
rtide atractive în programul de azi 
al concursului internațional de tenis

— ediția

total, la 
fost pre-

■n trecerile concursului intema- 
Bial de tenis au continuat ieri
■ incață, cu „motoarele în plin44,
■ toate cele șase terenuri din 
■cui sportiv Progresul. Publi- 
B spectator a avut astfel satis- 
Bția de a urmări și evoluțiile 
B>r jucători reputați, sosiți la 
Bmrești în seara precedentă, 
Bit re care australianul Bob 
Bwe și campionul Austriei, Po- 
Bni. Aceștia au completat ta- 
Burile de înscrieri pe care mai 
Barează și alte nume cunoscute 
I Ion Țiriac, italianul Maioli, 
Bga Schultze (locul II în cla- 
■lentul R.F.G.), Jeannine Lief- 
Bg (finalistă în proba de dublu 
lici, la Wimbledon
■5), campioana R. D. Germane, 
Bla Riede etc. în 
Irtul concursului au 
IliOcprezentanții a 12 țări.
R.?r, spectacolul de ieri, atît 
i promițător pentru iubitorii te
lului a găsit un... adversar ne- 
Intat în ploaia care a început
■ cadă spre ora prînzului, orga- 
latorii văzîndu-se nevoi ți să 
Ipende meciurile de după a- 
pză. Și așa, puținele partide 
Iputate au oferit cîteva întîlniri 
leresante, printre care și-au fă- 
1 apariția și surprizele. De pil- 
L înfrîngerea americanului 
logs în fața tînărului Ion San- 
I și rezistența opusă de Nico- 
I Mita pe prima parte a me- 
[lui său cu Bob Howe. De alt- 
L jucătorul nostru a și reușit 
| smulgă un set tenismanului 
btralian. Să sperăm că, astăzi 
|d vor intra în competiție toți 
Lăâorii, timpul va fi mai îngă- 
htor, favorizînd realizarea între- 
llui program care se anunță 
hrte variat și cu dispute ecliili- 
ple. Deci 
L „sportul
plină.

Rezultate
turul l : Mureșan—Limbeck 

Austria) 3—6, 6—1, 6—3, Bob 
Owe (Australia)—Mita 6—2,

bucureștenii pasionați 
alb*4 vor avea azi o

tehnice, simplu băr-

Un interesant cuplaj fotbalistic
ASTĂZI, PE STADIONUL REPUBLICII,

DE LA ORA 16,30

aerian: Nunueiller III și Krampitz, la recenta intîlnire 
inlercluburi Dinamo București—Hertha.

PROLETARI DIH TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!
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prezentare, iar magnetofoanele au 
intrat în funcțiune. „Tehnicianul44 
Lup-u Pop — viitor inginer — a

Transmitem emisiunea „Sport studențesc"!...

ludit Dibar, campioana fării, a debutat victorios.

4— 6, 6—0, Sântei — Hoogs 
(S.U.A.) 6—3, 7—5!! Pokoml 
(Austria)—Cherecheș 6—1, 6—0, 
Trettin (R.D.G.)—Marcu 6—4,
5— 7, 6—4, turul al Il-lea: No- 
vicki (Polonia)—Serester 6—2,
6— 1, I. Năstase—G. Dumitrescu 
6—0, 6—0, Iamroz (Polonia)— 
Sântei 6—4, 6—1 ; partide între
rupte : Maioli—Mureșan 1—1, 
Mărmureanu — Țolov (Bulgaria) 
6—2, 1—4, Pokorni—G. Năstase 
5—3. Simplu femei, turul 1: 
Danuta Wieczorek (Polonia) — 
Agneta Cun 3—3 (într.).

Astăzi, concursul continuă de 
la ora 9 fără întrerupere, pînă în 
jurul orei 18,30. Pe programul 
de dimineață figurează toate me
ciurile întrerupte, partidele mas
culine Howe—Popovici și Țiriac 
—Trettin, precum și sferturile de 
finală la simplu femei Lieffrieg— 
Kull, Dibar—Riede, Schultze— 
Ilorșa, Schediwy — învingătoarea 
dintre Wieczorek — Cun. După 

amiază, spectatorii vor putea ur
mări sferturile de finală la sim
plu bărbați și primele jocuri la 
cele trei probe de dublu

Liderul se
După „pauza de respirație* din 

runda a 7-a, fruntașul clasamen
tului, marele maestru Florin 
Gheorghiu, și-a reluat ritmul, ciș- 
tigtnd aseară — lntr-o manieră 
categorică — la Adrian Buză. 
Campionul țării a obținut doi 
pioni liberi in centru, pe care i-a 
înaintat, amenințător, pînă aproa
pe de linia de transformare. Pri
mul său punct Întreg, după șapte 
runde, îl înscrie Giinsberger la 
Drozd. Cu cîțiva ani în urmă ti-

Peste două săptămîni, fotbaliș
tii din prima garnitură a țării, ca 
și cei intrați în vederile selecțio
nerilor pentru formarea echipei 
olimpice, susțin primele jocuri 
amicale internaționale în compa
nia echipelor similare ale R. D. 
Germane. Amintim cu acest prilej 
că meciurile au loc în deplasare.

Așadar, meciurile de astăzi 
constituie un serios prilej de ve
rificare a potențialului jucătorilor 
noștri.

Oaspeții, formațiile Hertha din 
Berlinul occidental și Lokomotiv 
Sofia, au deplasat la București 
jucătorii cei mai în formă din pri
mele garnituri. Printre ultimele 
rezultate internaționale ale fotba
liștilor de la Hertha merită a fi 
reținute cele cu Rapid Viena 
(2—2), Admira Viena (2—1), 
Dukla Praga (2—2) și Dinamo 
București (2—1).

In deschidere, la ora 16,30, pu
blicul bucureștean va putea vedea 
la „lucru44 echipa Lokomotiv So
fia care, în campionatul R. P. Bul
garia, se află pe locul doi în 
clasamentul primei categorii.

Pentru jocurile de astăzi, an-

De la trimisul nostru special, C. FAUR

Echipa Cehoslovaciei—singura neînvinsă în turneul final al C. M. de volei
întrecerile turneului final con

tinuă la Palatul sporturilor în 
mijlocul unui interes deosebit. 
Zilnic, peste 10 000 de spectatori 
asistă la partide de un nivel ri
dicat în care toate cele 8 fina
liste depun eforturi mari pentru 
obținerea victoriei. Luni seara, 
echipele Japoniei și Iugoslaviei 
au luptat de-a lungul a 5 se
turi furnizînd un spectacol re
marcabil. Japonezii au atacat 
foarte variat, punctînd îndeosebi 
prin Minami (un jucător de 2 
m). In plus, ei au beneficiat de 
un blocaj prompt, au fost foarte 
atenți la dublaj, reușind în 
cele din urmă o victorie meritată.

Marți după-amiază însă, echipa 
japoneză nu a mai rezistat în cel 
de al 5-lea set asaltului puternic 
al sportivilor polonezi, pierzind

Luni după-amiază. Undeva, în- 
tr-o încăpere special amenajată la 
Casa de cultură a studenților din 
Cluj, ca de obicei și-au dat în
tîlnire membrii Brigăzii complexe 
de propagandă sportivă a Centru
lui universitar. Crainicii Voichița 
Mureșan, Ani Ceuca și Marius 
Lazăr și-au pregătit textele de

distanțează
mișoreanul se afla printre candi
dați) la titlu. Acum...

în rest, remize (Botez consem- 
nînd-o pe cea de a opta (!) la 
rînd) : Șuta—Ungureanu, Botez— 
Partoș, Ghițescu—Reicher, Ciocîl- 
tea—Mititelu, Drinier—Neamțu. 
Trei partide s-au întrerupt.

In clasament: Gheorghiu 6% 
Partoș 5 (I), Ungureanu o, Ghi
țescu 41/2 (1), Mititelu 4'/2 P«

Astăzi dimineața — partide în
trerupte, după amiază — runda a 
9-a, cu derbiul Partoș—Ghițescu.

trenorii noștri au convocat ur
mătoarele loturi din care vor for
ma echipele ce vor fi aliniate în 
ceh; două partide.

SELECȚIONATA D1VIZ1ONA- 
RĂ : M. Ioncscu. Haidu (portari), 
Popa, Nunweiller III, G. Dap, 
Mocanii, Ilălmăgeanu, Greavu 
(fundași), Gherghcli, D. Popescu, 
Negrea (mijlocași), Lucescu, Du- 
mitriu II, Iancu, Dridea 1, Badea, 
S. Avram, Nunweiller VI, FI. Voi- 
nea (înaintași). Antrenori : Ilie 
O ană și Ștefan Covaci.

LOTUL OLIMPIC: Niculescu, 
Suciu (portari), Petcscu, Boc, I). 
Niculae, Sătmăreanu, Deleanu 
(fundași), Jamaischi, Strîmbeanu, 
Ștefănescu (mijlocași), Pantea, 
Frățilă, Naghi, Ciornoavă, Libardi, 
Guperman, Kallo (înaintași). An
trenori : Bazil Marian și Angelo 
Niculescu.

Jocul dintre Lotul olimpic—Lo
komotiv Sofia va fi condus de 
A. BENTU, Emil Martin și Ion 
Ilrisafi, iar cel dintre Selecțio
nata divizionară—Hertha va fi ar
bitrat de N. MI11AILESCU, G. 
Bărbulescu și Marin Niță.

Aseară : Cehoslovacia —România 3-1
prima partidă din acest campio
nat. Capricioasa formație a Polo
niei a luptat cu multă însuflețire, 
a contracarat cu succes atacul 
japonez, cîștiglnd cu 3—2 (—12, 
9, —7, 8, 3).

O întîlnire extrem de disputată 
a fost și cea dintre reprezentati
vele Cehoslovaciei și U.R.S.S. Au 
învins (3—2) sportivii celio 
slovaci care și-au stăpînit mai 
bine nervii în setul decisiv, știind 
să plaseze cu mult calm mingi u- 
șoare în spațiile vulnerabile ale 
apărării adverse.

Dintre celelalte partide desfă
șurate pînă acum ne-a reținut a- 
tenția cea dintre Bulgaria și Po

INIȚIATIVE

orînduit cu grijă benzile și e 
gata de... start. Coordonatorul 
emisiunii are multă bătaie de cap. 
Harnicii reporteri au adus prea 
mult material și nu pot fi refu
zați. Pentru emisiunea de azi, 
bunăoară, cronicarul de fotbal 
Nelu Dărăbanț în loc de două 
pagini de fotbal a adus 3 de... 
atletism, iar crainic-reporterul 
Radu Nicolaescu în loc de 10 mi
nute de fotbal ne-a adus... 90 ! 
A trimis banda cu avionul de la 
Iași și ne-a scris doar atît : 
„Alegeți voi zece minute dacă 
puteți. Meciul a fost prea inte
resant" ! Radu a rămas apoi la 
lași, împreună cu magnetofonul și

Cîțiva dintre înotătorii noștri care se. pregătesc pentru Campio
natele internaționale la antrenamentul de ' ieri ascultind sfaturile 

prof. Gh. Dimeca.
Foto : V. Bageac

Miinc, reuniune pugilislică de atracție 

pe stadionul Dinamo
Boxerii dinamoviști se pregă

tesc intens pentru turneul inter
național care va avea loc la So
fia’, la mijlocul lunii septembrie, 
în vederea acestui eveniment, ei 
vor susține, joi, de la ora 19, pe 
stadionul Dinamo un sever exa
men de verificare. Iată progra
mul : D. Davidescu — Șt. Ispas ;

lonia. Voleibaliștii polonezi au 
condus cu 2—0 și crezînd me 
ciul încheiat și-au permis o re 
laxare totală care a ușurat mult 
sarcina echipei bulgare. Aceasta 
a cîștigat în continuare 3 seturi, 
obținînd pînă la urmă o prețioasă 
victorie. în sfîrșit, reprezentativa 
Uniunii Sovietice s-a revanșat 
marți în fața spectatorilor pra- 
ghezi cîștigînd fără dificultate 
întîlnirea cu Iugoslavia 3—1 (11.
6, —13, 4).

Marți seara, într-una din cele 
mai importante partide s-au în- 
tîlnit formațiile Cehoslovaciei și 
României. Gazdele au făcut o 

vreo 8 emisiuni. La întoarcere ne-a 
spus că ieșenii sînt hotăriți ca din 
toamnă să preia și ei aceaslă ini
țiativă, așa cum a făcut-o, prin 
aprilie, și „Galațiul studențesc/.

George Cozon se ocupă de ru
brica de handbal. N-a fost mul« 
țumit de felul cum s-au des fă, 
șurat „Universitarele44. Penlru & 
misiunea de azi ne-a adus o noii 
critică!...

In sfîrșit, s-a liotărîl și ce va 
conține emisiunea : 5 minute ru
brica de baschet (în care, pc 
lingă victoriile echipelor divi/io- 
nare, CaroJ Szabo face și un tui 
de orizont în campionatul regio
nal unde activează vreo 5 echipe 
studențești), JO minute rezervate 
campionatelor universitare, 2 mi' 
nute volei, 3 minute rubrica „l^a

C. MUSTAȚĂ - student 
responsabil aL Brigăzii complex! 
de propagandă sportivă - Cluj

Continuare în pag. 2-a)

P. Brînduș — Gh. Cristea : L.
Duță — C. Alexandru ; C. Soșoiu 
—I. Lungu : Gh. Bădoi — Gh.
Dumitru; șt. Popoacă — M. Ni
culescu; Gh. Vlad — I. Cojocaru; 
N. Deicu — Șt. Stingă: Gh. Voi- 
cu — N. Simion; I. Covaci — N. 
Enciu; I. Olteanu — V. Tecu
ceanul I. Alexe — V. Petrescu.

partidă foarte bună, atacînd variat 
și evitînd au pricepere blocajul 
echipei române. Sportivii ceho
slovaci au obținut o victorie me
ritată la scorul de 3- I (II, 6, 
—12, 8). Selecționata noastră a 
jucat din nou cu mult sub va
loarea reală. De data aceasta 
s-au făcut preluări slabe, s-a dat 
dovadă de neatenție la dublaj, 
iar blocajul nu a fost la înălțime 
decît în setul 111. în plus atacul 
a funcționat tot timpul schematic^ 
fiind ușor de contracarat.

La ora cînd transmit a început 
meciul Bulgaria—R.D. Germană. 
Mierctiri sînt programate jocurile 
Polonia—R.D.G., România—Iugo
slavia, U.R.S.S.—Japonia și Ce
hoslovacia—Bulgaria.



CRITICA J
procesul de instruire și antrenament ; planurile 
de pregătire a sportivilor au fost refăcute in 
așa fel ca sportivii nominalizați să fie aduși la 
nivelul propus". Transmitem

ț* „NATAȚ1A ORĂDEÂNĂ POATE IEȘI DIN 
IMPAS". Acesta a fost titlul materialului apărut 
în ziarul nostru nr. 4980, în care se analiza 
situația necorespunzătoare a natației orădene.

în urma acestui articol, am primit de la Școala 
sportivă de elevi din Oradea un amplu răspuns 
din care redăm i „Sesizările din articol sînt juste. 
Pentru îmbunătățirea situației s-au luat o serie 
de măsuri, care ne fac să sperăm că înotul 
orădean va fi readus la nivelul cerințelor. Astfel, 
grupele de anii I au fost formate din elevi de 
clasa I, bine selecționați ; înotătorii plafonați și 
fără perspectivă au fost înlocuiți cu elemente 
noi, talentate; profesorii noștri au studiat ulti
mele materiale de documentare științifică și Ie 
aplică in procesul de instruire.

în încheiere, vă facem cunoscut că articolul 
ne-a fost de un real folos și s-a prelucrat cu 
profesorii încadrați la secția de înot. Vă rugăm 
ca în viitor să ne vizitați și să ne sprijiniți în 
îmbunătățirea activității noastre".

la consiliul regional UCFS Crișana am 
un răspuns din care spicuim: „Ne însu-

De 
primit 
șim criticile aduse și vă mulțumim pentru spri
jinul dat. Pentru înlăturarea lipsurilor semnalate 
au fost luate o serie de măsuri menite să ducă

Pe urmele materialelor publicate

la îmbunătățirea activității. Printre acestea amin
tim : trierea în secții a elementelor necores- 
punzătoaTe, ele fiind înlocuite cu copii de per
spectivă ; s-au făcut toate formele pentru pre
luarea bazinului acoperit. Ia data de 1 octom
brie a.c.; au fost convocați toți antrenorii și 
profesorii cu specializare natație, discutindu-se

• în foiletonul intitulat: „CU AMĂNUNTUL 
ȘI CU RIDICATA", din nr. 4976, se critica faptul 
că mai multe raioane cu articole de sport din 
unele magazine din Capitală au fost desființate. 
De la serviciul sport-turism din Direcția gene
rală a comerțului pentru produse metalo-chimice, 
mobilă și material de construcție a Ministerului 
Comerțului Interior am primit un răspuns în 
care se spune: „Problema desființării unor 
raioane de desfacere a articolelor pentru sport 
din rețeaua locală a orașului București a fost 
sesizată și de noi la Direcția comercială de pe 
lingă Sfatul popular al Capitalei. Vă mulțumim 
pentru sprijinul dat și vă asigurăm că vom face 
toate demersurile la Sfatul popular al Capitalei 
și la sfaturile populare regionale pentru ca reor
ganizarea rețelei cu articole sportive să se facă 
în cel mai scurt timp și in cit mai bune con- 
dițiuni".

emisiunea

studențesc"
(Urmare din pag.

[AUTOMOBILISM

RALIUL ROMÂNIEI
Dat fiind numărul mare de auto- 

mobiliști care solicită zilnic infor
mații in legătură cu condițiile de 
participare la Raliul României din 
17 si 18 septembrie 1966, spicuim 
unele articole mai importante ale 
regulamentului.

La art. 4, „Automobile admise”, 
se specifică că la competiție pot 
participa autoturisme de serie, pro
prietate particulară, imatriculate 
in țara noastră, de orice marcă, ca
pacitate sau tip, a căror stare teh
nică și echipament sînt conforme 
dispozițiunilor legale privind circu
lația pe drumurile publice și se în
cadrează în prevederile anexei „J“ 
din Codul sportiv internațional, pen
tru mașini de serie categoria A, 
grupa 1 și 2.

In anexa „J” se prevăd următoa
rele :

Singurele modificări care pot fi 
efectuate mașinilor sînt acelea ne
cesare întreținerii normale sau înlo
cuirii pieselor deteriorate de uzură 

admise

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

HANDBAL

în seria I a campionatelor republicane

întrecerea 
fie aștep-

etapă intermediară programează eîteva 
extrem de echilibrate. Este vorba de 
Rafinăria Teleajen—Dinamo București (să
în returul campionatului trecut ploieștenii
surprinzătoare victorie asupra dinamoviștilor) și

jocuri ce 
întîlnirile 

nu 
au

CANOTAJ

înaintea finalelor „Criteriului de tineret"

I• •••

I)

panoul de onoare* (Monica Popa 
— anul III Electromecanică), a- 
poi rubrica „La microfon as«“ 
(Mihaela Peneș) și In încheiere, 
a 4-a emisiune din ciclul „File 
din istoria sportului studențesc 
clujean*.

•ir

fiind totuși
i modificări.

turism de

sau accident, t" 
unele montări și

La mașinile de
(grupa I) :

— carburatorul__
lecție normal montate pe ___
omologat și înscrise în fișa de omo
logare nu pot fi schimbate nici mo
dificate :

— marca șl capacitatea bateriei gi 
a dinamului sint libere ;

— bobina, condensatorul și distri
buitorul sînt libere, însă sistemul de 
aprindere trebuie să rămînă cel pre
văzut de constructor ;

marca și tipul amortizoarelor 
sînt libere, fără a se adăuga, însă, 
vreun element nou sau a se schim
ba destinația, numărul și principiul 
de funcționare ;

— marca și tipul cauciucurilor sînt 
libere, cu condiția să fie cauciucuri 
prevăzute de către constructor, pen
tru a putea fi montate fără piese 
intermediare ;

— capacele de Ia roți pot fi scoase; 
La mașinile de turism (grupa 2) :
— este autorizat alezajul pînă la 

1.2 mm in plus față de alezajul de 
origină, fără să ridice însă cilin
dreea totală peste limita clasei ;

— se poate monta un stabilizator ; 
filtrul de aer poate fi scos sau

schimbat ;
pompa de benzină cu comandă 

mecanică poate fi înlocuită eu o 
pompă cu comandă electrică ;

— carburatoarele pot fi schimbate, 
fnsă numărul să fie același. Carbu
ratorul poate fi montat direct pe 
tubul de admisie, fără modificări 
sau deformări, fără adăugarea vre
unei piese intermediare, folosindu-se 
elementele de fixare originale ;

— arcurile supapelor, ambreiajulul, 
suspensiei etc. pot fi înlocuite în 
același număr și fără a se aduce 
modificări suporților originali ;

pistoanele șl arborele cu came 
pot fi alezat®, schimbate ca formă 
sau înlocuite cu altele ;

— poate fi mărit raportul de com
presie. prin rabotajul blocului sau al 
ehlulasei, prin folosirea unui adaos 
subțire, sau scoaterea adaosului ;
-- marca și tipul tobelor de eșa

pament sînt libere, dar colectorul 
original — în special orificiul 
ieșire trebuie să fie conform 
piesa originală.

(Reamintim că înscrierile la ___
EIUG ROMÂNIEI se primesc zilnic 
tal sediul ASOCIAȚIEI AUTOMOBI- 
feTILOR din str. Luterană nr. 9.

sau pompa

serie

de in- 
modelul

de
cu

RA-

AL TH.
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I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Mîine, cele mai bune echipe feminine și masculine de 
handbal din țara noastră, participante la seria I a campio
natului republican, se vor întîlni din nou pe terenurile de 
sport ta cadrul unei etape intermediare. Este firesc ca 
după primele etape, ta care surprizele nu au lipsit și, mai 
aleș, în cadrul cărora s-au înregistrat multe rezultate strtase 
(observația este ta mod deosebit valabilă pentru 
echipelor feminine) ca și partidele de mîine să 
tate cu interes.

Această 
se anunță 
masculine 
uităm că 
realizat o
Politehnica Timișoara—Steaua. De asemenea, ta campionatul 
feminin vor avea loc eîteva meciuri atractive, dintre care 
— fără îndoială — cel mai echilibrat se anunță Mureșul 
Tg. Mureș—Tractorul Brașov.

Iată, de altfel, programul complet al acestei etape: 
MASCULIN: Rafinăria Teleajen—Dinamo București; Agro
nomia Iași-—Dinamo Brașov ; Politehnica Timișoara—Steaua ; 
C.S.M. Reșifa—Universitatea București (meciul Dinamo 
Bacău—Știința Galați se va juca ta 15 septembrie) ; FE
MININ : Rapid București—Liceul nr. 4 Timișoara (stadio
nul Tineretului ora 16,15) ; Universitatea București—Pro
gresul București (stadion Tineretului, ora 17,25) ; Mureșul 
Tg. Mureș—Tractorul Brașov; Rulmentul Brașov—Voința 
Sighișoara; Universitatea Timișoara—Confecția București.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute au avut loc, pe lacul 
Herăstrău, întrecerile fazei 
de zonă ale „Criteriului de 
tineret" la canotaj. Trebuie 
să menționăm, cu regret, că 
participarea la această im
portantă competiție pentru 
noile generații de vîslași și 
rameri nu a fost la înălți
me, unele probe (4+1 ra
me, F 
8+1 
du-se 
paje ! 
lipsa 
de canotaj de la Ș.S.E. 1, 
Universitatea sau Rapid. Pe 
de altă parte subliniem par
ticiparea. bogată a canotori
lor clubului Metalul, veniți 
la acest concurs cu garni
turi complete. Iată care sînt 
cele mai bune rezultate ale 
acestei faze pe Capitală : 
FEMININ S 4+1 rame : 
1. C.S.S. (Georgeta Ciomîr- 
tan, Marioara Stoian, Mimi 
Aldea, Marilena Cartiș + 
Elena Giurcă) 3:30,0, 2. Me
talul 3:53,0 ; simplu : 1. Jo-

2 vîsle, 2+1 —-fete și 
—băieți) desfășurîn-
cu numai două echi- 

Nu putem explica 
de la start a secțiilor

ca Zastulca 
2. Eugenia 
4:16,5 ; S 2 
pia (Ileana
Stan) 4:20,0, 2. Metalul ; S 
2+1 : 1. Metalul (Florina
Georgescu, Lidia Bloos + 
Paraschiva Neagu) 4:19,0, 2. 
Metalul II 4:24,0 ; MASCU
LIN S 4+1 : 1. Dinamo (Gli. 
Iliescu, I. Roșea, N. Iorda- 
che, I. Radulescu + C. Rodi) 
3:07,0, 2. Steaua (N. Ivan, 
P. Ionescu, W. Taici, P. 
Constantinescu + Gh. Teo- 
dorescu) 3:10,0 ; simplu : 1. 
N. Vintilă (I.S.E.) 3:52,0, 2. 
I. Șerban (Met.) 3:56,0 ; S 
8+1 : 1. Metalul (C. Ifrirn, 
N. Voicu, M. Cartianu, E. 
Stoica, S. Voicu, C. Cuteanu, 
E. Sfetcu, A. Feleagă + V. 
Manea), 2:50.0, 2. Steaua 
2:58,0 ; S 2 vîsle : 1. Voința 
(I. Popescu, D. Popescu) 
3:20,0, 2. Metalul (M. Cio
plea, I.
Finalele 
mișoara, 
tembrie.

SCRIMĂ

(C.S.S.) 4:02,0, 
Fiorea (Voința) 
vîsle : 1. Olim- 
Manu, Petruța

Fedorenco) 3:28,0. 
vor avea loc la Ti- 
între 16 și 18 sep- 
(N. M.)

CARNET COMPETITIONAL
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• AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DIN CADRUL „CUPEI ROMÂNIEI"
• STEAUA ÎNTÎLNESTE PE T.S.K. MOSCOVA • FRUNTAȘII CONCURSU-------  -------------- țN ȚABERELE DE jUN|OR|RiLOR ORGANIZATE

• Activitatea competițională la 
o 

dată cu întrecerile din cadrul unei 
noi competiții organizate la nivel 
republican: „Cupa RcWnâniei". Com
petiția se va desfășura la toate 
probele, individual, și cuprinde mai 
multe faze. Faza I are o primă etapă 
deschisă 
niorilor, 
III-a și 
etapă a 
și sportivii de categoria I și maeștri 
(alături de aceștia, primii 6 trăgă
tori calificați din etapa precedentă).

Faza a Il-a a „Cupei 
programată în zilele de 
noiembrie, la Timișoara, 
scrimerii calificați din 
fazei I (circa 40 numai 
rești).

Finala competiției va avea 
București, în zilele de 1 și 
cembrie, cu participarea primilor 12 
sportivi din fazele preliminare și, 
de asemenea, a primilor patru tră
gători clasați în finala campionate
lor republicane din acest an.

în Capitală, întrecerile din cadrul 
„Cupei României" au debutat cu pro
bele de floretă, băieți și fete. Re
zultate tehnice: Floretă băieți: 
1. G. Ursovici (Progresul), 2. T. Pe
truș (Gloria), 3. A. Ștefan (Gloria), 
4. M. Călinescu (Steaua), 5. E. Fin- 
toc (Progresul), 6. M. Baltă (Univer
sitatea). Floretă fete: 1. Eva Palco

scrimă a fost reluată sîmbătă,
(Progresul), 2. Geta Orfanu (Univer
sitatea), 3. Gabriela Ștefănescu (Glo
ria), 4. Mihaela Ștefan (Viitorul), 
5. Lelia Irimia (Progresul), 6. Lu
minița Popescu (Gloria).

sportivilor neclasificați, ju- 
celor care au categoriile a 
a Il-a. în cea de-a Iî-a 

fazei I vor intra în concurs

• Formația campioană a tării, 
Steaua București, va susține în pe
rioada 20—26 septembrie un meci 
bilateral cu echipa T.S.K. Moscova, 
campioana Uniunii Sovietice. Meciul 
este programat în orașul Chișinău 
și se va disputa la toate probele. 
Va
neu

României",
12 și 13 
va reuni 
întrecerile 
din Bucu-

loc la
2 de-

avea loc, de asemenea, un tur- 
individual la fiecare probă.

în cursul lunii trecute, fede- 
de specialitate a organizat 
tabere de vară, rezervate ju-

rația 
două 
niorilor, una la Tg. Jiu pentru flo
retă (băieți și fete), alta la Tg. Mu
reș pentru spadă și sabie. în cadrul 
activităților desfășurate în tabere 
au avut loc și numeroase concur
suri. Sînt interesante de amintit cla
samentele stabilite de antrenorii co
ordonatori. La floretă băieți, pe pri
mul loc s-a clasat Petru Habală de 
la C.S.M. Cluj. El a fost urmat de 
Tudor Petruș (Gloria București), 
Aurel Cioară (S.S.E. Oradea) și Ni- 
colae Dumitrescu (Farul Constanta). 
Floretistele aii avut în fruntea lor 
pe Adriana Moroșan de la Progre
sul București. în urma ei s-au clasat 
Suzana Saplontai (S.S.E. Tg. Mureș), 
Mihaela Ștefan (Viitorul) și Eva

Lenghel (S.S.E. Satu Mare). Proba 
de spadă a relevat pe Nicolae Pru- 
jinschi (C.S.M. Cluj), care a, fost 
„talonat" strîns — la baraj — de 
N. Mironov (C.S.M.S. Iași), Teodor 
Chifor (C.S.S. București), Constantin 
Duțu și Gheorghe Nicolaescu, ambii 
de la Electroputere Craiova. în fine, 
la sabie, Dan Irimiciuc (C.S.M.S. 
Iași) a făcut din nou dovada fru
moaselor sale posibilități, clasîn- 
du-se înaintea lui Alexandru Nilcă 
(Dinamo Brașov), Dumitru Vornicu 
și Ion Țîrdea (amîndoi de la C.S.M.S. 
Iași).

Concursurile organizate în cele 
două tabere au constituit un prim 
criteriu s_ —_•-----
viitoarei
mondiale ale „speranțelor", din mar
tie 1967, de la Teheran, (t. st.). '

de selecție în vederea 
ediții a Campionatelor

S-au realizat pînă în prezent 
emisiuni radiofonice. în afara m- 
bricilor amintite (care sînt per
manente), emisiunea mai difu
zează cu regularitate radioan- 
chete, radioreporta je, interviuri 
cu sportivi și antrenori etc. 
La microfonul emisiunii s-au 
perindat numeroși sportivi frun
tași, 
tare 
rit 
antrenorii asistenți Gheorghe Neta 
și Vasile Gelerhi, șeful comisiei 
sportive a Centrului universitar — 
asistent Ioan Uțiu — prorectori 
ai institutului, clujean, numeroși 
spectatori. Prin intermediul emi
siunii „Sport studențesc** s-a or
ganizat o anchetă la care au răș-

1 puns 500 de iubitori ai sportului 
din Clui. Tema: „Stabilirea pri
milor 10 sportivi din Cluj**. Tit
lul a fost atribuit decatlonistului 
Curt Soc ol, iar din primii zece 
n-au lipsit Dorin Giurgiucă, Ilo- 
ria Demiap., Rodica Floroianu, 
Zoltan Ivansuc.

Dar activitatea brigăzii nu 
se oprește aici. Din toamna tre
cută, în fiecare marți, în fața 
Casei de cultură a studenților 
apare o fotogazetă cu imagini 
din activitatea sportivă a studen
ților, la realizarea căreia cei mai 
ta lenta ți fotoreporteri se dovedesc 
a fi Dorn Pâunescu, Dan Popescu, 
Nieolae Vlad. Ei, împreună cu 
graficienii Anton Popescu și Gri- 
gore Sorop, scot de la o săptă- 
mînă la alta ediții tot mai intere 
sânte. Pe lingă aspectele ^dumi
nicale*, fotogazeta conține ru
brici permanente cum sînt: „Foto- 
critica**, „Fot o ghicit oare**. „La 
panoul de onoare” (în care se 
publică un microportret al spor
tivului popularizat în săptămîna 
respectivă la emisiunea „Sțfort 
studențesc*) ș.a. Cu prilejul fazei 
finale a campionatului universi
tar de baschet desfășurat Ia Cluj, 
bunăoară, membrii secției foto au 
avut mult de lucru. Și-au sacrifi
cat 10 zile din vacanță și afC 
confecționat 28 de albume 
care le-au dăruit echipelor parti
cipante.

Această activitate a brigăzii de 
propagandă contribuie atît la 
popularizarea exercițiilor fizice și 
sportului, cit și a succeselor spor
tului studențesc clujean, succese 
pe care le dorim și mai mari iu 
viitor.

cadre didactice universi- 
cum sînt: maestrul eme- 
al sportului Ion Moina,

IMPORTANT DE REȚINUT!

Continuă sezonul pe litoral
în tot cursul lunii septembrie

la hotelurile din MAMAIA, EFORIE NORD și EFORIE SUD

TARIFE REDUSE

Campionatul pe echipe... în cifre
După consumarea etapei a 

campionatului republican pe 
clasamentul arată astfel:

doua a
echipe

SERIA I :

1. Dobrogea
2. Argeș+Ploiești
3. București 

Bacău+iași+Sucea va 
Galați

4.
5.

2 2
1
1
0
0

2
2
1
1

0 
0 
0 
0 
o

0 28:12
1 19:21
1 18:22
1 8:12
1 7:13

6
4
4
1
1

1 1
2 0

00
0 
0 
0

11: 9 3 
11:29 2
0: 0 0

o
2 
0

șîmbătă 
București 
cu scorul

astfel că deși el l-a întrecut pe Ne- 
goescu, totuși a fost declarat în
vins... la masa verde.

1.
2.

SERIA A II-A :

Crișana-f-Maramureș 
Olteni» 2

1
1 o
1 «

1 
o

24:16
14: $

4
3

3. Cluj4-Hunedoara
4. Mureș-A.M. + Brașsv
5. Banat

• Întîlnirea disputată 
seara între selecționatele 
și Galați a fost omologată
de 13—17. După cum se știe, la sfîrși- 
tul galei crainicul anunțase victoria 
bucureștenilor, cu 11—9. La omolo
garea rezultatului, însă, s-a constatat 
că boxerul Petre Covaliov nu a pri
mit încă transferul din partea clubu
lui Dinamo, pentru regiunea Galați,

• în etapa a treia a campionatu
lui republican pe echipe sînt pro
gramate următoarele partide : Seria 
i: Argeș + Ploiești — Iași + Bacău 
+ Suceava (la Ploiești); Galați—Do- 
brogea (la Galați); Crișana + Mara
mureș — Banat (la Baia Mare); Ol
tenia — Cluj + Hunedoara (la Cra
iova). Formațiile București și Mureș- 
A. M. + Brașov nu sînt programate.

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 17, 
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 C.F.R.

. AGLNIIIIf Șl FIIIALELE

O. N. T
din întreaga țară vă stau la dispoziție pentru informații 

și înscrieri.



Amănunte din categoria C Dialog cu antrenorii

SERIA VEST

Astăzi, seriile Nord
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

5—2
5—3
4—2
3—3
2—2
1—1
3—5
1— 4
2— 7
0—5

Vest

■PROGRESUL STREHAIA — CHI
RIA FAGĂRAȘ (6—0). Jocul a fost 
I discreția gazdelor. Cel mai eficace 
laintaș — Bălan, care a înscris de 
lai ori (în min. 47, 61 și 85). Cele- 
■te goluri le-au marcat Glămeanu 
lin. 3) și Vulpașen (min. 37 și 76). 
E. DOBREANU — coresp.).
■ MUREȘUL DEVA — METALUL 
[UNEDOARA (0—0). Spectatorii au 
lecat nemulțumiți de' la acest meci 
lojtfece ambele formații au jucat 
Wb, Arbitrul T. Cruceanu (Arad) a 
ppninat în min. 45 pe jucătorii Po- 
fescu (Mureșul) și Grozescu (Meta- 
11) pentru atitudine nesportivă. Par- 
Ida s-a desfășurat pe un teren des- 
Indat. (I. SIMION — coresp.).
I VICTORIA CĂLAN — AURUL 
ILATNA (1—0). Gazdele au avut 
lai mult timp inițiativa șî au reu- 
It să se descurce mai bine pe un 
Lren alunecos. Victoria a fost ob- 
rnută prin Constantin în min. 52. 
laport de cornere 8—1 pentru gazde. 
h.L. TUZA — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — AUTO- 
lAPID CRAIOVA (2—1). Meci de 
labă factură tehnică, desfășurat însă 
n limitele sportivității. Gazdele au 
Eștigat pe merit, deoarece au avut 
ptri multe ocazii de poartă. Punctele 
[parțin lui Trăznea, Pali, respectiv 
Eoliac. (E. BOGDAN — coresp.).

VICTORIA TG. JIU — A.S.A. SI- 
IlU (2—1). Joc de uzură, influențat 
țe nervozitatea excesivă a oaspe- 
ÎVor, care au vrut cu orice preț 
a obțină un rezultat de egalitate. 
Gazdele puteau cîștiga la scor dacă 
naintașii ar fi șutat mai precis la 
foartă. Au marcat pentru gazde: 
'elian și Băloi (din 11 m), iar pen- 
ru oaspeți — Ioniță. (M. BĂLOI — 
oresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
4ETALUL TR. SEVERIN (4—0). în- 
'ingătorii au prestat un joc frumos, 
iresărat cu multe faze de poartă. 
Jetalul, cu toate că a fost întrecut 
a scor, a lăsat o impresie bună, 
leverinenii au creat multe acțiuni 
pectaculoase, dar au greșit în fa- 
ele decisive. Realizatorii golurilor: 
’ascu (min. 25 și 45), Matei (min. 
7) și Tîră — cu largul concurs al 
ortarului ospețe. (A. DEMETRIAD — 
oresp.).

4— 5. A.S.A. Sibiu
6— 7. Electroputere Cr.
6— 7. Aurul Zlatna
8—10. Victoria Tg. Jiu
8—10. Tractorul Brașov 
B—10. Minerul Anina

11. Autorapid Craiova
12. C.F.R. Caransebeș
13. Chimia Făgăraș
14. Metalul Tr. Severin

ETAPA VIITOARE: 
• Minerul Deva,

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ZlatnaAurul
Progresul Stre

haia — Electroputere Craiova, A.S.A. 
Sibiu — Minerul Anina, Metalul Tr. 
Severin — Metalul Hunedoara, Auto- 
rapid Craiova — Victoria Tg. Jiu, 
Victoria Călan — C.F.R. Caransebeș, 
Chimia Făgăraș — Tractorul Brașov.

SERIA NORD
STEAUA ROȘIE SALONTA — MI

NERUL BIHOR (2—1). Victorie obți
nută în ultimul minut, în urma unui

secundă s-a jucat ceva i»»f bine, 
înaintările fiind mai insistente în 
acțiunile lor. Au înscris pentru si- 
ghișoreni Covaci — min. 73, iar pen
tru clujeni Nichita — min. 59. 
(I. TUR JAN — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — OLIM
PIA ORADEA (0—0). Orădenii au 
dominat majoritatea timpului, dar 
n-au putut fructifica nici una din 
numeroasele ocazii de gol. Meciul 
s-a desfășurat pe o ploaie toren
țială. (AL. DOMUȚA — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — META
LUL COPȘA MICĂ (2—0). După o 
repriză albă, Soda a atacat mai in
sistent și a înscris prin Crișan (min. 
48) și Duca (min. 84) din lovitură 
de la 11 m. (GH. T AUT AN — co
resp.).

de a majora scorul. (Fază din meciul Tractorul—Autorapid 2—1)
Foto: V. Secăreanu-Săcele

Pali (Tractorul), deși singur cu portarul echipei craiovene Autorapid, ratează 
ocazia

meci de 
practicat 
multe ori în pericol poarta gazde
lor, dar au comis greșeli grave care 
i-au dus la înfrîngere, ca de exem
plu, autogolul lui Tudoran (min. 34). 
Gazdele au avut o revenire spre 
sfîrșitul partidei cînd au reușit să 
înscrie golul victoriei prin Berețchi 
(min. 90). Pentru Minerul 
Petschowschi II în min. 
COTRĂU — coresp.).

mare luptă. Oaspeții au 
un joc bun, au pus de

a marcat
52. (GH.

ARIEȘUL TURDA — A. S. AIUD 
(2—2). Joc de slabă factură tehnică. 
Oaspeții au avut mai multă șansă 
să cîștige cele două puncte (în mi
nutul 52 conduceau cu 2—0), dar 
— în repriza a doua — n-au putut 
opri atacurile rapide ale gazdelor. 
Au marcat : Lichestein (min. 37), 
Crăciun (min. 52) — pentru A. S. 
Aiud, respectiv, Pop (min. 55) și 
Szocs (min. 64). (I. DAN — coresp.).

TEtAA: sistemul de joc,

dinamica posturilor.,.
S-au scurs trei etape în campionatul primei categorii ; destule, am 

putea spune, pentru a prilejui unele concluzii cu caracter de ansamblu, 
insuficiente insă, pentru a emite de pe acum aprecieri categorice. După 
felul in care s-au desfășurat lucrurile pină fn prezent, majoritatea 
echipelor se ailă incă in perioada „rodajului" și doar puține se pot lăuda 
că încep să simtă mersul regulat al „motorului". Iată de ce in rîndurile 
de fa(ă nu ne vom hazarda în aprecieri ținind de.vreo ierarhizare valo
rică (ar fi prematur...), ci vom aborda
federal N. PETRESCU, unele aspecte deosebit de 
luția formațiilor noastre.

Urmărind o serie de partide ale 
acestui început de campionat se 
poate aprecia că echipele noastre 
își manifestă predilecția față de un 
anumit sistem : astfel cele mai multe 
dintre formații, printre care Steaua, 
Rapid, Petrolul, aplică in continuare 
sistemul cu 4 fundași — cu „aco
perire" sau cu dublaj, cum i se mai 
spune ; Politehnica Timișoara și une
ori C.S.M.S. Iași folosesc „linia" cu 
aplicarea ofsaidului ; Dinamo Bucu
rești s-a decis, ce) puțin pentru jocu
rile mai dificile, asupra „betonului" 
la maniera lui „Inter", cu un „li
bero" (Nunweiller III) și cu marcaj 
strict, „om la om".

— Cum priviți acteastă încer
care tot mai insistentă de evi
tare a conformismului în ceea 
ce privește sistemul de joc ?

împreună cu antrenorul 
importante pentru evo-

in afară de
Anglia, n-a 
rării in linie, cu aplicarea ofsaidului

Franța in meciul cu 
acordat încredere apă-

— Sistemul de joc, după cum 
se știe, este un element im
portant. dar nu decisiv. El or
ganizează poziția și mișcarea in 
teren, dar nu rezolvă multiplele 
probleme ale jocului.

— Absolut de acord. Echipa o dată 
încadrată intr-un sistem. DETERMI
NANT pentru buna ei evoluție, este 
DINAMICA MIȘCĂRII tN TEREN, 
cu cit mai elastică cu atit mai ae- 
neratodTe de siguranță în cele două 
momente ale jocului, de apărare și 
de atac. După modul în care se des
fășoară această dinamică, „betonul" 
poate fi sau nu ofensiv, asemenea 
celorlalte sisteme.

C.F.R. CARANSEBEȘ — MINERUL 
ININA (1—0). De la început, oas- 
eții pun stăpînire pe» joc, domină 
oată repriza I, dar nu pot trece 
se- apărarea gazdelor. Chiar în a- 
eastă perioadă, ceferiștii construiesc 
îleva contraatacuri periculoase care 
nsă, în ultimă instanță, au fost ra
ite. După reluare, gazdele forțează 
itmul și în min. 54 înscriu unicul 
ol al partidei prin Urs. N. Mogo- 
oașe (Craiova) a arbitrat cu scă- 
ări. (M. MUTAȘCU — coresp.).

— PRO- 
Jucătorii

CLASAMENT

CHIMICA TÎRNĂVENI 
GREȘUL REGHIN (4—0). 
de la Chimica și-au depășit net 
adversarii, reușind în primele 45 de 
minute să înscrie de patru ori 
(Șașcă — min. 10, Ionaș — min. 14, 
Naghi — min. 24 și Pop — min. 27). 
Pare paradoxal, dar portarul oaspe, 
Al. Greab, a apărat foartg, bine. El 
a salvat echipa sa de la cel puțin 
patru goluri. După reluare, gazdele 
încetinesc ritmul. Fotbaliștii din Re
ghin preiau inițiativa, dar nu pot 
schimba rezultatul. (I. DUCAN — 
coresp.).

RECOLTA CĂREI — SĂTMĂREA
NA (3—0). Atît formația gazdă cit 
și cea din Satu Mare au jucat dur. 
Recolta a acționat mai legat în re
priza a doua, cînd și-a depășit net 
adversarul. Golurile aparțin lui Petz 
și Haulier (2). A condus bine ar
bitrul orădean R. Pop. (I. GAIDOS — 
coresp.).

— Este un lucru îmbucurător să 
constați la echipele noastre dorința 
de a „inova" într-un domeniu atit 
de dificil cum este sistemul de joc. 
Pentru simplul motiv că în condi
țiile unei varietăți de sisteme, lupta 
sportivă devine mai interesai .a, mai 
instructivă, înlesnind un progres 
mai substantial și mult mai rapid. 
Apoi, deprinderea de a combate unele 
sisteme își va arăta roadele în con
fruntările internaționale. Să nu 
uităm realele dificultăți pe care le 
întîmpină încă echipele noastre, 
cînd înfruntă, de pildă, formații ita
liene, adepte ale „betonului". Or, 
chiar în acest sezon, reprezentativa 
noastră națională va evolua în cam
pionatul Europei alături de selecțio
natele Italiei, care utilizează beto
nul, și Elveției, adeptă a „lacătu
lui"

— Ce observații aveți, legate 
de noul sistem aplicat de Di
namo București 1

— Cred că o să dea rezultate. 
Deocamdată, Nunweiller III rezolvă 
cu succes sarcinile „libero"-ului, dar 
la mijlocul terenului lucrurile nu 
merg incă cum trebuie. Aici este 
nevoie de jucători foarte buni teh
nicieni care să aibă adresă la pasa 
lungă și care să poată acoperi o 
rază mare de acțiune. Cu timpul, 
insă, Octavian Popescu și Nunweil
ler VI vor putea să-și readapteze 
cu mai mult succes jocul la noul 
sistem.

— Se discută în ultima vreme 
cu insistență despre dispariția 
posturilor, exemplifieîndu-se cu 
jocul englezilor, 
această părere ?

Subscrieți la

Posturile intr-o 
și nici nu vor

1. Victoria Călan
2. Metalul Hunedoara
3. Mureșul Deva
5. Prog. Strehaia

2
2
2
2

2
1
1
1

4
3
3
2

FAIANȚA SIGHIȘOARA — ME
DICINA CLUJ (1—1). Partidă de o 
factură tehnică modestă. în repriza

L A I

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 2 110 6—0 3

2— 3. A.S. Aiud 2 110 4—2 3
2— 3. Medicina Cluj 2 110 3—1 3

4. Minerul Bihor 2 10 1 7—2 2
5. Chimica Tîrnăveni 2 10 1 4—2 2
6. Recolta Cărei 2 10 1 4—3 2

7— 8. Metalul Copșa Mică 2 10 1 3—3 2
7— 8. Soda Ocna Mureș 2 10 1 2—2 2

9. Minerul Baia Sprie 2 0 2 0 0-4) 2
10. Sătmăreana 2 10 1 1—3 2
Ill Steaua roșie Salonta 2 10 1 2—7 2
12. Arieșul Turda 2 0 11 2—3 1
13. Progresul Reghin 2 0 11 0—4 1
14. Faianța Sighișoara 2 0 11 1—7 1

Metalul Copșa

— Cu ani în urmă, cînd bra
zilienii convinseseră cu al lor 
4—2—4, mai toate echipele, de 
la noi și de peste hotare, au 
trecut la o așezare asemănă
toare. Acum, după Londra, spre 
ce anume apreciați că se orien
tează echipele ?

— Nu, hotărît nu. 
echipă n-au dispărut 
dispare vreodată. Se poate afirma 
doar că unii jucători acoperă o rază 
mai mare, se mișcă pe mai multe 
posturi, 
revin la

Aceste 
sebit de
jucătorilor noștri. Pentru îndeplini
rea lor, insă, este 
gătire temeinică la 
cuiul și îndeosebi

dar după „peregrinări" ei 
postul de baștină.
sarcini in plus sini deo- 

utiie și le-aș recomanda și

AZI, LA CONSTANȚA MECIURI AMÎNATE

O interesantă partidă interna
țională se va disputa azi pe sta
dionul din Constanța: FARUL— 
OLIMPIAKOS PIREU (Grecia).

Echipa din Pireu a deplasat o 
formație puternică din care fac 
parte, printre alții, cunoscuții in
ternaționali Polychroniou, Siondis, 
Papazoglu, Pronimidis, Avtitidis. 
De remarcat prezența în delega
ție a cunoscuților tehnicieni un
guri Bukovi Marton și Lantoș 
Mihaly, care se ocupă în momen
tul de fată de pregătirile 
echipe.

Sîntem siguri că Farul 
o replică frumoasă, pe
bunelor rezultate obținute în acest 
început de campionat.
_ Jocul va fi condus de arbitrul 
Ilie Drăghici-București.

acestei

va da 
măsura

Elec- 
Mus- 
Med- 

— Dunărea Giurgiu, din 
campionatului categoriei 

se vor disputa duminică, 
data de 14 septembrie. 
Oltenița, C.F.R. Roșiori și

Partidele S. N. Oltenița — 
trica Fieni, C.F.R. Roșiori — 
celui Cimpulung și I.M.U. 
gidia 
cadrul 
C, nu 
ci la
S. N.
Dunărea Giurgiu vor efectua — 
în perioada 8—12 septembrie — 
turnee în Bulgaria.

ETAPA VIITOARE -
Mică — Faianța Sighișoara, Progre
sul Reghin — Medicina Cluj, Mine
rul Bihor — Olimpia Oradea, Arie- 
șul Turda — Recolta Cărei, Minerul 
Baia Sprie — Sătmăreana, A.S. Aiud 
— Soda Ocna Mureș, Steaua roșie 
Salonta — Chimica Tîrnăveni.

— Vedeți, această edit ie a cam
pionatului mondial a fost extrem 
de bogată în impresii, adesea con
tradictorii. Chiar și referitor la sis
tem: „betonul" a repurtat un număr 
egal de victorii (R. F. Germană, 
U.R.S.S.) și, de... înfrîngeri (Italia, 
Spania). Foarte multe formații (An
glia, Argentina, Uruguay) au mărit 
numărul apărătorilor, rămînind însă 
fidele marcajului in zonă ■, alte 
echipe (Ungaria, Portugalia, Elveția) 
au ales formule hibride. Nimeni insă,

necesară o pre- 
toți factorii jo

ia cel fizic

— O ultimă 
deți că „betonul 
timpul un sistem unic ?

întrebare: cre- 
" va deveni cu

— Nu. Părerea mea este că diferi
tele sisteme vor coexista, deoarece 
înșiși jucătorii sint diferiți ca posi
bilități. Esențial este să se realizeze 
fotbalul pe care-1 doresc spectatorii. 
Adică — bun.

G. NICOLAESCU

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
JOI, CUPLAJ ÎN GIULEȘTI

Două interesante partide ami
cale de fotbal se vor disputa joi, 
în program cuplat, pe stadionul 
Giulești. în primul meci, la ora 

G 
în 
în 
va

14,45, formația de categoria 
Tehnometal București va juca 
compania Științei București, iar 
al doilea, la ora 16,30, Rapid 
întîlni Poiana Cîmpina.

După cum era de așteptat, mărirea 
plafonului premiilor a determinat apa
riția unor cîștiguri ridioate, la trage
rile și concursurile organizație de 
LOTO-PRONOSPORT. Astfel, după 
ce la tragerea Loto din 19 august 1966, 
ROTARU ELENA din Craiova a cîș- 
tigat premiul maxim de 150.000 lei, 
la tragerea următoare (din 26 august 
a.c.) a reușit să o imite PAUL FUR
TUNĂ din București.

De remarcat că ELENA ROTARU 
a obținut respectivul cîștig pe un bilet 
sfert.

Să vedem ce surprize de acest gen

ne oferă și ultima tragere (din 2 sep
tembrie), alle cărei premii vor fi cu
noscute îin cursul după-amiezii de 
astăzi ?

Tragerea concursului special PRO
NOEXPRES de astăzi 7 septembrie 
a.c. va avea loc la București, în sala 
Clubului Finanțe din str. Doamnei 
nr. 2, orele 18.30.

Programul concursului PRONO
SPORT din această săptămînă (nr. 37 
din 11 septembrie a.c.) cuprinde par
tide foarte atractive de categoria A 
și B.

Reamintim participanților că me
ciul V din programul acestui concurs 
este Progresul Brăila - Oltul Rm. Vil 
cea (cat. B) și nu Dinamo București - 
Universitatea, cum este tipărit pe. afi
șele de etapă și fluturași. •

Pentru a vă documenta în legătura 
cu acest concurs Pronosport, precum 
și cu celelalte sisteme de jo.c, consul
tați „Programul Loto-Pronosport" 
36 care a apărut marți 6 sept, a.c

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

nr.



A XV-a ediție a „Turului României"
• MAI SÎNT 7 ZILE PÎNA LA START • EMOȚII ÎN RÎNDUL CICLIȘTILOR 

TINERI • PALMARESUL COMPETIȚIEI

în concursul internațional de tenis de masă pentru juniori

Astăzi vor fi desemnate învingătoarele la probele pe echip
La București și în cele

lalte orașe care vor găzdui 
cea de a XV-a ediție a 
„Turului României44, pre
gătirile sînt în stadiu fi
nal. Caravana est^ aproape 
constituită și așteaptă doar 
semnalul starterului, „pro
gramat" pentru miercuri 14 
septembrie la ora 14,30. 
Pe șosele, în fiecare după 
amiază, pot fi văzuți la 
„lucru44 zeci de rutieri 
care-și deSlvîrșcsc pregăti
rea pentru marea competi
ție.

Cicliștii tineri, îndeosebi 
ei, sînt stăpîniți de emo
ție. Debutul în „Turul Ro
mâniei44 constituie un vis 
ce se va împlini peste cî- 
teva zile. Pentru aceasta 
muncesc cu o rîvnă rar în- 
tîlnită. Constantin Grigore 
ne spunea că : „Turul Ro
mâniei" reprezintă marea 
mea șansă", iar Ște-fan Su
ciu... completa : „Și a 
mea! Confruntarea directă 
cu seniorii și cu oaspeții 
de peste hotare trebuie să 
ne dea „certificatul de ma
turitate".

Seniorii, obișnuiți cu... 
indiscreția gazetarilor, se 
feresc să facă pronosticuri.

Tot ce poți obține de la ei este un răs
puns evaziv. Intr-o singură direcție au 
nn răspuns... concret: „Vom munci din 
toate puterile pentru ca victoria să apar
țină culorilor noastre".

Comisia care a verificat traseul a sta
bilit ca la Tg. Mureș, Arad, Deva, Gă- 
limănești și în orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej sosirile să aibă loc pe străzile 
centrale. în restul orașelor capete de

Ion Țiriac—învingător 
si în turneul international 
7 ’

de la Bratislava
După participarea cu succes la cam

pionatele internaționale de tenis ale 
Austriei (locul I la simplu), primul 
nostru jucător Ion Țiriac a luat startul 
la turneul internațional de la Bratislava, 
competiție care a reunit cîteva „rachete44 
renumite în arena internațională și a- 
nume Sangster, noldrige, Matthews (An
glia), australianul Bob llowe, chilianul 
Rodriguez, Kodes, Necas, Iavorski (Ce
hoslovacia) etc. Campionul român a 
avut o frumoasă evoluție, cîștigînd și 
acest turneu. Ion Țiriac a învins în 
sferturi pe Woldrige (4—6, 6—4, 6—1), 
în semifinale pe Necas (6—4, 6—4), iar 
în finală pe Kodes (6—1, 6—2, 0—6, 
6—3).

Mîîne, primele meciuri
In cadrul campionatului feroviar 

european de polo
Organizatorii celui de al 11-lea cam

pionat european feroviar de polo au al
cătuit programul competiției ce se va 
desfășura la bazinul Tineretului. Cele 11 
formații au fost repartizate în trei serii, 
astfel : SERIA A — R. D. Germană, 
Bulgaria, Belgia și Polonia; SERIA B 
— U.R.S.S., Ungaria și Italia; SERIA 
C — 9România, Iugoslavia, Olanda și 
Franța.

Meciurile din serii se vor desfășura 
sistem turneu joi dimineața, joi după- 
amiaza și vineri dimineața. Apoi, primele 
clasate în fiecare serie își vor disputa 
turneul final pentru locurile 1—3, echi
pele clasate pe locul doi — turneul 
pentru locurile 4—6 ș.a.m.d. Turneele 
finale se vor disputa tot sistem turneu 
sîmbătă și duminică dimineața. ,

„HJROPENHI" DE ATLETISM SE VOR ORGANIZA 
UIN DOI ÎN DOI ANI

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). înce- 
pînd din anul 1969, campionatele eu
ropene de atletism se vor desfășura 
din doi în doi ani. Aceasta este prin
cipala hotărîre luată în prima șe
dință a celui de-al 25-lea congres al 
Federației internaționale de atletism, 
reunit la Budapesta.

Viitoarele campionate europene vor 
avea loc la Atena, în anul 1969, și se 
vor disputa în continuare o dată la 
doi ani (pînă acum aveau loc o dată

Cei trei frați Suciu: Andrei, Gheorghe și Ștefan. în 
timp ce Andrei se pregătește pentru ediția a... XV l-a, 
Glieorghe și Ștefan vor avea un cuvint greu de spus 
in „Turul României" care începe la 14 septembrie

etapă (Buzău, Brașov, Cluj, Oradea și 
București), învingătorii vor fi desem
nați la sprinturile ce se vor desfășura 
pe stadioane. In Capitală, sprinturile 
din prima și din ultima etapă vor avea 
loc pe velodromul Dinamo.

Iată acum palmaresul „Turului Româ
niei44 :

1934 — Nikolov (Bulgaria)
1935 — Daniel (Polonia)
1936 — Galien (Franța)
1946 — Prosinek (Iugoslavia)
1950 — Constantin Șandru
1951 — Marin Niculesc-u
1953 — Nicolae Vasilescai
1954 — Constantin Dumitrescu
1955 — Constantin Dumitrescu
1956 — Constantin Dumitrescu
1958 — Gabriel Moiceanu
1959 — Ion Cosma
1960 — Walter Ziegler
1961 — Ion Cosma

Meci international de handbal
7

la Bacău
Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, formația din R. D. Germană 
Empor Rostock a susținut o partidă 
în compania echipei locale Dinamo. 
Gazdele au cîștigat cu 16-11 (9—6). 
(Florin Ene - corespondent).

CAMPIONATELE DE FOTBAL ÎN ȚĂRILE EUROPENE
CAMPIONATUL Bulga riei a continuat 

duminică cu desfășurarea celei de a 
treia etape. Echipa Lokomotiv Sofia, 
care evoluează azi în Capitală în com
pania lotului olimpic, a jucat la Tol- 
buhin, cu Dobrudjea, proaspăta promo
vată în prima categorie terminînd la 
egalitate: 1—1. Cealaltă debutantă în 
categoria A, Minior Pernik, a suferit o 
înfrîngere pe teren propriu (1—2) în 
fața formației Botev Plovdiv. Campioana 
țării, T.S.K.A. Cerveno Znanie, care de
butează azi în C.C.E. (cu Sliema Wan
derers, la La Valetta) a dispus cu 3—1 
de Levski Sofia. Dar, după cum ne in
formează corespondentul nostru Toma 
Ilristov din Sofia, în echipa Levski con
tinuă să lipsească Asparuhov, care după

la patru ani) : în 1971 — anul care va 
precede — și în 1973 — cel care va 
urma Jocurile Olimpice. „Cupa Euro- 
pei“ se va desfășura la patru ani o 
dată.

Congresul a amînșt examinarea unui 
proiect al delegației japoneze, prin 
care Se propunea organizarea cam
pionatelor mondiale de atletism sau 
acceptarea atleților din alte conti
nente ca participant la campionatele 
europene.

Turneele de tenis de masă ale celor 
mai bune echipe de juniori (născuți 
după 1 Ianuarie 1950) din România, 
U.R.S.S., Ungaria și R. F. Germană au 
început ieri în «ala Dinamo din Capi
tală. In general, meciurile au purtat 
amprenta caracteristică vîrstei partici- 
panților: risipă de energie, multă dîrze- 
nie și dăruire, dar și greșeli tehnice 
provenite din neînsușirea deplină a lo
viturilor.

Rezultate tehnice: echipe băieți: 
U.R.S.S.-—România (G) 5—0: Pilo- 
sian—Naftali 2—1, Astrovski—Doboșiu 
2—1, Strelnikov—Stamatescu 2—0, Pi- 
losian—Doboșiu 2—1, Strelnikov—Naf
tali 2—0 ; Ungaria—România (B) 5—1: 
Timar—Sîngeorgean 2—0, Ionyer—Pre
da 2—0, Klaiupar—Stelian 2—0, lo- 
nyer—Sîngeorgean 2—0, Timar—Stelian 
0—2, Klampar—Preda 2—0; Ungaria— 
România (C) 5—0 : Timar—Stamatescu 
2—0, Klampar—Doboșiu 2—0, Ionyer— 
Naftali.2—0, Timar—Doboșiu 2—0, Io
nyer—Stamatescu 2—0; România (A) —

Azi, la Cluj:
România -R. P. Chineză 

la baschet feminin
Reprezentativa feminină de baschet a 

țării noastre a intrat în faza finală a 
pregătirilor pentru campionatul euro
pean. In cadrul jocurilor de verificare a 
formației române se înscrie și partida 
amicală de astăzi, de la Cluj, în care 
baschetbalistele românce vor întîlni re
prezentativa R. P. Chineze.

Pînă în prezent, cele două echipe 
s-au întîlnit de 5 ori: în patru din 
aceste partide victoria a revenit forma
ției române cu 41—33 (1953), 75—66 
(1956), 44—43 și 46—43 (1960), iar 
în ultima au cîștigat adversarele noastre 
cu 51—38. In meciul de astăzi, echipa 
României va alinia următorul lot: Nicu
lescu, Racoviță, Suliman, Spiridon, C. 
Gheorghe, Vogel, Ivanovici, O. Simon, 
M. Simon, Dumitrescu, Diaconescu și 
Horvath.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
TORONTO. Turneul internațional 

masculin de șah (sistem elvețian) de 
la Toronto (Canada) s-a încheiat cu 
victoria maestrului american Evans, 
care a totalizat 9 puncte din 9 po
sibile. Pe locurile următoare s-au cla
sat Ivkov (Iugoslavia) și Lombardi 
(S.U.A.) cu cîte 8,5 puncte.

MELBOURNE. în vederea turneu
lui pe care selecționata de rugbi a 
Australiei urmează să-l întreprindă 
în Anglia, Franța și Canada, federa
ția de specialitate a alcătuit un lot 
de 25 de jucători care vor face de
plasarea. Din lot fac parte printre 
alții : Boyce, Brass, Cadrdy, Hem
ming, Miller, Prurcell, Tulloch, Weeb, 
Prosprosser și Gibb. Rugbiștii austra
lieni vor susține 30 de meciuri în An
glia, 4 în Franța și 2 în Canada.

campionatul mondial o suferit o operație 
la gleznă și are încă piciorul în ghips. 
Alte rezultate: Slavia Sofia—Dunav 
Ruse 2—2, Lokomotiv Plovdiv—Botev 
Burgas 0—1, Beroe—Cerno More Var
na 2—0, Spartak Sofia—Vrața 3—0, 
Spartak Plovdiv—Marek 1—0. In cla
sament, conduce Slavia cu 5 p, urmată 
de Lokomotiv Sofia, Spartak Sofia, Bo
tev Plovdiv și Beroe cu cîte 4 p.

STRASSBOURG, viitoare adversară a 
echipei Steaua în „Cupa cupelor44 își con
tinuă seria victoriilor în campionatul 
Franței. In etapa a lV-a, Strassbourg a 
dispus cu 3—1 de Angers și se află 
în fruntea clasamentului cu 7 p, tot 
atîtea cîte totalizează Sochaux, St. Etien
ne și Nantes. Alte rezultate ale etapei: 
Nantes—Rennes 1—0, St. Etienne—Bor
deaux 1—1, Lens—Valenciennes 3—1, 
Nîmes—Toulouse 2—0, Sochaux—Mar
seille 1—0, Monaco—Sedan 4—2. Lille— 
Rouen 1—-0.

CEA mai mare surpriză din etapa a 
IV-a a campionatului cehoslovac a furni- 
zat-o noua promovată, Jednota Zilina, 
care a dispus cu 7—0 de Z.S.S. Brno. 
Campioana țării, Dukla, a surclasat pe 
Spartak Kralove cu 6—1, iar Slavia 
Praga a dispus de Inter Bratislava cu 
2—1. In clasament conduce Sparta Tma- 
va cu 8 p, urmată de Dukla și Slovan 
Bratislava cu cîte 6 p.

ECHIPA RAPID Viena, antrenată în 
prezent de Rudolf Vitlacyl, își continuă 
seria victoriilor în campionatul austriac. 
Duminică, rapidiștii au dispus cu 2—1 
de Wacker. Celelalte pretendente la pri
mele locuri au cîștigat și ele: Admira— 

România (B) 5—3 : Șimandan—Stelian 
2—0, Macovei—Sîngeorgean 2—1, Gh. 
Teodor—Preda 0—2, Șimandan—Sîngeor
gean 2—0, Gh. Teodor—Stelian 1—2, 
Macovei.—Preda 1—2, Gh. Teodor— 
Sîngeorgean 2—1, Șimandan—Preda 
2—0. Echipe femei: R. F. Germană— 
Ungaria 3—0 : Scharmacher—Schneller 
2—0, Hendriksen—Izso 2—0, Scharma- 
cher, Hendriksen—Schneller, Izso 2—1 ; 
U.R.S.S. (A)—U.R.S.S. (B) 3—0: Iva
nova—Seregbaieva 2—0, Ieriomcnko— 
Mangarasova 2—0, Ivanova, leriomen- 
ko—Seregbaieva, Mangarasova 2—0 ; 
România (A)—România (B) 3—0: Gri- 
șan—M. Corodi 2—1, Weis—Toma 2—1, 
Crișan, Weis—M. Corodi, II. Corodi 
2—1; România (B)—Ungaria 3—1: 
M. Corodi—Izso 0—2, Toma—Schneller

POLONIA SI CEHOSLOVACIA AU CONFIRMAT PARTICIPAR
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LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE NATAȚIE
Ieri au sosit pe adresa federației de 

specialitate confirmările de participare 
ale delegațiilor cehoslovace și polo
neze Ja campionatele internaționale 
de înot și sărituri ale României. Po
lonia va fi reprezentată în aceste în
treceri de Barbara Franke, 18 ani, 
1:21,5 și 2:56,0 la 100 m și 200 m bras, 
Eva Greek;», 19 ani, 1:04,4 la 100 m 
liber și 2:44.8 la 200 m mixt. Wlady- 
slaw Wojtakaytis, 17 ani, 59,0 și 
4:30,2 la 100 m și 400 m liber și 
Zygniund Wojciechowski 16 ani, 60,2 
și 4:41,2 la 100 m și 400 m liber. De
legația cehoslovacă va fi compusă din 
Magda Frolova (1:22,8 și 2:58,4 la 
100 m și 200 m bras), Petr Tippman 
(57,4 la 100 m liber), Zdenek Vanecek 
(58,2 și 4:35,0 la 100 m și 400 m li
ber) și Jiri Simandl (1:04,5 și 2:22,6 
la 100 m și 200 m spate).

• Actuala ediție a campionatelor 
internaționale se va desfășura sîmbătă 
și duminică de la ora 16,30 și va cu

PRAGA. La Pardubice, în prima 
etapă a turneului final pentru locurile 
9—16 din cadrul campionatului mon
dial masculin de volei, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Belgia — 
Turcia 3—1 ; S.U.A. — Olanda 3—1 ; 
R.P. Chineză — Brazilia 3—1 ; Un
garia — Italia 3—0.

BELGRAD. Cea de-a doua etapă a 
„Turului ciclist al Iugoslaviei" desfă
șurată între Belgrad — Titovo Uzice 
(204 km) a fost cîștigată de rutierul 
iugoslav Cubric cronometrat în 5h 
08:05,0. în clasamentul general indi
vidual conduce Cubric cu 6h 45:31,0 
urmat de coechipierul său, Bilic — 
6h 46:12,0 și Lux (R.D. Germană) — 
6h 46:39,0.

O fază din meciul Stade Paris— Strassbou 
Munoz (în tricou de culoare

rg (0^0) din campionatul Franței, 
închisă) de la Strassbourg, în posesia balonului

Wienner Neustadt 4—1, Sturm Graz— 
Austria Viena 0—2, Wiener Sport Klub— 
Grazer A. G. 2—0. Întîlnirea dintre noile 
promovate, Bregenz—F. G. Wien a re
venit formației vieneze cu 3—2.

INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
La Karl Marx Stadt echipa R. D. 

Germane a dispus de selecționata 

2—0, M. Corodi, H. KSorodi—IzJ 
Schneller 2—0, Toma—Izso 2—0 ; jRl 
mânia (zQ—U.R.S.S. (B) 3—2: Cl 
șan—Mangarasova 1—2, Weis—ScJ 
gbaieva 0—2, Crișan, Weis—Seregbal 
va, Mangarasova 2—0, Crișan-*—SeregH 
ieva 2—0, Weis—Mangarasova 2—1 
U.R.S.S. (A)—R. F. Germană 3—3 
Ieriomcnko—Scharmacher 2—0, Ivan] 
va—Hendriksen 2—1, Ivanova, Ieri] 
menko—Scharmacher, Hendriksen 1—1 
Ieriomcnko—Hendriksen 1—2, Ivanovl 
Scharmacher 2—0.

Competiția continuă azi de la ora I 
și ora 17, tot în sala Dinamo. Astăl 
se vor cunoaște învingătoarele la pr| 
bele pe echipe și vor începe turneele ii 
dividualc: două serii de cîtc 8 juc 
toare și două scrii de cîte 10 jucătod

prinde toate probele din progranul 
olimpic. I

• S-au încheiat întrecerile campîd 
natului republican de mare fond d 
Dunăre. Proba masculină (21 km) 
fost cîștigată de G. Moraru (C.S.M 
Cluj) în 2h 31:30,0 —• nou record 
urmat de F. Schwing (C.S.O. Galaț 
2h 35:13,0 și Z. Szabados (Steaua 
2h 37:00,0. In cursa feminină (11 km 
victoria a revenit Monicăi Muntean 
(SSE 1 Buc.) în lh 41:54,0, cane a foJ 
urmată de G. Manafu (SSE Galați 
lh 42:06,0 și M. Kulcsar (Median 
Cluj) lh 44:36,0.

Internazionale, învinsă I 
la scor de F.C. Santod

NEW YORK 6 (Agerpres). La Nel 
York, în prezența a 40 000 de spec] 
tatori, s-a disputat meciul de fotbal 
dintre echipele F.C. Santos (Brazilial 
și Internazionale Milano. Formații 
braziliană, cu Pele în mare forma 
a repurtat o victorie categorică ci 
scorul de 4—1 fl—1). Arbitrul mexil 
can Felipe Buergo a condus urmăl 
toarele formații : |

F.C. SANTOS : Gilmar, OberdaJ 
Lima, Carlos • Alberto, Zito. Orlanl 
do, Dorval, Mengalvio, Toninho, Pelq 
Edu.

INTERNAZIONALE : Sarti, Burgl 
nich, Landini, Bedin, Guarneri, Picchl 
Da Costa, Mazzola, Vinicio, Mira] 
montes, Corso.

★
MADRID. Turneul internațional dl 

fotbal de la Cadiz (Spania) a fos 
cîștigat de formația spaniolă Real 
Madrid, oare în meciul decisiv a jnl 
vins echipa italiană F.C. Torinc^cJ 
scorul de 2—0 (0—0). Golurile învinl 
gătorilor au fost marcate de Grossol

R.A.U. cu 6—0 (3—0). Continuîndu-și 
pregătirile pentru meciul cu echipa Ro
mâniei (21 septembrie, la Gera), fotba
liștii echipei R.D.G. susțin duminică pe 
teren propriu o înlîlnire cu reprezenta
tiva Poloniei. Azi, va avea loc primul 
joc din campionatul Europei. Echipa 
Ungariei va juca la Rotterdam cu re
prezentativa Olandei
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