

federațiilor internaționale de ciclis: 
profesionist și amator a hotărît ca .< 
diția din 1968 a campionatelor moi 
diale să se desfășoare paralel în It. 
lia și Uruguay. Italia va găzdui îi 
trecerile cicliștilor profesioniști, L 
Uruguay pe cele ale amatorilor. Es 
pentru prima oară cînd cele doi 
importante competiții sînt program, 
te în locurț diferite. După cum ! 
știe, ediția din 1967 va avea loc 1 
Olanda (profesioniști și amatori).

Ediția 1968 a campionatelor moi 
diale de ciclism pentru amatori (for 
și pistă), care vor fi organizate 1 
Uruguay, urmează să se desfășoai 
după Jocurile Olimpice de la Gii 
dad de Mexico. Pentru prima oar 
campionatele mondiala de ciclism v< 
avea loc în America Latină.
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