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La Praga, în C. M. de volei PE TERENURILE

PROGRESUL

Tnsigna de polisportiv constituie un mijloc 
eficace de angrenare a tinerilor și chiar a 
vîrstnicilor într-o activitate competițională de 
masă. Cum se desfășoară concursurile pentru 
trecerea probelor, ce acțiuni întreprind consi
liile asociațiilor sportive din satele și comu
nele raionului Cîmpina în aceste zile? lată 
cîteva constatări.

Secvențe dintr-o rodnică activitate

Terenurile de sport, pistele și diversele sec
toare de atletism găzduiesc însuflețite con
cursuri în cadrul cărora numeroși săteni își 
trec cu succes probele Insignei de polisportiv.

• încă 120 de tineri, aparținînd asociației 
sportive Rapid Cosminelc și-au îndeplinit, de 
cuiînd, toate normele. Numărul purtătorilor in-

signei se ridică în prezent la 217. O cifră eloc
ventă pentru străduința manifestată de con
ducerea acestei asociații, în fruntea căreia se 
află Dumitru Gr. Dumitru, de îndatoririle cc-i 
revin în domeniul insignei.

• Dornici dc a se recrea după o săptă- 
mînă de muncă, ncnumărați cooperatori parti
cipă la reușite „duminici cultural-sportive*. 
Cu această ocazie, 70 de tineri din Bănești, 
62 din Trăisteni și 60 din Bordeni au înde
plinit toate normele, devenind purtători ai in
signei.

O Mărturia dragostei tinerilor pentru In
signa dc polisportiv sînt noile terenuri dc sport

TR. IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

PRIMUL MECI DIN TURNEUL FINAL
Prin telefon, de la trimisul nostru special C. FAUR

alatul sporturilor din Praga 
ăzduit începînd de ieri, de 
ara prinzului, primele me-
i din cadrul turneului fi- 
al campionatului mondial

volei masculin. Cinstea de 
îaugura întrecerile acestui 
teu decisiv a revenit {or
iilor României și R. D. Ger- 
le. Spre satisfacția noastră, 
ida a coincis și cu o fru- 
ișă și prețioasă victorie a 
rezentanților noștri, la 
rul de 3—1 (15-11, 12-15,
2, 15-11).
a fluierul arbitrului italian 
tanzzaro — care a condus 
■ie bine acest meci—forma- 
României a intrat pe te- 
cu Nicolau, Drăgan, Der- 
Schreiber, Cozonici și Cor

nu. Pe parcurs, Stoian și 
iciu au înlocuit pe Derzei 
respectiv, Cozonici iar U- 
eanu a terminat partida în 
il lui Corbeanu. De la bun 
»put trebuie subliniat că 
rtivii români, învățînd 
te bine din greșelile co- 
s în întîlnirea cu Polonia, 
abordat întrecerea cu mult 
rj, dar și cu prudență, im- 
înd ritmul cel mai conve- 
il față de un adversar al
ii gabarit superior și atac 
ernic departe de fileu ri-

dica probleme deosebite. Așa se 
face că jucătorii noștri, admira
bil conduși în teren de Drăgan, 
s-au concentrat mai mult în 
acțiunile de la fileu, au du
blat cu promptitudine, sco- 
țînd pur și simplu din mînă 
pe voleibaliștii germani. In 
același timp, Drăgan cu ine
puizabila sa fantezie, a pus pe 
picioare un atac mai variat 
(dar încă nu la valoarea sa 
absolută) și un blocaj decis, 
care au hotărît soarta parti
dei mai ales în finalurile se
turilor III și IV.

Cu excepția Iui Schreiber, 
care se pare că încă nu a in
trat în forma sa cea mai bună, 
toți ceilalți reprezentanți ai 
culorilor noastre au luptat cu 
multă ambiție pentru această 
victorie și s-au impus de-a 
lungul întregului meci. Din e- 
chipa R. D. Germane s-au re
marcat Schulz, Schneider și 
Toussaint.

Marți, formația României va 
întîlni reprezentativa Cehoslo
vaciei.

Luni au mai avut loc urmă
toarele meciuri : Japonia — 
Iugoslavia 3-2, U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 2—3, iar la ora 
cînd transmit se dispută par
tida Bulgaria — Polonia.

1 XV-a ediție a
9

„Turului României
Ultimele pregătiri 

• Vremea va fi admi- 
tUȚă în perioada com- 
•tiției 9 107 km prin 
ipitală în prima etapă 

Lista celor 40 de ru- 
tri din țara noastră 
ezenți la startul între- 
rii

iai sînt 8 zile pînă cînd 
terul va lăsa steagul pentru 
narea plecarea în prima eba- 
a celei de a XV-a ediții a 
IRULUI ROMÂNIEI", com- 
ție ciclistă internațională, 
risia de organizare a stabilit 
minuțiozitate fiecare amă- 

t.
■ O primă preocupare a tu- 
ir celor care vor forma cara- 
a celei de a XV-a ediții a 
ruilui României" a fost a- 
i de a ști care este prognoza 
tiu zilele de la 14 la 25 sep- 
ărie. Cum va fi timpul ? Iată 
unsul dat de tov. N. TO- 
I — director tehnic în Co
dul de Stat al Apelor : 
’erioada cea mai caldă, cea 
uscată și cea mai frumoasă 

nii septembrie va fi cea din- 
14 și 26, cînd cerul va fi 

irit în toate regiunile tării, 
usiv litoralul și regiunea dc 
■te, și cînd temperatura în 
■ul zilei va urca în regiunile 
șes ale tării pînă la 28 și 
ir 29 de grade, iar în nordul 
dovei și Transilvania pînă 
!G sau 27 de grade".
șadar, vremea va fi un aliat 
jeliștilor, va permite desfă- 
irea în bune condițiuni a tu- 
■r etapelor.
_ O comisie specială a alcă- 

traseul primei etape, pe 
uit. ce se va desfășura Ia 
septembrie în Capitală. Ci
li vor pleca de pe Bd. Dr.

Ștefan Rusen, unul dintre ta- 
lentații noștri juniori, va de
buta in marile competiții ru
tiere cu prilejul celei de a 
XV-a ediții a „Turului 

homăniei"

Petru Groza, vor face la dreap
ta pc Bd. Dr. Marinescu, la 
stînga pe șos. Cotroceni, înain
te pe Bd. Armata Poporului, la 
stînga pe str. Vătafului, la 
dreapta pe str. Bujoreni, la 
stînga pe str. Bucșenești, la 
stînga pe Bd. Ghencea, la stîn
ga pe Drumul Sării, înainte pe

(Continuare în pag. a 2-a)

A început concursul internațional de tenis

Giordano Maioli (locul 4 în clasamentul italian), unul dintre protagoniștii întrecerilor

Parcul sportiv Progresul a Îm
brăcat haină de sărbătoare pentru 
a găzdui întrecerile concursului 
internațional de tenis, la care 
participă o serie dc jucători re
dutabili. Ieri, în prima zi a com
petiției, s-au desfășurat 12 me-

România—Bulgaria (juniori)
12-8 la șah

BACAU (prin telefon). Intre 3 
și 5 septembrie s-a desfășurat 
în localitate tradiționala întîlnire 
amicală de șah între echipele de 
juniori ale României șl Bulgariei. 
Organizatorii au dat un cadru 
deosebit acestei reuniuni șahiste, 
programînd partidele în eleganta 
sală mică a Palatului culturii.

După ce în prima zi scorul a 
fost egal, 3—3 (4), iar în cea de 
a doua balanța a înclinat în fa
voarea oaspeților, 5—3 (2). ziua a 
treia a fost hotărîtoare pentru 

ciuri de simplu -— șase femi
nine și tot atitea masculine.

O frumoasă victorie a realizat 
reprezentanta noastră, ludit Di
bar. Ea a întrecut fără drept de 
apel (6—3, 6—1) pe Eveline Ter
ras,^aflată pe locul VI în ierar
hia tenisului feminin francez. In- 
vingătoarea și-a impus superiori
tatea prin incursiuni oportune la 
fileu, și, în general, printr-un 
joc sigur și decis. Alte patru suc
cese românești au fost asigurate 
de Constantin Popovici, la sovie
ticul Volkov (2—6, 6—1, 6—3), 
Codin Dumitrescu, la Luttrop 
(R. D. Germană) cu 6—1, 6-—1, 
Vasile Serester, la bulgarul 
Pampulov (6—1, 6—1) și de E- 
caterina Horșa, în fața Tatianci 
Cealko (U.R.S.S.) cu 7—5, 6—3.

Consemnăm în același timp și 
unele evoluții care nu au dat sa
tisfacție. De pildă, Mariana Cio- 
golea a arătat de-a lungul dis
putei sale cu Hella Riede (R. D 
Germană) lipsă de concentrare 
în momente decisive, fapt care 
a dus-o la pierderea setului doi 
și chiar a partidei. După un în
ceput slab, cînd a jucat crispată, 
fără nici o orientare tactică și a 
făcut... risipă de greșeli elemen
tare (2—6), Mariana Ciogolea a 
pistonat din ce în ce mai hotărît 
pe forhandul Ilellei Riede, ajun- 
gînd astfel să conducă In setul 
secund cu 4—0 la ghemuri. A

Azi, începe la Dinamo

Un interesant concurs internațional de tenis de masă
Sala Dinamo din Capitală pri

mește, cu începere de astăzi, noi 
oaspeți. Este vorba de partici- 
panții la concursul internațional

desemnarea echipei învingătoare. 
Cîștigînd toate partidele între
rupte tinerii jucători români au 
realizat scorul de 12—8. Cel mai 
buni din echipa noastră au fost 
Zara, Mozes, Wolf și Georgiana 
Alexandrescu care au realizat 
cîte 2 victorii. Din echipa oaspe, 
Ianakiev șl Antonina Gheorghieva 
au cîștigat ambele partide susți
nute.

GH. DALBAN — coresp 

urmat însă o relaxare cu totul 
nepotrivită, și mult prea lungă, 
așa că Riede a putut egala : 
4—4. Cu un efort de voință (din 
păcate foarte scurt) Ciogolea a 
mai avut 5—4 și 40—0, deci 
trei setbolurl consecutive, dar nu 
a continuat cu aceeași dîrzenie, 
s-a mișcat din ce in ce mai greoi 
și a pierdut: 5—7. In mai mică 
măsură și Dumitru Viziru s-a 
„evidențiat" la acest capitol — 
al lipsei de concentrare și de 
susținut efort, facilitînd în ace
leași condiții (a condus cu 5—2 
în primul set) victoria polonezu
lui Novickî cu 7—5, 6—1. Cît 
despre Eleonora Dumitrescu — 
învinsă de sovietica Maria Kull 
cu 6—0, 6—4 — credem că ea 
s-a prezentat nepregătită. Altfel 
nu ne explicăm văditele semne 
de oboseală, după numai o ju
mătate de oră de joc.

Alte rezultate: simplu bărbați, 
turul I: Iamroz (Polonia) — 
Dron 6—4, 6—3, Maioli (Italia) 
—Wagner (Elveția) 6—0, 6—1, 
simplu femei, turul I: Kora 
Schediwy (R. F. G.)—Felicia 
Bucur 6—3, 6—3, Jeannine Liep- 
hrige (Franța) — Sanda Ciogo
lea 6—1, 6—1.

Concursul internațional conti
nuă astăzi de la ora 9 și ora 
14,30, cu probele de simplu.

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

de tenis de masă pentru juniori. 
Vor lua parte cei mai buni ju
niori români alături de tineri ju
cători din U.R.S.S. (Galina Ierio- 
menko, Natalia Ivanova, Alia Se- 
regbaieva, Giulieta Mangasarova, 
Ghenadi Strelnikov, Felix Pilo- 
sian, Vitalo Astrovski, Petras Se- 
vilvovas), Ungaria (Eva Izso, Ka- 
talin Klein-Schneller, Ferencz Ti
mar, Tibor Klamper, Istvan Io- 
nyer) și R. F. Germană (Wiebke 
Hendriksen, Brigitte Scharmacher). 

întrecerile se vor desfășura la 
probele pe echipe băieți (turneu 
de 5 formații), echipe fete (tur
neu de 6 formații) și simplu ju
niori și junioare. Țara noastră va 
fi reprezentată de cîte trei se
lecționate masculine și douB fe
minine, U.R.S.S. prezintă două 
echipe de fete și una de băieți, 
Ungaria (cite o formație mascu-

CAMPlOhlATUl DE ȘAH

Regrupare 

în fruntea 

clasamentului

Ieri dimineață, la reluarea par
tidelor intre rup t.e, atenția era în
dreptată mai cu seamă spre masa 
la care urinau să continue jocul 
Florin Gheorghiu și Emil l'ngu- 
reanu. Deși avea dama pe tablă, 
campionul țării n-a putut obține 
victoria, contrașansele adversaru
lui său (pion înaintat sprijinit de 
rege și tuni) Fiind suficiente pen
tru remiză.

De această jumătate de punct, 
pe care marele maestru a lăsat-o 
în mod surprinzător, au căutat să 
profite principalii săi urmăritori, 
Partoș și Ghițescu. Ambii au for
țat în runda de după-amiază (a 
7-a) și au întrerupt partidele lor 
(la Șuta și respectiv Gavrilă) cu 
avantaj decisiv. în acest timp 
Gheorghiu se mulțumea cu o 
nonă egalitate, de data aceasta 
obținută în fața lui Giinsberger.

în general se constată că plu
tonul din frunte s-a mărit și run
dele următoare se vor desfășura, 
probabil, sub semnul unei lupte 
tot mai strînse. Teoretic, Partos 
îl ajunge pe Florin Gheorghiu, 
iar Ghițescu se va afla după con
sumarea întreruptei la numai o 
jumătate de punct. Un rol activ 
a început să joace în finală și 
Emil Ungureanu, șahist tenactț 
bine pregătit teoretic.

Partide întrerupte: Soos—Bo
tez l/2—V2» Voiculescu—Reicher

—Vi» Stanciu—Gavrilă ’/2—r/2» 
Reicher—Stanciu 0—1, Buză— 
Neamțu 1—0, Gheorghiu—Ungu- 
reanu r/2—r/2-

Painda a 7-a : Soos—Ciocîltea 
!/2—J/î» Reicher—Botez */2—V2» 
Ungureanu—Stanciu i/2—V2» Vais- 
man—Voiculescu 0—1, Nacu— 
Drozd 1—0, Giinsberger—Gheor
ghiu {('2—V2» Buză—Drimer V2— 
l/j, Neamțu—Mititelu l/2—l/2-

In clasament: Gheorghiu 5%, 
Partos 4l/2 (1), Ungureanu 4l/2, 
Ghițescu 4 (1), Nacu, Mititelu, 
Buză, Voiculescu 4 p etc.

lină și feminină), iar R. F. Ger
mană va lua startul cu o singură 
echipă feminină.

Iată și componența reprezenta
tivelor României: masculin : A : 
Șimandan, Macovei, Gh. Teodor; 
B: Sîngeorgean, N. Stelian, Pre
da: C: Stamatescu, Naftali, Do- 
boșiu ; feminin : A : Carmen Cri- 
șan, Vera Weis ; B: Maria Corodi, 
Roberta Toma, Hajnal Corodi.

Competiția este așteptată cu in
teres, ea oferind ocazia verifică
rii posibilităților reprezentanților 
tinerei generații de jucători ro
mâni în compania unor juniori 
din țări unde tenisul de masă a 
atin9 o valoare recunoscută pe 
plan internațional.

Concursul începe azi de la ot* 
9 și de la ora 17. Programai 
cuprinde, în prima zi, partide la 
probele pe echipe.



A FOSI BUHAI 
CAMPIONATUL CATLGOIIItl A

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). —- 
Sala «le sport din localitate a găzduit 
duminică întilniri de ,,greco-roniane“ 
categoria A. Meciurile au corespuns 
doar în parte, majoritatea lor fiind de 
un nivel tehnic slab.

Rezultate: C.F.R. Timișoara cu
C.S.M. Reși|a 13—11 și cu Electro- 
putere. ( raiova 9— II ; C.S.M. Reșița cu 
A.S.M.T. Lugoj 17—7; Eiectroputere 
(.raiova- A.S.M.T. Lugoj 22,3—9,5.

/. Ciocșan - coresp.
ARAD, 4 (prin telefon). — Înlîlni- 

jile de lupte libere care au avut loc 
la Arad au prilejuit întreceri de nivel 
satisfăcător.

Rezultate: A.S.M.T. Lugoj cu C.S.M. 
Cluj 21.5- 10,5 și cu Constructorul 
Hunedoara 20—12. Vagonul Arad cu 
C.S.M. Cluj 14—18 și cu Constructo
rul Hunedoara 13—19.

St. lucob - coresp.
PLOIEȘTI, 4 (prin telefon). — In 

sala clubului Prahova din localitate au 
avut loc întrecerile de lupte libere din
tre formațiile Progresul Brăila, Steagul 
roșu Brașov. Mureșul Tg. Mureș și Pra
hova Ploiești.

Rezultate : Progresul Brăila ou Steagul 
roșu Brașov 6 -18 și cu Mureșul Tg. 
Mureș 5—23. Prahova Ploiești cu 
Steagul roșu Brașov 8,5 11,5 și cu
Mureșul Tg. Mureș 17—15.

St. Constantin - coresp.
★

Sala Ciulești din Capitală a găzduit 
duminică dimineața faza orășenească a 
campionatului republican de lupte gre- 
co-romane. La întreceri au participat 74 
de sportivi din cluburile bucureștene. 
După 7 ore de întreceri au fost desem
nați part ici pan ții la finala campionatu
lui. O formă bună au manifestat în
deosebi luptătorii de la clubul Steaua. 
Iată cîștigătorii: cat. 52 kg: Gh. Stoi
cii! (Steaua); cat. 57 kg: M. Cristea 
(Steaua); 63 kg: AL Constantin 
(Steaua); cat. 70 kg: I. Gabor (Steaua); 
cat. 78 kg: P. Stroe (Steaua): cat. 
87 kg: St. Stanciu (Metalul); cat. 97 
kg: Gh. Popovici (Dinamo); cat. grea: 
M. Marlinescu (Progresul).

D. Dumitrescu - coresp.

in obiectiv: concursurile
pentru Insigna

(Urmare din pag. I)

amenajate, prin muncă patriotică, în ve
derea concursurilor pentru trecerea pro
belor. Astfel, la Provița de sus au fost 
date în folosință terenuri de volei, fot
bal și sectoare dc atletism, ia Brebii 
s-au amenajat sectoare pentru sărituri 
și aruncări precum și terenuri de bas
chet, volei și handbal iar la Trăisteiv 
au fost terminate lucrările pistei dc 
atletism de 100 m. Pe noile terenuri au 
și avut joc primele întreceri.

• Zeci de membri UCFS din comu
nele Mislea, Glii ido veni și Valea Lungă 
Cricov și-au trecut o serie de probe cu 
prilejul concursurilor organizate în ca
drul „Cupei agriculturii".

Exemple și... exemple

• In satele raionului Cîmpina există 
la ora actuală 3 912 de tineri cărora li 
s-a înmînat Insigna de polisportiv. La 
buna lor pregătire, în vederea îndeplini
rii normelor, au contribuit harnicii in
structori sportivi voluntari. Cuvinte de 
laudă se cuvin instructorilor Traian Moi
se (Unirea Valea Lungă-Cricov), Ion 
Nuță (Victoria Bordeni), Nicolae Zam
fir (Știința Filipeștii de Pădure), Con
stantin Stanciu (Stejarul Cocărăștii Mis- 
lii), Vasile Chivu (Progresul Buștc-

Azi, ultima zi pentru depunerea buletinelor 
la concursul special Pronoexpres din 7 septembrie 1966
Așadar, numai astăzi mai puteți 

juca la concursul special Pronoexpres 
a cărui tragere va avea loc mîine 
miercuri 7 sept. a.c. orele 18,30 în 
București, la sala clubului Finanțe din 
str. Doamnei nr. 2.

Si pentru că au mai rămas cîteva 
ore pînă la închiderea vînzării, vă 
invităm să grăbiți depunerea buletine
lor, pentru a nu rămîne în afara aces
tui interesant concurs special.

Reamintim că la concursul special 
Pronoexpres de mîine se atribuie în 
afara premiilor obișnuite :

— 10 AUTOTURISME (1 „Fiat 
1300", 1„ Renault 10 major", 1 „Fiat 
850“. 7 „Fiat 600“).

— Excursii în Cehoslovacia cu pe
trecerea revelionului la Praga și alte 
importante premii în obiecte și bani.

Se reamintește participanților că în 
programul conoursului Pronosport din 
acOMtă săptămînă (nr. 37 din 11 sep

HANDBAL Faultul - un „procedeu tehnic"?
Cu toate că se obișnuiește să se spună 

că este prematur să tragi concluzii după 
desfășurarea unei singure etape din 
cadrul unei iii treceri de durată, cum 
este cazul campionatelor republicane de 
handbal, ne vom permite totuși să atra
gem atenția asupra unei probleme. Nu 
este vorba de chestiuni de ordin tehnic 
sau tactic și nici de probleme care ar 
viza pregătirea efectuată de formațiile 
participante. Despre aceste lucruri, mai 
lîrziii. .

Acum, să ne ocupăm, pe scurt, de 
abundența de faulturi și de eliminări 
din joc — elemente care au caracterizat 
primele partide feminine și masculine. 
Atît în meciurile care au avut loc la 
București, cit ,și în cadrul celor dispu
tate în provincie s-a făcut simțită o 
dăunătoare tendință de a juca numai 
obstructionist, de a rezolva problemele 
de apărare în modul cel mai simplu, dar 
și cel mai nercgulamentar, adică prin 
fault. Lucrurile sînt cu atît mai grave 
cu cit această tendință se face simțită 
chiar dc la primele jocuri ale campio
natului, cînd se presupune că echipele

A XV-a ediție a
(Urmare din pag. 1)

sir. Răzoare, la dreapta pe șos. Pan
durilor, la stingă pe str. Dr. Reiner si 
la sting,a pe Bd. Dr. Marinescu. Pe 
Bd. Dr. Marinescu au loc sprinturile 
intermediare. Acest circuit măsoară 

i 10,5 km și va fi acoperit de 8 ori. în 
turul 9, cicliștii vor parcurge același 
traseu pină în str. Dr. Reiner de unde 
vor merge pe Bd. Eroilor, str. Știrbei 
Vodă, la stînga pe Calea Plevnei, la 
dreapta pe str. Ștefan Furtună, la 
stînga pe str. Baldovin Pîrcălabul, la 
stînga pe str. Gării, Piața Gării, Bd. 
I. G. Duca, str. Dreaptă, Bd. N. Titu- 
lesou. Piața Victoriei. Bd. Ilie Pinti- 
lie, Șos. Ștefan cel Mare, Calea Flo- 
reasca, str. Aviator Bănciulescu, velo
dromul Dinamo — unde va avea loc 
sosirea în prima etapă. în total, ci
cliștii vor avea de parcurs 107 km.

; o Comisia de selecție a definitivat 
I iotul cicliștilor români care va parti-

dc polisportiv
nari) etc. Ne oprim aici pentru că nu
mărul acestor vrednici instructori esta 
mult mai mare...

• Dacă s-ar alcătui un clasament al 
asociațiilor sportive care au realizat cei 
mai mulți purtători ai insignei în lu
nile iulie—august el ar avea următoa 
rea înfățișare: I. Rapid Cosminele 
120; 2. Doftana Bănești 70; 3 Școala 
generală de 8 ani Urleta 65.

• în evidența Consiliului raional 
UCFS Cîmpina figurează 36 de asociații 
sportive sătești. Dintre acestea, 3 și a 
nume Voința Tufeni, Știința Brehu și 
Știința Comarnic nu au încă nici un 
purtător. Tinerii din cele trei comune 
și-au manifestat adesea dorința de a 
participa la concursuri însă consiliile 
asociațiilor lor sportive nu au întreprins 
nimic în această direcție. Pină cînd ?

Cînd nu se respecta regulamentul

După cum se poate vedea din rîndu- 
rile dc mai sus, multe consilii ale aso
ciațiilor sportive din satele și comunele 
raionului Cîmpina au obținut în ultima 
vreme rezultate promițătoare în acțiu
nea de atragere a unui număr tot mai 
marc dc tineri și vîrstnici în concursu
rile pentru trecerea normelor Insignei de 
polisportiv. Aprecierea este valabilă și 
pentru munca desfășurată de conducerile 

tembrie a.c.) meciul V este Progresul 
Brăila - Oltul Rm. Vîlcea (cat. B) y 
nu Dinamo București - Universitatea 
Cluj cum este tipărit pe afișele de 
etapă și fluturași.

Iată cum arată programul acestui 
concurs, cu modificarea de mai sus : 

I. Steagul roșu - Steaua (cat. A)
II. Știința Craiova - Rapid (cat. A) 

Iii. Petrolul - U.T.A. (cat. A)
IV. Progresul - Farul (cat. A)
V. Progresul Br. - Oltul R.V. (cat B)

VI. Din. Pitești - Polit. Tim. (dat. A)
VII. C.S.M.S. Iași-Jiul (cat. A)

VIII. Chimia Sv. - Știința Buc. (cat B)
IX. Oțelul Gallați - Siderurg. (oat. Bj
X. C.F.R. Pașcani - Dinamo Bacău

(cat. B)
XI. Clujeana - Minerul B.M. (cat. B)
XII. Gaz metan Mediaș- -Min. Lupeni 

(cat. B)
XIII. Vagonul Arad - C.S.M. Reșița 

(cat Bj 

sînt mai proaspete, mai bine puse la 
punct cu pregătirea și cînd, în special, 
lupta pentru uictorie nu capătă caracte
rul ascuțit, obișnuit ultimelor etape, 
desfășurate sub semnul evitării retro
gradării sau al obținerii unui loc mai 
bun în clasament. Este deci cazul ca 
lucrurile să fie privite cu seriozitate, în 
mod deosebit de către arbitri, dintre care 
mulți sînt încă prea îngăduitori cu un 
asemenea „stil" de joc. Ei se mulțu
mesc să acorde loviturile de Ia 9 m 
una după alta, fără să procedeze la 
eliminarea pe 2 sau chiar pe 5 minute 
a celor care dovedesc că și-au făcut 
din fault un „procedeu tehnic" de apă
rare

Așa s-au petrecut lucrurile și în me
ciul masculin Universitatea București— 
Politehnica Timișoara, unde arbitrul T. 
Curclca a îngăduit o puzderie de faul
turi, după care a trecut brusc la sanc
ționarea celor vinovați prin eliminări. Și 
tot brusc, cele două echipe au reînceput 
să... joace handbal. Așa că se poate și 
așa I (c. a.)

„Turului României"
cipa la cea de a XV-a ediție a „Tu
rului României". Din prima echipă a 
țării noastre fac parte I. Ardeleanu, 
G. Moiceanu. C. Dumitrescu. Fr. Gera 
și Ludovic Zanoni, din echipa a II-a 
N. Ciumeti. E. Rusii, Gh. Suciu, W. 
Ziegler și Gh. Moldoveanu, iar din 
echipa de tineret a României : Ștefan 
Suciu, Constantin Grigore. Alex. So- 
fronie, Tudor Vasile și Gh. Răceanu. 
Celelalte echipe sînt alcătuite astfel . 
combinata Steaua - Dinamo — C. Cio
can, I. Cosma. M. Rîndașu, W. E- 
gyed, T. Gerea ; Voința - Olimpia — 
I. Constantinescu, A. Drăgan, P. Neac- 
șu, S. Mihălțeanu și Gh. Juravle ; sel. 
Ploiești — T. Puterici, I. Rădăcină, 
St. Cernea. C. Gonțea și Gh. Neagoe , 
Cluj - Tg. Mureș — I. Cosma IL V. 
Sălăjan, N. David. A. Laslo, A. Ghior- 
fi ; Constanța — Șt. Rusen, D. Lețea, 
A. Demidov, Dan Mărgărit și Dorel 
Motentan. Reiese deci că la această 
competiție vor lua parte 40 d-c cicliști 
români.

asociațiilor sportive Drum nou Dițești. 
Unirea Podul Vadului și Olimpia Pro 
vița de jos. Dar...

Acest „dar" ascunde o poveste care 
a stricat un lucru bun, început cu cîte- 
va luni în urmă. Să explicăm. Numeroși 
tineri din comunele menționate și-au 
manifestat dorința să cucerească insigna 
și în consecință s-au antrenat, timp de 
mai multe săptămîni, cu regularitate. 
Cînd s-au simțit siguri pc ci au luat 
parte la concursuri în cadrul cărora au 
îndeplinit primele norme (deci prime
le!). Pină aici toate bune. Membrii con
siliilor asociațiilor amintite s-aiî arătat 
însă mai... nerăbdători decît tinerii con- 
curenți și au înaintat la consiliul raio
nal UCFS tabelele (ou toate parafele) 
prin care se consemna îndeplinirea tu
turor normelor. Dar un scurt sondaj 
efectuat de activiștii consiliului raional 
UCFS a lămurit cum stau lucrurile cu 
această „operativitate" : cei care figurau 
pe tabele (semnate de Ion Zalevschi, 
președintele asociației „Drum nou" Di
țești și secretarul ei Nicolae Moga, 
Alex. Ghica și, respectiv, Nicolae Go- 
man de La asociația Unirea, Podul Va 
dubii și Ion Necula, președintele aso
ciației Olimpia Provița de jos), au re
cunoscut că o probă sau două au fost 
trecute din... condei.

Acestea sînt faptele. De necrezut, dar 
reale. Cei vinovați au dat următoarea 
explicație: am vrut să facem o surpri
ză tinerilor noștri, acordîndu-le insigna 
înainte dc a îndeplini toate normele!

Intr-adevăr, li s-a făcut tinerilor o 
surpriză, însă una care i-a dezamăgit, 
deoarece tabelele respective au fost a-

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 35 din 31 august 1966 :

Categoria a II-a, 1 variantă a 
39.873 lei și 4 variante a 14.873 lei;

Categoria a III-ar 50 variante a 
1.601 leii

Categoria a IV-a, 939 variante a 
109 lei;

Categoria a V-a, 1.113 variante a 
92 lei;

Categoria a Vl-a, 5.769 variante * 
24 lei.

Report pentru categoria 1: 70.950 
lei.

Premiul de 25.000 Iei atribuit unei 
variante de la categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 7 septembrie 
1966.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

AUTOMOBILISM

„TURUL EUROPEI" A TRECU 
PRIN ȚARA NOASTRĂ

După ce au străbătut patru țări 
(R. F. Germană, Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria) — cea. 3 000 km, sîmbătă la 
ora 2 și 19 minute participanțij la cea 
de-a X-a ediție a raliului automobilis
tic internațional „Turul Europei" au 
intrat în țara noastră. Dintre cele 42 
de echipaje din Anglia, Austria, Dane
marca, R. F. Germană, Italia, Olanda 
și Franța, care au luat startul în ziua 
de 1 septembrie la Hanovra (R. F. 
Germană), la intrarea în România, în 
punctul de control orar de la Borș, ofi
cialii au consemnat pe foile de concurs 
prezența a 36 de echipaje, 6 echipaje 
abandonînd cursa din cauza unor de
fecțiuni tehnice. în continuare, concu- 
renții s-au îndreptat spre București pe 
itinerariul : Oradea - Cluj ■ Turda - Sibiu- 
Brașov-Piața Scînteii, unde au sosit la 
ora 10,00. După o noapte de odihnă 
în București, concurenții au plecat 
duminică dimineața din Piața Scînteii, 
îndreptîndu-se spre Mainaia-Negru Vodă, 
de unde au trecut în Bulgaria. Pînă 
în prezent, fl echipaje au 0 puncte 
penalizare și concurează cu șanse e- 
gale la cucerirea primului loc

★

Cu prilejul unei conferințe de presă 
organizate de O.N.T. și A.A.R., cîțiva 
dintre participanții la „Turul Europei" 
și-au împărtășit impresiile. Iată ce au 
declarat ei :

SE APROPIE „RALIUL ROMÂNIE
Asociația automobiliștilor din Româ

nia (A.A.R.) organizează în zilele de 
17 și 18 septembrie o nouă competiție 
automobilistică, „RALIUL ROMÂ
NIEI". întrecerea se va desfășura pe 
următorul traseu : Brașov — Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Piatra Neamț 

nulate. In consecință cei 35 de tineri 
din Dițești, 32 din Podul Vadului și 
62 din Provița de jos, Înscriși pe ta
belele cu pricina, urmează să-și treacă 
din nou toate probele. Ei au înțeles mă
surile luate. în schimb, le-a rămas — 
ca și nouă de altfel — de neînțeles ati
tudinea conducerilor asociațiilor lor spor
tive, care au obligația să vegheze la 
stricta respectare a regulamentului Insig
nei de polisportiv.

Cele relatate arată că o serie de aso
ciații sportive din mediul sătesc acordă 
atenția cuvenită Insignei de polisportiv, 
reușind să angreneze un număr sporit dc 
tineri în concursurile pentru trecerea 
probelor. In unele locuri însă se mai 
ivesc lucruri nedorite iar în alte aso
ciații organizarea concursurilor rămîne 
în continuare o „problemă". Iată de ce 
consiliile asociațiilor respective, precum 
și consiliul raional UCFS, au datoria de 
a lua măsurile corespunzătoare populari
zării și organizării concursurilor pentru 
îndeplinirea normelor Insignei de poli
sportiv, mijloc important de atragere a 
tineretului pe terenurile de sport.

în zilele de concediu pe litoral puteți participa în luna 
septembrie la excursiile organizate de

O. N. T. Agenfia Constanta
pentru vizitarea :

• DELTEI DUNĂRII
• CETĂTII HISTRIA
• CETĂȚII CAPIDAVA SI MUZEULUI DIN TOPALU
• MONUMENTULUI DE LA ADAMCLISI
• POIANA FÎNTÎNIȚEI (din pădurea Murfatlar)
• INSULA OVIDIU (de pe lacul Siutghiol)
• OSTROVUL (pe traseul Constanța-C'ălărași)

sau să participați la :
• TURUL LITORALULUI Șl AL ORAȘULUI CONSTANȚA 

(ziua sau noaptea)
• CROAZIERE PE MARE
® ZBORURI DE AGREMENT
• EXCURSII DE LA MANGALIA LA CONSTANTA
• EXCURSII LA PEȘTERA GURA DOBROGII '
• EXCURSII LA CETATEA HERACLEEA SI CHERHANAUA 

DE LA JURILOVCA
• EXCURSII CU VAPORAȘELE PE LACUL SIUTGHIOL 
SAU TECHIRGHIOL
• SEARA DE SPECTACOL
• SEARĂ DE BAR
Agenția Constanța organizează pentru cei veniți pe litoral 

excursii de o zi :
LA VARNA (R. P. Bulgaria)

J. TIETSCH (R. F. G.), dirl 
rul lui „Allgemeiner DeutscherH 
tomobil-Club" și directorul de coiB 
al competiției: I

„7n România am fost primiți <1 
deosebită cordialitate. Organizarea I 
foarte bună și vă mărturisesc câl 
mi-a fost dat să întîlnesc condifa I 
de ideale oferite, concurenților. înl 
mele Comisiei de organizare a „71 
lui Europei* aduc calde mulțumirii 
lor ce au contribuit la asigurarea 
organizarea traseului în țara dv*. I

FRIEDRICH SCHAFER (R. F I 
— concurent: „Sînt impresionat I 
orgunizare, care. este, foarte âl 
Pe tot traseul, de, la Borș la Bucuri 
am fost permanent încurajați 
blic. Aduc mulțumirile participaiM 
organelor de circulație din Romi 
pentru asigurarea în condiții irfea/l 
traseului*. R O B E RT N ELLE M 4
(Danemarca) — concurent: „L’sM 
plăcere pentru noi, concurenții, cînd I 
trundem în România, deoarece aici I 
tem primiți cu mult entuziasm, iarl 
ganele de circulație ne acordă tot J 
Jinul. Se vede că întrecerile 
bilistice sînt sprijinite în România \ 
forurile în drept și că noi sîntem 
teptați cu multă plăcere. Șoselele 
țara dv. sînt mai bune ca în alte ( 
iar peisajul de pe Valea Prahovei d 
îneîntător*.

— Gheorghicni — Praid — So vata I 
Bălăușcri — Tg. Mureș — Cluj ■ 
Oradea — Arad — Timișoara — 
ransebeș — Siincria — Sibiu — M 
Vîlcea — Pitești — București. B

Itinerariul dc 1 512 km va fi stB 
bătut în două etape : B

• ETAPA I (741 km) cu plcoaJ
din Brașov în ziua dc 17 septembtB 
ora 7,01 și sosirea la Oradea cu înB 
pere de Ia ora 18,10. B

• ETAPA a II-a (771 km) cu pl
carea din Oradea în ziua de 18 sil 
tembrie Ia ora 5,01 și sosirea în Buil 
rești în jurul orei 16,50. 9

în prima etapă concurenții vor 11 
parte la două probe de coastă pe dl 
tanțe scurte : Lacul Roșu - Bicaz (1 
km) și Gheorgliieni - Praid (8,4 knl

Etapa a doua prevede o probă I 
coastă Ia Rm. Vîlcea (6.4 km) și I 
probă de îndcmînare la Bucureșl 
imediat după sosire. Probele sînt obl 
gatorii, ele urmînd să departajeze J 
concurenții aflați la egalitate de puni 
te după încheierea cursei de regulail 
tate. I

Important de reținut : la raliu pl 
participa toți posesorii de carnete q 
conducere auto, cu o vechime de dw 
ani pentru gradul II ; sînt admise 1 
concurs orice autoturisme de *seril 
proprietate particulară, indiferent <1 
marcă, tip sau capacitate.

înscrierile se primesc zilnic la sediil 
A.A.R., din str. Luterană nr. 9, pîtj 
ila 10 septembrie 1966, data de înch 
dere a înscrierilor.

AL. TH.



FOTBAL

In categoria B: etapa gazdelor
SERIA I

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
- OȚELUL GALAȚI (3—0). începu- 
ul partidei a aparținut dinamoviști- 
or, care și-au creat cîteva ocazii 
ie a înscrie, însă Nuțu a ratat în 
nin. 5 și 6. După un minut, același 
4uțu a înscris spectaculos. în con- 
inuare, bucureștenii au dominat cu 
mtoritate, fără, însă a mai înscrie. 
Sălățenii au echilibrat jocul și au 
nițiat acțiuni frumoase prin David și 
?ernega. După pauză, inițiativa apar- 
ine dinamoviștilor. în min. 60, gă- 
ățenii au fost pe punctul de a în
cete însă David, Stănculescu și Ra- 
Kj Matei nu au reușit să împingă 
rf poartă o minge care s-a plimbat 
iriți careu. Un minut mai tirziu, 
sluțu a profitat de o greșeală a 
lortarului Florea (Oțelul) și a mar- 
at: 2—0 pentru Dinamo Victoria, 
lupă acel gol, jucătorii au deve- 
tit nervoși șl s-a jucat brutal. în 
trma unor neregularități, jucătorul 
daghiar 
diminat. 
inal în 
oresp.).

(Dinamo Victoria) a fost 
Ion Ștefan a stabilit scorul 
min. 86. (V. Iordache —

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — FLACĂ- 
IA MORENI (2—0). Știința Bucu- 
ești a dominat mai mult. Flacăra 
4oreni a urmărit menținerea cît mai 
ndelungată a balonului, pasînd dese- 
iri înapoi, și a organizat destul de 
ar j contraatacuri. Din min 48, cînd 
’rbitrul Stavru Nicolau a dictat un 
1 m în favoarea Științei la o fază 
e nu reclama o decizie atît de se- 
■eră, jucătorii au renunțat la orice 
nenajamente în contactul cu adver- 
Srii. Golurile au fost înscrise de 

cescu (din 11 m în min. 48) și 
Zasilescu (min. 55). (Ion Cupen — 
oresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — ME
TALURGISTUL BUCUREȘTI (2—0). 
'ei peste 7000 de spectatori au 
ost mulțumiți numai de rezultat, 
locul gazdelor nu a corespuns, în 
pecial cel al liniei de atac. Side- 
urgistul a dominat categoric și a 
atat foarte mult. O ilustrare a do- 
ainării: raport de cornere 17—1 în 
avoarea Siderurgistului. Oaspeții au 
ucat bine în cîmp și s-au apărat 
irganizat. Punctele au fost realizate 
le Cojocaru (min. 65) și S. Bretan 
min. 66). A arbitrat corect Ridvan 
^ocoi-Constanța. (T. Siriopol — co- 
esp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME- 
:ROM BRAȘOV (1—1). Joc de făc
ură modestă, cu multe obstrucții, 
ucătorii de la Ceahlăul au evoluat 
lab, iar cei de la Metrom au încer- 
•at să facă ceva, dar au ratat mult.

r*

cea a treia etapă
marcat: Coman (min. 23) pen- 
Ceahlăul, Mileșan (min. 871 pen- 
Metrom. A arbitrat satisfăcător

Au 
tru 
tru
Marin Niță-București. (C. Nemteanu
— coresp.).

DINAMO BACĂU — OLTUL RM. 
VÎLCEA (3—0). A fost un meci de 
uzură, cu foarte multe durități. Au 
fost eliminați Duțan (Dinamo), în 
min. 53, pentru lovirea cu balonul 
a adversarului și Udroaică (Oltul), în 
min. 75, pentru injurii la adresa ar
bitrului. Au marcat: Panait (min. 3 
din 11 m și 85), Naumcev (min. 90). 
(Ilie Iancu — coresp. reg.).

C.F.R. PAȘCANI — CHIMIA SU
CEAVA (1—-0). Feroviarii au obținut 
o victorie dificilă în fața unui ad
versar care n-a cedat nici un mo
ment lupta. înaintașii din Pașcani 
au dovedit o exasperantă ineficacita
te. Singurul gol al meciului a fost 
marcat de Sălceanu (min. 48). Ilie 
Drăghici-București a condus corect 
(C. Enea — coresp.).

POIANA CÎMPINA — PROGRE
SUL BRĂILA (0—1). Cîmpinenii au 
dominat, dar au irosit multe ocazii. 
Pe de altă parte, oaspeții s-au apă
rat bine, 
greșeli a 
Stoian a 
arbitrajul 
șeni. (C.

în min. 75, 
apărătorilor 

înscris golul 
lui Lazăr 

Vîrjoghie —

în urma unei 
din localitate, 
victoriei. Bun 
Nicolae-Petro- 
coresp.).

CLASAMENT

5—
5—

S-a mai scurs o etapă 
celelalte două, în această 
echilibrate. Formațiile au 
altfel, trei din cele șase partide s-au încheiat la egali
tate (Progresul—Rapid, Dinamo—Steaua și U.T.A.— 
Știința Craiova), și victoria putea să fie cucerită chiar 
și în ultimul minut de oricare dintre ele. Aceste jocuri 
au fost ,sub aspect tehnico-tactic, cele mai bune ale 
etapei. In plus 
corespunzătoare

1 A 3-a. Spre 
etapă meciurile 
luptat pînă la

deosebire de 
au fost mai 
epuizare. De

s ar pută vorbi despre pregătirea fizică 
a majorității fotbaliștilor prezențj în

COMENTARIUL NOSTRU

La capitolul voinfft, trebuie evidențiatăaceste întîlniri.
comportarea echipei Dinamo Pitești, învingătoare la Iași 
ca și aceea a Jiului care a obținut două puncte în fața 
campionilor. Era așteptată victoria Farului, deoarece la 
Universitatea Cluj se menține „criza" de formă. Lu
crurile continuă, așadar, să meargă slab Ia C.S.M.S. 
și Petrolul, unde antrenorii caută încă soluții.

Privite sub aspect disciplinar, jocurile — mai puțin 
cel dintre Progresul și Rapid — au corespuns. Din 
păcate, arbitrajele nu s-au ridicat la înălțimea cerută, 
cavalerii fluierului, deși au trecut trei etape, manifesting 
încă o serioasă lipsă de formă. Un singur arbitru — 
Cornel Nițescu — a primit calificativul foarte bine. In 
rest...

După această sumară trecere în revistă, cîteva cuvinte 
despre Petrolul. Nu ne poate satisface felul cum ploie- 
ștenii abordează partidele din acest campionat. Dincolo 
de rezultatele complet nesatisfăcătoare obținute pînă în 
prezent, campionii și-au pierdut personalitatea. Lucru

foarte neplăcut la o echipă de valoare. După eșecul de la 
Timișoara și jocul egal, de acasă, cu C.S.M.S., era de 
așteptat ca maturitatea să și spună cuvîntul, măcar în 
fața unei proaspete promovate. Departe de noi gîndul 
de a diminua victoria clară și pe deplin meritată a Jiu
lui, dar ne întrebăm: cum este posibil ca apărătorii 
ploieșteni — punct forte al echipei In sezonul trecut — 
să comită 
versarului 
cumva pe 
început să 
rului față 
merite, trebuie instaurat calmul, încrederea în posibili
tățile fiecăruia, de la jucătorul de rezervă, la antrenori. 
Formația are acumulată o prea mare experiență pentru 
a ne face să credem că și-a pierdut busola. O muncă 
susținută, după exemplul echipelor Steaua și Dinamo 
București, va contribui la ridicarea acestei populare gar
nituri din fotbalul nostru. Ionescu, Dridea, Boc, Drago- 

demonstra, într-un viitor 
spus în desfășurarea a-

greșeli flagrante de tactică, permițînd ad- 
inarcarea a trei goluri în 28 de minute? Nu 

lingă slăbirea personalității fotbaliștilor a 
se manifeste și o slăbire a exigenței antreno- 
de jucătorii săi ? La Petrolul, în aceste mo-

mir, Badea și toți ceilalți pot 
apropiat, că au un cuvînt de 
cestui campionat.

Din etapa aceasta au lipsit
și Politehnica Timișoara- Brașovenii au fost trimiși la un 
turneu în Italia. Comporlîndu-se pe linia ultimelor sale 
evoluții în campionat, Steagul roșu a pierdut la scor, cu 
7—1, meciul cu F. G. Bologna.
șoara, la rîndul ei ,a fost învinsă sîmbătă, acasă, de 
Selecționata Iranului cu scorul de 3—01

Cam atît despre evoluția echipelor noastre din prima 
categorie, în săptămîna care a trecut.

Politehnica Timi-

.<
CRISTIAN MANTU

i

!

Sofia

Chimia

ei adversar va fi formația 
din Berlinul occidental pe 
va întîlni într-un joc ami- 

vederea acestei partide, an- 
Ilie Oană și Ștefan Covaci

1. Dinamo Bacău
2. Siderurgistul 

Galați
3. Știința Buc.
4. Progresul 

Brăila
6. C.F.R. Pașcani 

Metrom 
Brașov 
Dinamo Vic
toria Buc.

Flacăra Moreni 
9. Oțelul Galați 

Metalurgistul 
București 
Ceahlăul 
P. Neamț 
Chimia 
Suceava 

Poiana
Cîmpina

6.

7

8.

10—11.

10- 11.

13- 14.

13- 14

ETAPA VIITOARE:
ceava — Știința București, Oțelul 
Galați — Siderurgistul Galați, Poia
na Cîmpina — Ceahlăul P. Neamț, 
C.F.R. Pașcani — Dinamo Bacău, Di
namo Victoria Buc. — Metalurgistul 
Buc., Progresul Brăila — Oltul Rm. 
Vîlcea, Metrom Brașov — Flacăra 
Moreni.

SERIA a Il-a
CLUJEANA — VAGONUL ARAD (2—1). Chi

mii au dominat în majoritatea timpului, dar 
tacul a ratat ocazii clare. Oaspeții au acționat 
e contraatac. Au marcat: Roman (min. 18), Hă- 
ăreanu (min. 55), respectiv, Toma (min. 61). Au 
ist eliminați Mihai Mihai (min. 73 pentru lovi
ta intenționată a adversarului) și Stănoaie 
nin. 87), ambii de la Vagonul, (pentru injurii 
i adresa arbitrului). Cornel Alexandru-Iași a 
rbitrat bine. (N. Todoran — coresp.).

C.S.M. SIBIU — MINERUL LUPENI (5—0). Cei 
este 6 000 de spectatori au aplaudat victoria ca- 
șgorică a echipei favorite. Oaspeții s-au com
ori at slab. în prima parte, sibienii au atacat 
2 trombă, însă atacanții au fost impreciși. După 
auză, deși n-au mai inșistat, sibienii au majorat 
corul. Au înscris: Flichiș (min. 3), Văcaru 
nin. 15), Laufceag (min. 46 și 84) și Vuici (min. 
!). Foarte bun arbitrajul lui C. Niculescu-Bucu- 
gti. (Ilie Ionescu — coresp.).

*A. S. CUGIR — A.S.A. TG. MUREȘ (2—0). 
leci de factură tehnică slabă. în general, jocul 
fost plin de durități, fapt ce a determinat pe 

rbitrul O. Comșa-Graiova să elimine, în min. 81, 
entru lovire reciprocă fără balon, pe Tîmpă- 
aru (A.S.A. Tg. Mureș) și Dinea (A.S. Cugir). 
•e remarcat că jucătorii din Cugir au 
ouă bare prin Neamțu și Ghergheli. 
u fost înscrise de Ghergheli (min. 20) 
nin. 80). (M. Vîlceanu — coresp.).

avut și 
Golurile 
și Chiș

C.F.R. ARAD — C.F.R. TIMIȘOARA (0—3). 
chipa arădeană a evoluat mulțumitor pînă în 
lin 43, cînd Vlad a ratat din poziție favorabilă, 
•cest lucru, cît și faptul că în min. 53 Guruțiu 
;■ ratat un 11 m, s-a resfrînt asupra moralului 
chipei. Oaspeții — care au prestat un joc bun 
- au marcat prin Seceleanu (min. 43), Samson 
nin. 62)

:p.).

și Eungu (min. 77). Arbitrul E. Martin- 
a condus satisfăcător. (St. Iacob —5

i
REȘIȚA — MINERUL BAIA MAREpS.M.

-1). Meciul a fost de un bun nivel tehnic.

Datcu prinde balonul sub privirile tnainiașului Krampitz. (Fază din meciul 
B.S.C. Hertha—Dinamo București).

Inițiativa a aparținut mai mult echipei gazdă, 
care a atacat periculos. Oaspeții au jucat bine 
în cîmp, dar n-au avut eficacitate, doar Sasu 
fiind periculos. Au marcat: Arnoțchi (min. 16, 
74 și 85), Georgevici (min. 20) pentru G. S. M. 
Sasu (min. 61), dintr-o lovitură liberă de la 
20 m, pentru Minerul. N. Gursaru-Ploiești a con
dus foarte bine. (I. Plăvițu — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — UNIREA DEJ (6—1). După 
un început mai slab, jucătorii de la Crișul și-au 
impus jocul și au obținut o victorie categorică. 
Timp de 40 de minute oaspeții au reușit să 
mențină echilibrul de forțe pe teren, dar în 
final nu au mai rezistat atacurilor susținute ale 
gazdelor. 
40, 42 și 
respectiv 
Biolan-Tr.
Ghișa —

Autorii golurilor: N. Alexandru (min. 
54) și Sacaci III (min. 65, 76 și 82), 
Neagu (min. 58).
Severin a condus

coresp. reg.).

Arbitrul Mircea 
competent. (Ilie

IND. SÎRMEI C.GAZ METAN MEDIAȘ —
TURZII (2—0). în primul meci susținut în fața 
publicului medieșan, echipa Gaz metan a aliniat 
o formație cu mulți juniori, promovați din pro
pria pepinieră. Jocul a început în nota de domi
nare a localnicilor care au deschis scorul în

ȘTIRI... ȘTIRI...
TRIALUL LOTULUI 

TINERET
DE

pe sta-
„23 August" (ora 11),

Miercuri dimineață, 
dionul ' _ ’ ’
va avea loc trialul lotului de 
tineret. In acest scop, au fost 
convocați numeroși jucătoria 
Răducanu, Gornea, Czako II, 
Birău, Domide, Velea, Mitroi, 
Ștefan (Rapid), Marian Popescu, 
G. Radu, Pop, Olteanu, Ene

CUPLAJ ATRACTIV,
MÎINE,

PE STADIONUL REPUBLICII

min. 3 prin Dodu. în continuare, jucătorii de la 
Gaz metan au creat faze frumoase, derutînd 
deseori apărarea adversarilor. Cel de-al doilea 
gol a fost marcat de același jucător, Dodu, în 
min. 39. Foarte bun arbitrajul Iui 
stanlin-București. (Z. Rîșnoveanu —

CLASAMENT

Petrea Con- 
coresp.).

3—
3—

După cum se știe, selecționata 
noastră divizionară inaugurează 
miercuri pe stadionul Republicii (ora 
18,30) seria întîlnirilor internaționale. 
Primul 
Hertha 
care o 
cal. In 
trenorii
au convocat următorul lot de 19 ju
cători: M. Ionescu, Haidu, (portari). 
Popa, Nunweiller III, C. Dan, Mo- 
canu, Hălmăgeanu, Greavu (fundași), 
Ghergheli, D. Popescu, Negrea (mij
locași), Lucescu, Dumitriu II, Iancu, 
Dridea I, Badea, S. Avram, Nunweil
ler VI, FI. Voinea (înaintași).

Echipa Hertha sosește în Capitală, 
în cursul zilei de azi, pe calea aeru
lui.

în deschidere, de la ora 16,30, 
lotul olimpic va primi replica forma
ției Lokomotiv Sofia. Pentru acest 
joc, antrenorul Bazil Marian a alcă
tuit următorul lot: Niculescu, Suciu, 
(portari), Petescu, Boc. D. Ncolae, 
Sătmăreanu, Deleanu, (fundași), Ja- 
maischi, Strîmbeanu, Ștefănescu (mij
locași), Pantea, Frățilă, Naghi, Cior- 
noavă, Libardi, Cuperman, Kalo, 
(înaintași).

Și fotbaliștii bulgari sînt așteptați 
să sosească în Capitală tot -n cursul 
zilei de astăzi.

4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0 
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1. C.F.R. Timișoara
2. A.S. Cugir
4. C.S.M. Sibiu
4. Crișul Oradea
5. Vagonul Arad
6. C.S.M. Reșița

Ind. sîrmei C. Turzii 
A.S.A. Tg. Mureș 
Minerul Lupeni 
Minerul Baia Mare 
Gaz metan Mediaș 
Clujeana
Unirea Dej 
C.F.R. Arad

9.
9.
9.

7—
7—
7-

10—11.
10—11.

12.
13.
14.

o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1 
o

duminica, în categoriile
B și C

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

Jocurile programate dumi
nică 11 septembrie în campio
natele categoriilor B și G vor 
începe la ora 11. Fac excep
ție meciurile care figurează în 
programul Loto-Pronosport.

De la I. E. B. S

ȘTIRI...
Daniel, Dumitrache, Chiru, Ma
nea, Micu, Petrovici, Grizea, 
Regep, Oblemenco, Axente, 
Păciulete, Gheorghe Aurel, 
(Ceahlăul P. Neamț), Păiș, 
Rămureanu, Duțan, Bohoni, 
Dincuță, Caraman, Stănescu, 
Panici, Casoni.

Din acest lot mai fac parte 
și alți jucători care nu se pot 
prezenta Ia acest prim trial, 
fiind reținuți pentru examene.

MIERCURI, LA CONSTANȚA: 
FARUL — OLIMPIAKOS 

PIREU

Iubitorii fotbalului din loca
litate, precum și oamenii mun
cii aflați la odihnă pe litoral, 
vor putea urmări mîine par
tida internațională amicală din
tre echipele Farul și Olimpia- 
kos Pireu.

• Pentru cuplajul internațional de 
fotbal LOTUL OLIMPIC—LOKOMOTIV, 
(SOFIA) și SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA— HERTHA (BERLINUL OCCI
DENTAL) de miercuri de pe stadionul 
Republicii, biletele s-au pus în vînzare la 
casele obișnuite.

• La bazinul acoperit Floreasca . re- j 
Încep cursurile de inițiere la înot pen- ■ 
tru copii. înscrieri la bazin.

• La ștrandul Tineretului funcțio
nează un curs de tenis de cîmp pentru j 
copii și tineret între 7—18 ani. înscrieri j 
la ștrand.



Carmen Crișan și Adrian Șimandan
campioni de juniori ai țării la tenis de masă

La capătul a trei zile de între
ceri au fost cunoscuți campionii de 
tenis de masă ai țării la juniori pe 
anul 1966. La probele de simplu au 
cîștiqat Carmen Crișan (Progresul 
București) și Adrian Șimandan 
(Voința Arad, antrenor Emil Proco- 
peț), iar la dublu au ieșit învingă
toare următoarele perechi: Adrian 
Șimandan—Ion Panait (Voința Arad
— antrenor Emil Procopeț — Voința 
Munca București — antrenor Geta 
Pitică) la dublu băieți — Maria și 
Hajnal Corodi (C.F.R. Brașov — an
trenor V. Zamfir) la dublu fete și 
Carmen Crișan—N. Danielis (Progre
sul București — ASA București — 
antrenor V. Tulcea).

Rezultate tehnice: simplu juniori 
(mari), turul al III-Iea: 
Udrescu 2—0, Gh. Teodor 
2—0, Macovei — Antal 
georgean — Vucescu 2—0,
— Roncea 2—1, Stamatescu
Stelian 2—1. A. Șimandan — Colcer 
2—0, sferturi: Panait — Gh. Teodor 
2—0, Macovei — Sîngeorgean 2—0, 
N. Danielis — Preda 2—0, A. Și
mandan — Stamatescu 2—0, semi
finale: Panait — Macovei 2—0 (12, 
11), A. Șimandan — N. Danielis 2—0 
(18, .19), finala: Adrian Șimandan 
(Voința Arad) — Ion Panait (Voința 
Munca București) 2—0 (15, 18);
simplu junioare (mari), turul al 
II-lea: Musat — Panait 2—0, Beko
— Mărgărita 2—0, Fuiorea — Stoian 
2—0, Toma — Covaci 2—0, S. Ba
dea — Simionescu 2—0. M. Badea — 
FI. Gheorahe 2—0, M. Corodi — 
Alexandrescu 2—0, Ciobanu —- Ma- 
rionțiu 2—0, Sabău — Dascălu 2—0, 
Hariga — Iran 2—0, H. Corodi — 
Coman 2—0, Tomescu — Popescu 
2—0, Erdodi — Spiridon 2—1, Gîș — 
Pescăreanu 2—1, Weis — Bancu 
2—0, turul al Ill-lea : Crișan — Mu
șat 2—0, Fuiorea — Beko 2—1, To
ma — S. Badea 2—0, M. Corodi —

. M. Badea 2—0, Ciobanu
2—0, H. 
Tomescu 
Giș 2—0, 
rea 2—0,

Panait — 
-— Barabaș 
2—1, Sîn- 
N. Danielis 

N.

Sabău
Corodi — Hariga 2—O, 

— Erdodi 2—O, Weis — 
sferturi: Crișan — Fuio- 
Toma — M. Corodi 2—0,

H. Corodi — Ciobanu 2—0, Weis — 
Tomescu 2—0, semifinale : Crișan — 
Toma 2—0, Weis ■— H. Corodi 2—1, 
finala: Carmen Crișan (Progresul 
București) — Vera Weis (CSM Cluj) 
2—0 (11, 18); dublu băieți, semi
finale : A. Șimandan, Panait — Gh. 
Teodor, N. Stelian 2—1, Doboșiu, 
Lazăr — Vucescu, Drăgănuș 2—1, 
finala: A. Șimandan, Panait (Voința 
Arad, Voința Munca București) — 
Doboșiu, Lazăr (CSM Cluj) 2—0 (18, 
17); dublu fete, semifinale: Crișan, 
Weis — Fuiorea, Tomescu 2—1, M. 
Corodi, H. Corodi — Toma, Ciobanu 
2—0, finala: Maria Corodi, Hajnal 
Corodi (CFR Brașov) — Carmen 
Crișan, Vera Weis (Progresul Bucu
rești, CSM Cluj) 2—1 (15, —6, 21). 
învinsele au condus cu 20—18 în 
ultimul set. Dublu mixt, semifinale: 
Weis, A. Șimandan — Toma, Panait 
2—1, Crișan, N. Danielis — Ciobanu, 
Sabău 2—0, finala: Carmen Crișan, 
N. Danielis (Progresul București. 
ASA București) -— Vera Weis, A. 
Șimandan (CSM Cluj, Voința Arad) 
2—0 (20, 19). Simplu juniori (mici), 
sferturi: Macovei -— Bobocică 2—0, 
N. Stelian — Barabaș 2—0, Drăgă
nuș — Naftali 2—1, Gh. Teodor — 
Eftimescu 2—1, semifinale : N. Ste
lian — Macovei 2—1, Gh. Teodor — 
Drăgănuș 2—0, finala: Nicolae Ste
lian
nor 
dor 
(16, 
rul
2—0, M. Badea — Pescăreanu 2—1, 
Alexandrescu — Gîș 2—0 (neprezen- 
tare), Hariga — Venighe 2—0, Be- 
reckmeri — S. Coman 2—0, Sabău — 
Simionescu 2—0, Stoian — Iran 2—0, 
Spiridon — S. Badea 2—1, sferturi: 
Tomescu — M. Badea 2—0, Hariga 
•— Alexandrescu 2—0, Sabău — Be- 
reckmeri 2—0,
2—1,
2—0, Tomescu — Hariga 2—1, fi
nala : Marilena Tomescu (Dinamo 
Craiova, antrenor V. Bălan) — Ma
riana Stoian (ASA București) 2—0 
(17. 11).

In această săptămînă

(Bere Grivița București, antre- 
A. Ardeleanu) — Gheorghe Teo-
(Bere Grivița București) 2—0
12); simplu junioare (mici), tu- 
at II-lea: Tomescu — Mușat

Stoian — Spiridon 
semifinale: Stoian — Sabău 
Tomescu — Hariga 2—1,

Caiaciștii de la Ș. S. L Timișoara

învingători in Iugoslavia
Reprezentanții secției de caiac a 

Școlii sportive de elevi din 
ra au susținut, de curînd, 
slavia, două întîlniri cu 
de la Bega Ktub Zrenianin. 
tindu-se foarte bine, tinerii 
timișoreni au învins în ambele con
cursuri, obținînd punctajul final de 
39 puncte, față de 33 p, realizate 
de gazde. Cîștigătorii primului con
curs : juniori K 1, Nicolae Șmul (T); 
K 2, Ledeci-Popesco (Z) ; K 4, Șmul, 
Terțan, Barna, Croitoru (T); seniori: 
K 1, Z. Suvacky (Z) ; K 2, Suvacky-

Timișoa- 
în Iugo- 
sportivii 
Compor- 
caiaciști

Bosici (Z); K 4, Bega Klub Zrenia
nin ;
(T); 
K 4, 
chiș, 
tiție 
geițe.
K 1, Nicolae Șmul (T); K 2, R. Ter- 
țan-I. Barna (T); K 4, N. Șmul, R. 
Terțan, I. Barna, G. Croitoru (T) ; 
junioare: K 1 D. Penția (T); K 2, 
E. Marchiș—A. Tieranu (TI: K 4, E. 
Tăbuică, M. Olaioș, A. David, D. Pen- 
tia ITI

junioare: K 1, Doina Penția 
K 2, A. Tieranu-E. Marchiș (T); 
A. Tieranu, D. Penția, E. Mar- 
E. Tăbuică (T). A doua compe- 
s-a desfășurat în comuna Be- 

Iată învingătorii : juniori:

Importante competiții
internaționale de natatie

• 9

in Capitală
acestei săptămîni, bazi- 
diri parcul Dinamo va

La sfîrșitul 
nul olimpic 
găzdui întrecerile campionatelor in
ternaționale de înot, la care au fost 
invitați sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Turcia și 
Ungaria. Pînă în prezent și-au con
firmat participarea reprezentanții 

(Jutta Olbrisch și 
ai R. D. Germane 
Kinzel, D. Konig, 
Scbanz, Doris Bay

F. Germane 
Barth) și cei 
Lehmann, D. 
Weinreich, R. 

și W. Preilkowskil.
• între 8 și 12 septembrie vor 

avea loc la bazinul Tineretului din 
Capitală jocurile celui de-al II-lea 
campionat feroviar de polo, la care 
vor lua parte selecționate din Bul
garia, R. D. Germană, Belgia, Franța, 
italia. Polonia, Iugoslavia, Olanda, 
Ungaria, U.RS.S. și România. Cele 
11 formații vor fi împărțite în trei 
serii ale căror partide se vor juca 
în zilele de 8 și 9 septembrie, ur- 
mînd ca întrecerile finale să aibă 
loc în zilele de 10 și 
brie.

• Săptămînă aceasta 
tembrie) sînt programate 
întrecerile de natație ale 
dei. La această competiție, țara noas
tră va fi reprezentată de 6 înotă
tori, Cristina Balaban, Cristina Stă- 
nescu, Nicoleta Ștefănescu, Emilia 
Silianu, T. Șerban și D. Demetriad, 
precum și de către echipa noastră 
campioană la polo.
• In ultimele partide desfășurate 

în cadrul campionatului republican 
de polo s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Voința Cluj — Politehnica 
Cluj 1—1 (0—0, 1—0, 0—1, 0—0); 
Crișul Oradea — Steaua 2—2 (1—0, 
1—0, 0—0, 0—2),- Mureșul Tg. Mu
reș — I.C. Arad 2—0 (0—0, 1—0, 
1—0, 0—0); Progresul București — 
Ind. linii Timișoara 3—4 ; Politeh
nica — Rapid 3—4 (0—1, 1—2, 2—0. 
0—1), Voința Cluj — Steaua 0—-7.

R. 
K. 
(H. 
Șt-

11 septem-

(6—9 sep
ia Praga și 
Dinamovia-

Un aspect din proba de 5 000 m de la 
recentele campionate europene de la 
Budapesta ? La prima vedere s-ar 
părea că așa este, pentru că pe pri
mul loc se află francezul Nichel Jazy 
urmat de vest-germanul Norpot.h. 
De fapt aceasta a fost ordinea sosi
rii la 5 000 m șl la europene. Dar, 
fotografia de mai sus a fost făcută 
cu două luni în urmă, la Berna, 
unde în proba de 5 000 m Jazy l-a 
învins pe Norpoth. Acum, victoria 
atletului francez nu a fost decît 
o reeditare a succesului repurtat în 
Elveția dar cu o satisfacție în plus : 
a cucerit și titlul de campion al 

continentului

H. Herrera—noul antrenor
al „squadrei azzura"?

Foto: Associated Press

€. ri. de ciclism pc velodrom
Campionatele 

pe velodrom 
la Frankfurt pe Main. Proba de ur
mărire pc echipe (amatori) a revenit 
reprezentativei Italiei care a întrecut 
în finală formația R.F. Germane. Ci
cliștii italieni au realizat pe 4000 m 
timpul de 4:30,51/100. Pentru locul 
trei, echipa U.R.S.S. a dispus de cea a 
R.D. Germane, obținînd timpul de 
4:33,93/100.

mondiale de ciclism 
s-au încheiat duminică

Rinduri de la întrecerile

Noul campion mondial la viteză 
profesioniști este italianul Giuseppe 
Beghetto. în finală Beghetto l-a în
vins pe australianul Ron Baensch, în- 
registrînd pe ultimii 200 m timpul de 
11,2. Proba de semifond cu antrena
ment mecanic (profesioniști) a fost 
cîștigată de belgianul Romain de Loof 
cronometrat pc distanța de 100 km cu 
timpul 
73,454 
6 ori 
probă

de 1 h 21:41,0 (medie orară 
km). Spaniolul G. Timoner de 
campion mondial la această 

a abandonat.

MILANO 5 (Agerpres). Cunoscu-I 
tul antrenor de fotbal Helenio Herrc-I 
ra s-a abținut de la orice comentariil 
în legătură cu informațiile apărute înl 
presă despre eventuala sa numire cal 
director tehnic al naționalei ItalieiJ 
„Pînă nu va fi ceva oficial, nu sînn 
în măsură să-mi exprim nici o părere"! 
a spus Herrera. I

Ziarele italiene remarcă totuși cal 
imediat după campionatul mondiali 
din Anglia, cînd a apărut ca inevita-l 
bilă demiterea lui Edmondo FabbriJ 
antrenorul echipei Internazionale a 
declarat că este dispus să-și asume! 
funcția de antrenor al „squadrei az-j 
zura“, dacă președintele clubului mi-j 
lanez, Angelo Moratti, va fi și el dej 
acord.

Faptul că Herrera a refuzat să co-J 
menteze actualele știri referitoare la] 
propunerea federației, este interpretat] 
ca o dorință a sa de a evita 
țeze situația".

O hotărîre definitivă în 
numirii viitorului responsabil
naționalei italiene va fi luată la 1 
septembrie.

sa

privința! 
tehnic al

Așa cum arătam în cronica noastră de 
Ieri, motocicliștii viteziștl și-au disputat 
duminică la Constanța titlurile de cam
pioni republicani pe anul 1966. Desfășu
rarea curselor a reliefat buna pregătire 
a majorității concUrenților prezenți la 
startul celor 7 probe cuprinse în pro
gramul etapei finale. Duelu-ile palpi
tante, „punctate" cu depășiri și viraje 
spectaculoase, executate în plină viteză, 
au ridicat nivelul tehnic al finalei. Pă
cat însă că în ultimele ture ale probe
lor de 350 și 500 cmc defecțiunile tehnice 
i-au silit pe unii concurențl, cu șanse 
mari la primele locuri, să abandoneze. 
Astfel. L. Szabo (Dinamo) și I. Pascotă 
(Banat) — la 350 cmc, Gh. Voiculescu, 
Gb. Ion (Steaua) și I. Pascotă la 500 
cmc, după o evoluție impresionantă, au 
părăsit lupta înainte de vreme. Aceste 
abandonuri nu scad meritele tînărulul 
AL. IONESCU (Steaua), cîștigătorul am
belor probe. Acesta a parcurs traseul 
fără greșeli și a învins pe merit, con- 
flrmînd succesul din campionatul pe 
anul trecut la clasa 350 cmc.

Pe locul secund, la aceste două probe, 
s-a clasat V. Szabo (Steaua). El a pier
dut în fața tînărulul său adversar și 
coechipier la diferențe mici de timp. 
Alături de el merită evidențieri pentru 
modul cum au știut să-și apere șansele 
Șt. Chițu, P. Paxino (Steaua), I. Papp 
(Maramureș), FI. Bejan (Banat), C. Ar
deleanu (Galați) și C. Băeann (Dobro- 
gea).

MIHAI POP (Dinamo) a demonstrat 
înalta sa valoare la clasele 175 (învin
gător) șl 250 (locul secund). El a avut 
ea adversar la „șefia" ci. 175 pe FI. ște- 

i rezistat 
campion, 

experiența 
1 hotărî- 

țoare, care au înclinat balanța victoriei.
.... - ------- ----- L candidat
| E. Huszar (Banat), M. Termentu (Steaua), 
1M. Mezinceseu (Ploiești) și A. Sbopen-

Van (Ploiești), dar acesta n-a 
| ritmului infernal Impus de 
.Talentul șl mal cu osebire c 
dinamovlstulul au fost atuuri 

; t».... ....... „ ........... _
Pentru medalia de bronz au

4»
ȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI

După cursele epuizante, campionii suiîd fericiți obiectivului fotografic. De la 
stingă la dreapta: Gheorghe Ion, Traian Macarie, Mihai Pop, Mthai Dânescu, 

Alexandru Ionescu, antrenorul Gh. Ionifă ' ~și E. Keresteș.
Foto : R. Cristei

hauer (Oltenia). Din lupta lor, final
mente, a ieșit învingător reșlțeanul 
Huszar. El a făcut o cursă frumoasă 
demonstrînd reale calități de vltezist.

La clasa 250 cmc s-au impus GHEOR
GHE ION (Steaua) și M. Pop (Dinamo) 
Ei s-au angajat într-un duel de mare 
spectacol în care au făcut o adevărată 
risipă de energie. Incertitudinea 
tatulul, pînă în ultimul tur, a 
să crească interesul spectatorilor 
nu și-au drămuit aplauzele pentru 
doi excelenți alergători. Pe planul 
doilea al cursei remarcăm lupta dintre — — ■ ... (Banat) 

victoria

rezul- 
făcut 
care 

acești 
al

P. Paxino, Șt. Chîțu, B. Stobl 
și L. Borbely (Cluj) soldată cu 
Iul Paxino.

TRAJAN MA CARIE (Dinamo) 
un adversar periculos Jn persoana co-

a avut

legulul său 
un plus de

întrecerea motocicletelor cu ataș n-a 
avut istoric. Echipajul M. DANESCU + 
E. KEBESTEȘ (Steaua) a luat cursa pe 
cont propriu și a învins detașat. Sin
gurul cuplu care s-a apropiat de valoa
rea campionilor a fost cel format din 
Ștefan și loan Csorbasy (Mureșul), 
clasat pe locul 2. La clasa 70 cmc au 
excelat cei doi brașoveni Al. Oprea și 
E. Schlesinger dar mai ales primul care 
a fost privat de titlu, meritat cu pri
sosință, din cauză că la startul probei 
s-au prezentat numai 7 sportivi. _ 
dem că biroul F.R.M. va 
creată prin retragerea 
înainte de finală și va 
secință.

de club L. Szabo, dar, cu 
elan, și-a adjudecat titlul.

Cre- 
analiza situația 
unor sportivi 
decide In con-

I. DUMITRESCU

cală de box dintre echipele Lokomo-I 
tiv Berlin (R.D. Germană) și Polonial 
Varșovia. Victoria a revenit oaspeți-l 
lor cu 12—8. I

VARȘOVIA. Meciul internaționali 
de fotbal disputat la Varșovia întrel 
echipa poloneză G.K.S. Katovice șil 
formația Dinamo Berlin (R.D, Ger-| 
mană) s-a încheiat cu victoria fot-l 
baliștilor polonezi învingători cu sco-| 
rul de 1—0. I

BERLIN. Meciul internațional dăl 
handbal desfășurat în localitate^ 
Schwerin (R.D. Germană) între echi-țj 
pele masculine ale R.D. Germane șil 
Republicii Arabe Unite s-a încheiat! 
cu scorul de 24—13 (12—7) în favoa-| 
rea sportivilor din R.D. Germană. I

LONDRA. în campionatul de fof-l 
bal al Angliei, echipa Liverpool, care] 
va întîlni formația Petrolul Ploiești| 
în primul tur al „Cupei campionilor) 
europeni", a jucat la Londra cu echi-| 
pa West Ham United. Partida s-ă| 
terminat la egalitate : 1—1. Pentru 
West Ham United, în rîndul căreia 
au evoluat trei jucători din echipa 
Angliei, a înscris Hurst. Liverpool a 
egalat în ultimul minut de joc prin 
golul marcat de Geoff Strong. Alte

ROMA. Turneul internațional de 
baschet (juniori) de la Brindisi (Ita
lia), la care au participat selecționa
tele masculine ale U.R.S.S., Greciei, 
R.F. Germane, Spaniei, Izraelului și 
Italiei s-a încheiat cu victoria repre
zentativei U.R.S.S. care a terminat 
neînvinsă turneul totalizînd 10 punc
te. Pe locurile următoare s-au clasat 
Italia — 8 puncte și Izrael — 6 punc
te. în ultima zi a competiției, echipa 
U.R.S.S. a învins selecționata Italiei 
cu scorul de 81—56 (45—25). Alte re
zultate : Grecia — R.F. Germană 
69—62 (38—31) ; Izrael — Spania
52—50 (21—25).

ROMA. Competiția internațională 
automobilistică „Marele premiu al 
Italiei", contînd pentru campionatul 
mondial, a fost cîștigată de sportivul 
italian Ludovico Scarfiotti. învingăto
rul, care a concurat pe o mașină Ferrari, 
a acoperit cei 391 km ai cursei în lh 
47:48,8, realizînd o medie orară de 
218,748 km. Scarfiotti a fost urmat 
în clasament de Mike Parkes (Anglia) 
și Denis Hulme (Noua Zeelandă). în 
clasamentul general individual al 
campionatului mondial de automobi
lism conduce cunoscutul sportiv aus
tralian Jack Brabham cu 39 de pune- _ _
te, urmat de Rindt (Austria) cu 17 rezultate? Sheffield Wednesday 
puncte și Surtees (Anglia) cu 15 Leicester I—1 ; Sunderland — Black- 
puncte. pool 4—0? Tottenham Hotspur —e

VARȘOVIA. La Varșovia s-a des- Arsenal 3—1 ; Southamptomn —•
fățurat întîlnirea internațională ami- Chelsea 0—3.
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