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i, în Campionatul mondial de volei:

România-Iugoslavia 3-1
e măsură ce se consumă o 

etapă a «cestui pasionant 
eu final, interesul cu care 
urmărite partidele dintre cele 
bune echipe masculine de 

i din lume este mai mare, 
ă lumea vrea să știe — ca 
rice competiție — cu... un 
mai devreme cine are cele 

mari șanse, ce dispute a-
e sint in perspectivă.
r cum evoluția de pînă acum 
lor 8 selecționate finaliste 
hazardant orice pronostic, să 
im la jocurile ultimei etape, 
iercuri după-amiază. Ea a 

itat cu o considerabilă sur- 
ă, mai ales prin diferența ca- 
rică de scor: R. D. Germană 
olonia 3—0 (9, 6, 4) ! 
el de al doilea meci al zilei 
us formațiile României și 
slaviei. După 1 oră și 37 de 

ute de luptă dîrză, victoria a 
nit sportivilor români cu sco- 
de 3—1 (15—11, 16—14,

4—15, 15—12). Ga și în parti
dele anterioare, echipa noastră a 
început bine meciul, conducând 
în primul set cu 6—2 și 8—4. 
Slăbiciunile în organizarea blo
cajului sînt însă bine sesizate de 
voleibaliștii iugoslavi, care ega
lează (8—8 și, apoi, 9—9). De 
aci înainte jucătorii români se 
detașează net și 
de al doilea set 
vut o iugoslavii, 
distanță de fileu 
seori echipa noastră 
greșit. Scorul le este favorabil: 
8—4, 12—8, 14—9. în acest mo
ment o puternică revenire a se
lecționatei române face inutile în
cercările voleibaliștilor iugoslavi 
de a cîștiga setul. Blocajul nos
tru funcționează mai bine, în li
nia a doua se joacă atent și... 
14—14, după care 16—14. în se
tul următor scurta relaxare și în 
special forța de finalizare scă
zută sînt principalele cauze pen-

tru care în cîteva minute iugo
slavii conduc cu 7—1 și își ad
judecă victoria cu multă ușu
rință. In ultimul set lupta este 
mult mai echilibrată, scorul men- 
ținindu-se multă vreme egal.

(Continuare în pag. a 4-a)
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d se va termina
stadionului din

dionul din Predeal.
pista lui. Ion Moina a rea- 
acel memorabil 10,4 secun- 

e suta de metri și, tot aici, 
mai fost obținute alte 10 re- 
uri naționale de seniori și 

juniori.
puțin timp în urmă am tă
un 

eal.
res,

popas în 
Cu firesc 

am vizitat 
ocadionul. Am 
t pista plină de 
ieni, semn că 

viștii sportivi de 
nu-i acordă 

un fel de in-
s.
adionul a devenit 

pentru cei care 
lea. Dacă merg 
. nr. 2 sau la hotelul 
n” folosesc jumătate 

dreaptă și turnanta cores- 
zătoare a pistei. j,Scurtătura“ 
duce la Casa de cultură se 
răpune marcajului liniei de 
tru a terenului : o potecă 
torită, printre bolovanii ară-

99‘

câștigă. în cel 
inițiativa au a- 
Ei atacă de la 
și surprind de- 

pe picior

reamenajarea
?

Pe delușorul din spateleturii. _ _ -----T----- -
policlinicii, la numai cîțiva metri 
de pistă, răsar din iarbă, aliniați, 
piloni de beton, destinați proba
bil construirii tribunei. Aspectul 
este întregit cu fostul portic de 
gimnastică, din care a rămas 
doar scheletul. Nimic comun cu

PE TEME ACTUALE

loc de tre- 
vin de pe 
la cantina 

,Ros- 
din

locurile unde se practică spor
tul !

Ne-am gîndit să discutăm 
ceastă situație cu cineva care 
răspunde de activitatea sportivă 
din Predeal. Și pentru că activi
tatea sportivă din oraș este sub
ordonată consiliului orășenesc al

ADRIAN IONESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

ZIUA ALERGĂRILOR44
a orașului 

duminică 
la ora 9 pe stadionul Tinere- 

ui un concurs atletic intitulat

'onufiia de atletism 
îurești organizează

a-

„Ziua alergărilor". Concursul, 
deschis tuturor atleților bucureș- 
leni, cuprinde probe pentru copii, 
juniori 11, juniori 1 și seniori.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA -
HERTHA (Berlinul occidental) 3-1 (0-0)

Minutul 53. C. Dan cu o

Stadionul Republicii, 18 000 
spectatori.

Foarte bun arbitrajul Iui 
N. Mihăilescu, ajutat la tușă 
de Marin Niță și C. Bărbu- 
lescu.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Ionescu — Popa, Nun- 
weiller III, C. Dan, Mocanu- 
Ghergheli, D. Popescu — Lu- 
cescu (Pîrcălab din min. 46), 
Dumitriu II (Badea din min. 
46), Iancu, S. Avram (Luces- 
cu din min. 72).

HERTHA : Krumnov —
Gross, Sangulin, Eder, Schim- 
moller — Schroder, Ipta (Klu
ge din min. 46) — 
(Engler din min. 46), 
Krampitz, Kis.

Steiner 
Schultz,

înainteaCu două săptămîni 
primului meci internațional, cel 
cu selecționata R. D. Germane 
(de la 21 septembrie), antrenorii 
lotului reprezentativ au chemat ju
cătorii și i-au supus unui examen 
public, 
maț ie 
dental.
rerea

Ad versa r, puternica for- 
Ilertha din Berlinul occi- 
Alegenea a fost, după pă- 

noastră, bine făcută, oas

magistrală lovitură de cap, introduce balonul în plasă.

peții dînd 
(din toate 
fotbaliștilor 
du-le chiar 
înaintașii noștri, de pildă, 
izbit — aproape 50 de minute 
de o apărare fermă, în care au 
excelat Krumnov, Schimmoller și 
Schroder, iar liniile noastre de 
mijloc și de fund au trebuit să 
se întrebuințeze serios în fața ata
canților Schultz, Krampitz și Kis 
care au dat 
bativitate.
Hertha n-a 
lupta, a 
pînă în min. 67, iar cînd a fojst 
depășită a acționat cu aceeași vi
goare, pentru micșorarea dife
renței de pe tabela de marcaj.

Formația noastră n-a Suferit 
modificări substanțiale de la ul
timele întîlniii internaționale din 
sezonul trecut. Căutări, doar la 
înaintare, unde a apărut un nume

o viguroasă replică 
punctele de vedere) 
noștri, uneori ptinîn- 

serioase probleme, 
s-au

dovadă de multă corn- 
în general, formația 
cedat nici un moment 
menținut scorul egal

nou : Lucescu (satisfăcător), 
în jocul de aseară cel mai 
compartiment a fost — așa 
ne-a obișnuit — linia ultimilor 
apărători : Ionescu, Popa, Nun- 
weiller III, C. Dan, Mocanu. Pe 
mijloc Ghergheli și I). Popescu 
(o notă în minus, pentru că 
ține prea mult mingea și frî- 
nează acțiunile atacanților), în 
stilul lor caracteristic. Atacul 
din prima repriză nu ne-a satis
făcut. Și-a creat multe ocazii, 
dar le-a ratat într-un mod de-a 
dreptul penibil. A fost Încercat 
Dumitriu II, dar în afară de cîte
va artificii pentru deliciul spec
tatorilor, nimic eficient. Așa ceva 
nu e recomandabil în națională. 
Abia în repriza a doua și-au cîș- 
ligat înaintașii personalitatea, a- 
ceasta datorită introducerii Iui 
Pîrcălab și Badea, care au „că
rat" după ei pe masivul Iancu 
și pe Sorin Avram. De altfel,

Și 
bun 
cum

CRISTIAN MANTU

ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH
Ața

Gheorghiu și Partos
se distanțează

partidelor 
dimineață 

Șuta 1-0, Gavrilă—

După încheierea 
întrerupte de ieri 
(Partos
Ghițescu 0-1, Drimer—Guns- 
berger 1-0, Drozd — Vaisman 
y2-%), întîlnirea dintre Partos 
și Ghițescu, principalii urmă
ritori ai liderului, a constituit 
derbiul rundei a IX-a. Partos, 
cu albele, a obținut încă din 
deschidere un avantaj pozițio
nal, apoi a cîștigat un pion, 
trecînd jocul intr-un final favo
rabil. Cînd avantajul albului a 
devenit și mai mare (2 pioni) 
Ghițescu a fost nevoit să se 
recunoască învins.

Intre timp, folosind doar 24 
de mutări, Florin Gheorghiu 
cîștiga la Neamțu prin atac 
puternic la rege. Și astfel, cel 
puțin, deocamdată, apele s-au 
limpezit în fruntea clasamen
tului. Vom asista deci în con
tinuare la 
Partos.

După un 
își revine, 
negrele la 
prompt de 
ale adversarului 
victorie, 
mize care părea interminabilă, 
a obținut Botez. El a respins 
cu singe rece un atac hazar
dat al lui Ungureanu.

Buză a cîștigat la Drozd iar 
Vaisman la Șuta. Celelalte 
partide încheiate ale rundei au 
fost remize : Giinsberger — 
Voiculescu, Reicher — Soos 
(după o luptă interesantă, pre
sărată cu multe complicații) șî 
Mititelu -— Drimer.

In clasament s-au desprins, 
după cum spuneam, doi con- 
curenți. GHEORGHIU are 7‘/2 p, 
iar PARTOS 7 p. Urmează : 
Ghițescu 5‘/2 p., Botez, Ungu
reanu, Buză, Mititelu, Drimer 
5 p., Ciocîltea 4‘/2 p.

Âstăzi se joacă runda a X-a

o cursă Gheorgbiu-

start slab; Ciocîltea 
Ieri el a cîștigat cu 
Gavrilă, profitînd 
cîteva inexactități 

său. Prima 
după o serie de re-

A XV-n ediție a „Turului României"
Palmaresul ciclismului românesc • în perspectivă: o interesantă dispută intre două generații de rutieri

4nul viitor se împlinesc 100 de 
i de la prima competiție ciclistă 
sfășurată în lume. Cu un secol 

urmă, pe aleile de la Saint 
oud (Paris) a avut loc întîia 
recere rutieră.
Din cronicile vremii se desprin- 

faptul că sportul cu pedale 
: o apreciabilă vechime și în 
râ noastră : 
Ș. curs de 
icial.
în ceastă

•mânesc s-a
a
ouă războaie mondiale reprezen- 
înțîi noștri (N. I. Țapii, V. Mor
occo, Gh. Șandru, C. Tudose, 
. Hrenciuc, G. Hapciuc ș.a.) au 
îalizat performanțe meritorii în 
impetițiile pc etape desfășurate 
i Polonia», 
i Bulgaria.
firma re a
oate vorbi 
ugust 1944. De la Eliberare, 
portul cu pedale a cunoscut 
atorită condițiilor asigurate 
itatul democrat-popular — 

Lutemică înflorire. în acești 
Irmilivii români au realizat i 
Ske de seamă în marile compe
tiții internaționale: Jocurile 0- 
limpice, campionatele mondiale, 
LCursa Păcii", „Turul Europei"

peste 70 de ani 
la primul concurs

perioadă, ciclismul 
impus în activita- 

internațională. între cele

Ungaria, Iugoslavia 
Despre o adevărată 
cicliștilor noștri se 
însă numaj după 23

de 
o 

ani 
suc-

(continuare în pag. a 3-a) V. CIL

Astăzi, la Progresul

etc. Iată cîteva dintre 
form ante :

— Marin 
în cursa de 
Balcanice și 
(Budapesta,

aceste per

— locul I 
jocurile

Niculescu 
fond de 
ale Europei Centrale 

,1948);
— România — locul I pe e- 

chipe și Marin Niculescu — lo
cul II în clasamentul general in
dividual în „Turul Poloniei", 
1949 ;

••>x;- ■■ pi

la

1

j#.’:

— Ion Ionifă — locul VI în 
proba de 1 000 m cu start de pe 
loc (velodrom) la Jocurile Olim
pice de la Helsinki, 1952 ;

— Constantin Dumitrescu — 
locul 11 în clasamentul general 
individual al „Cursei Păcii", 
1956; locul I în etapa Longwy- 
Namur din „Turul Europei", 
1956 ;

— România locul VI în

w

%

cursa de 
echipe și 
în cursa 
Jocurile 
1960 ;

— România — 
echipe în „Cursa

100 km contratimp 
Ion C.osma — locul 
de fond 
Olimpice

pe
V 
laindividuală 

de la Roma,

pc
I;

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)
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JOCliRI DECISIVE iN CONCURSUL 
INEERNAflONAL DE TENIS

Amatorii de tenis aflați ieri 
pe terenurile Progresul au avut 
satisfacția de a putea urmări 
iun atrăgător spectacol oferit 
de majoritatea participanților 
la concursul internațional •>

Desigur, în centrul atenției 
generale s-au situat sferturile 
de finală ale probei de simplu 
bărbați, unde trei dintre jucă
torii noștri își apărau șansele. 
Și, la sfîrșitul acestor întreceri 
am avut prilejul să aplaudăm 
tot atîtea victorii românești. 
Prima, a realizat-o într-o ma
nieră categorică Petre Mărmu- 
reanu, care, în ascendent de 
formă, l-a eliminat pe Piotr 
Iamroz (Polonia) cu 6—2, 6—1. 
Deținînd în permanență iniția
tiva, servind puternic și plasat, 
Mărmureanu și-a impus net 
superioritatea. Un succes neaș
teptat, sub aspectul ușurinței 
cu care a fost obținut, l-a în
registrat Ilie Năstase în fața 
experimentatului australian Bob 
Howe (6—3, 6—3), Cu o gamă 
foarte variată de lovituri și 
folosind cu adresă stopurile, 
I Năstase l-a incomodat vădit 
pe Ilowe, punîndu-1 mereu în

dificultate și nelăsînd astfel 
nici o îndoială asupra cîștigă- 
torului. în fine, Ion Țiriac, 
deși a întîmpinat o vie rezis
tență din partea campionului 
austriac P. Pokorni, a găsit 
mijloacele necesare să depă
șească cîteva momente grele 
din îneci și să iasă învingător: 
8—6, 4—6, 6—3. Pokorni s-a 
întrecut pe sine, pasînd uneori 
excepțional, acționînd deseori 
tn forță cu mingi razante, bine 
dirijate, și mizînd din plin pe 
atuul de a juca cu mîna stin
gă. Țiriac a replicat prin 
schimbări de ritm în joc, prin- 
tr-o bună mișaare, servicii pu
ternice și promptitudine în 
acțiunile la fileu.

S-au detașat, în mod deose
bit, și alte două partide: al 
patrulea sfert de finală, în ca
drul căruia Maioli l-a învins 
pe Novicki cu 6—3, 6—1 (un 
joc de toată frumusețea, cu 
mingi rapide) și alt „sfert“ (la

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

(continuare în pag. da)



DIN VIATA OROANllATltl NOASTRE

Nu simple promisiuni!
Președintele asociației sportive Re

colta Bolintinul din Vale, Constantin 
Manolache, ne spunea deunăzi :

— Acum doi ani, din cauza inacti
vității, consiliul asociației sportive a 
fost reorganizat. Fiind cooptați noi 
membri in conducerea treburilor aso
ciației, ne-am propus să impulsionăm 
activitatea sportivă, să înființăm sec
ții de volei, fotbal, atletism, hand
bal, șah și tenis de masă, să mărim 
numărul membrilor UCFS pînâ la 
300, să pregătim tinerii pentru cuce
rirea Insignei de polisportiv. Ce se 
poate spune acum, după un răstimp 
de doi ani ?

Proiectele noastre n-au fost reali
zate nici pe jumătate. La ora actuală, 
avem doar echipe de volei si fotbal, 
70 de membri UCFS, iar in privința 
purtătorilor Insignei de polisportiv 
nu s-a făcut mai nimic. Activitatea 
asociației se rezumă la organizarea 
din and in cînd, a cite unui meci 
de fotbal sau volei.

— Se pare că există posibilități în 
comună pentru o bogată activitate 
competițională la fotbal, volei și alte 
ramuri de sport.

— Intr-adevăr, avem un teren de 
fotbal, echipament, mingi și, ceea ce 
e mai important, numeroși tineri care 
doresc să practice sportul. Lipsește 
insă spiritul de inițiativă al consi
liului asociației. Dg altfel, o serie

de membri fac parte numai cu nu
mele din conducere. Gh. Manolache, 
Lucian loniță și Ilie Mihai au uitat 
de sarcinile ce le revin, fără să mai 
vorbesc de Lidia Voicu, care nici 
măcar nu-și mai plătește cotizația. 
De unul singur nu se poate face mare 
lucru. Și starea aceasta de lucruri 
este cunoscută foarte bine atît de 
Consiliul raional UCFS Titu, cit și 
de Consiliul regional UCFS Bucu
rești, de la care primim întotdeauna 
promisiuni și... atît. Noi le spunem 
păsurile, noi le auzim.

Din cele relatate de Constantin 
Manolache, se desprinde clar conclu
zia că* de raai multă vreme, consi
liul asociației sportive din comuna 
Bolintinul din Vale este ca și inexis
tent, iar activitatea sportivă în co
mună reflectă această stare de lu
cruri. Ce e de făcut ? După părerea 
noastră, se impune reactivizarea con
siliului asociației. Tineri iubitori ai 
sportului există, bază materială de 
asemenea. E de dorit ca activiștii 
consiliului raional UCFS să nu mai 
lase ca lucrurile să meargă de la 
sine și să dea un sprijin concret con
ducerii asociației în organizarea unor 
acțiuni sportive, care cu siguranță că 
vor avea succes.

TR. IOANIȚESCU

I MOTO 1

In taberele de juniori la

0 MUNCĂ DIFICILĂ, DAR PLINĂ DE
35 de tineri cu trupurile bronzate 

alergau pe aleile frumosului parc din 
Rădăuți. Alergau de zeci de minute și 
șiroaiele de transpirație le făceau tru
purile și mai sclipitoare. Erau elevii 
„bătrînului* Lovas și ai altor patru an
trenori : M. Belușică, M. Bolocan, I. Do- 
nose și 1. Giambazu. Au urmat exerciții 
de haltere, repetări de procedee tehnice 
și apoi lupta cu cîte trei adversari. în
tr-adevăr, o muncă dificilă, atît pentru 
sportivi cît și pentru antrenori.

„Tinerilor din tabăra de „greco-roma- 
neu de la Rădăuți — ne spunea antre
norul Lovas — li s-au asigurat cele mai 
bune condiții de pregătire. Păcat însă 
că mulți dintre ei — din cauza lipsei 
de preocupare în secții — au venit fără 
să cunoască măcar noțiunile elementare 
de lupte. De aceea a trebuit să pierdem 
mult timp pentru a-i aduce la nivelul 
necesar lucrului din tabără. 0 serie de 
juniori prezenți aici au însă mari posi
bilități: Gh. Berceanu (Craiova), D. Ma
rin (Galați), A. Fechete (Oradea), I. 
Goagă (Sinaia), T. Damian (Galați), M. 
Vlad (S.M.T. Circea, regiunea Oltenia), 
T. Bugariu (Timișoara), C. Feodorov 
(Tulcea) ș,a. Doi dintre ei — Berceanu 
și Bugariu — au și făcut pași pe calea 
afirmării, remarcindu-se cu prilejul pri
mei lor confruntări internaționale, me
ciurile de juniori România—R. F. Ger
mană*.

Viața taberei a fost foarte bogată. 
Câțiva juniori au și „ținut* chiar jur

nale la zi. Noi consemnăm doar faptul 
că programul unei singure zile începea 
de la ora șapte dimineața și cuprindea 
două ședințe de antrenament și, în plus, 
diferite activități cultural-educative. De 
subliniat că întregul program al taberei 
a fost respectat punct cu punct, ti
nerii sportivi dovedindu-se extrem de dis
ciplinați și receptivi la îndrumările an
trenorilor.

★
Iată-ne și la cealaltă tabără de lupte 

a juniorilor, de la Odorhei. De această 
dată este vorba de tinerii de la „libere*. 
Antrenor principal — Vascul Popovici, 
lector la I.C.F. Găzduită în frumosul 
complex sportiv de pe malul Tîrnavei, 
această tabără a constituit și ea o școală 
pentru alți 34 de juniori.

„Deși practică acest sport de numai 
7—8 luni — spunea antrenorul V. Po
povici — unii juniori au pătruns in tai
nele complicatei tehnici a luptelor libere. 
Voi da și cîteva exemple: G. Nicola 
(Reșița), I. Enache (Galați), E. Filip 
(Brașov), I. lordache (Ploiești), I. Ciu- 
leanu (Satu Mare), Gh. Ion (Constanța), 
1. Balint și I. Laslo (Odorhei)1*.

Nu mică ne-a fost mirarea cînd prin
tre acești tineri am recunoscut pe Al.

Geantă și I. Chenan, luptători 
de mult de juniorat. Am aflat î 
ei au devenit antrenori și împre 
Vascul Popovici, V. Popescu, A. 
met și medicul T. Oancea au 
colectivul sub a cărui îndrumar 
pregătit juniorii de „libere* de la 
hei.

De mult folos tinerilor din 
tabără le-au fost și proiecțiile re 
lînd aspecte de Ia campionatele m 
și Jocurile Olimpice. Filmul, n 
încetinitorul, a dat posibilitate 
lor să studieze în amănunt, fieca 
cedeu tehnic folosit de luptători 
de mari campioni.

...în ambele tabere munca a f 
ficilă, dar plină de satisfacții. Es 
ba de acele satisfacții pe care 
profesorii cînd elevii lor răs^u 
nota „zece*. Aceasta pentru p 
Mai tîrziu, peste cîțiva ani, mul^ 
poate va fi mai mare. Aceea pe 
poate aduce un loc fruntaș la c 
natele europene sau mondiale. Spei 
pentru reprezentanții tinerei gener 
luptători de greco-romanc și „libe 
veni și acest timp.

C.

Steagul roșu Brașov se menți 
în fruntea clasamentelor

Concursul internațional de lu Brașov După prima etapă a returului cam
pionatului categoriei A la lupte gre- 
co-romane și libere clasamentele au

10. Chimistul B. M.
11. C.F.R. Tim.
12. C.S.M. Reșița

6 11
5 11
6 10

4
3
5

62
70
67

Tradiționalul concurs internațional dc 
toamnă la molocros, organizat de clu
bul sportiv Steagul roșu din Brașov, va 
avea loc duminică pe traseul din valea 
Răcădăuhii. La start și-au dat întilnire 
sportivi de certă valoare din U.R.S.S., 
Ungaria, Finlanda, Elveția și România. 
Au mai fost invitați 
Suedia, R.F. Germană 
care se mai așteaptă 
zenței lor la startul

Programul concursului prevede alergări 
la clasele 250 și 500 cmc (cite două 
manșe de 12 ture la fiecare clasă), iar 
clasamentul se va întocmi după formula 
campionatului mondial : manșe, puncte, 
ture, timp.

Alergătorii noștri și-au încheiat pre-

gătirile și azi vor sosi în orașul de 
poalele Tîmpei. Mîine sînt așteptați 
sportivii dc peste hotare.

la
Ș»

motocrosiști din 
și Austria, de la 
confirmarea pre- 

probelor.

Cînd se va termina

din Predeal?
Un salt spectaculos.

privesc evoluția în acest concurs a aler
gătorilor români, mai ales că întrecerea 
de duminică poate fi considerată și un 
criteriu de selecție pentru formația bucu- 
reșteană care ne va reprezenta în ultima 
etapă a competiției internaționale dotată 
cu „Cupa capitalelor balcanice* (Sofia, 
18 septembrie).

Lotul nostru cuprinde, printre alții, 
pe campionii republicani din actualul se
zon: Mihai Dănescu și Gheorghe Ion, 
alături de Cristian Doviț, Traian Macarie, 
Petre Paxino, Stefan Chițu, Cicerone 
Comun (250 cmc), Ovidiu Puiii, Eugen 
Keresteș, Otto Ștefani, Florian Ștefan, 
Vasile Szabo. Alexandru Ionescu (500 
cmc).

următoarea înfățișare :
„GRECO-ROMANE”

„Lars
1. Steagul r. Br.
2. A.S.M.T. Lugoj
3. Steaua Buc.

LKE"
7700 141,5 
7502 118,5 
5 5 0 0 120,5

1. Steagul r. Br. 7 6 0 1 128,5 75,5 19 4. Dinamo Buc. 5 4 0 1 109
2. Electroputere Cr. 5 4 0 1 86,5 69,5 13 5. C.S.M. Cluj 7 3 0 4 90,5
3. Oțelul Galați 7 3 0 4 162,5 113,5 13 6. Prahova PI. 7 2 1 4 82,5
4. Dinamo Buc. 4 4 e 0 104 20 12 7. Mureșul Tg. M. 7 2 0 5 118,5
5. Steaua Buc. 4 4 0 0 93,5 26,5 12 8. Oțelul Gl. 5 3 0 2 84
6. Metalul Buc. 5 3 0 2 83,5 62,5 11 9. Progresul Buc. 5 3 0 2 80
7. A.S.M.T. Lugoj 7 2 0 5 81,5 108,5 11 10. Constr. Huned. 7 2 0 5 84,5
8. Unio Satu M. 7 2 0 5 76,5 127,5 11 11. Prog. Brăila 7 1 1 5 68
9. Rapid Buc. 5 2 0 3 76,5 83,5 9 12. Vagonul Arad 7 0 0 7 60,5

IAHTING „CUPA MAMAI
De patru 
mai buni 
în cadrul

MAMAIA (prin telefon), 
zile pe lacul Siutghiol, cei 
veliști din țară se întrec 
„Cupei Mamaia" la clasele finn, snipe, 
star și „olandezul zburător". La star-

(Urmare din pag. 1)

UC.FS Brașov, ne-am adresat Sfatului 
popular local. Am stat de vorbă cu tov. 
irig. Moja. vicepreședintele Comitetului 
executiv și cu tov. Ene, secretar. Șl 
iată ce am putut afla.

Neexistînd un for de resort, Sfatul 
popular a primit Învestitură de admi
nistrator al bazei sportive. Dar, stadio
nul a fost neglijat, nu s-au alocat fon
duri în vederea reparării lui, 
repartizat mină de lucru 
tru începerea lucrărilor, 
an Sfatul popular și-a 
către stadion. Repararea 
gardul (N. N. — Puțin 
această înțelegere a necesității dar de- 
cît să nu se fi făcut nimic... Barem de 
s-ar închide și poarta, să nu mal cir
cule tine și pe unde vrea). S-a trecut 
apoi la refacerea drenajului terenului 
de fotbal și al pistei de atletism, întru- 
cît cel vechi nu mal corespundea. După 
aceasta însă, deoarece nu s-a putut pro
cura imediat pămînt vegetal 
stratul superficial al terenului, 
au stagnat.

Tn 
s-au 
ciuri 
total 
deci, 
putea fi 
doua întrerupere, care se prelungește Șl 
în prezent. Tovarășii de la Sfatul popular 
ne-au asigurat că pentru respectarea 
termenului la care trebuie semănate 
cele 1 500 kg gazon (încă 1 000 kg vor 
fi aduse ulterior) se va face apel la' 
munca patriotică a tinerilor sportivi 
din localitate.

Se speră că vor lucra în fiecare după 
amiază aproximativ 80 de tineri, astfel 
ca pînâ la data fixată gazonul să poată 
fi semănat. în octombrie, gazonul 
două culori — galben șl verde - 
urma să fie tocmai bun. între timp — 
pînă in jurul datei de 15 septembrie — 
se preconizează terminarea construcției 
vestiarelor, astfel ca la sfîrșitul anului 
să nu rămînă decîț montarea șipcilor 
tribunei pe piloni.

„în acest an nu va fi dat în folosință 
stadionul, dar anul viitor va fi mai 
mare dragul să joci o partidă de fotbal 
aici. Atletismului I se pregătește o pistă 
reamenajată, presărată cu zgură roșie 
de ia Căian, de foarte bună calitate-.

Așa au încheiat tovarășii Moja și Ene 
și noi ar fi trebuit să punem punct ar
ticolului. Dar. se impune o completare: 
in cele două săptămini care au urmat 
discuției amintite nici măcar anul 
dintre cei 80 de tineri care urmau 
să-și aducă zilnic contribuția la amena
jarea stadionului n-au venit. începe oare 
• a treia... întrerupere ?

Din relatările antrenorilor lotului nos
tru se desprinde încrederea cu care ei

TIR

Pe agenda federației
Metalul București se 
plece în Polonia, unde

nu s-a 
și mașini pen- 
Abia în acest 

întors ochii și 
a început cu... 
cam ciudată

pentru 
lucrările

perioada întreruperii, pe 
disputat, totuși, numeroase 
de fotbal, deși lucrul acesta 
contraindicat. Nu e de 
că terenul a trebuit arat pentru a 

refăcut. A intervenit însă a

stadion 
: me-

era 
mirare,

în 
ar

0 interesantă
competiție:
Jf CUPA OLIMPIA"

Incepînd de mîine, timp de patruIncepînd de mîine, timp de patru zile, 
poligonul de la Tunari va găzdui ediția 
1966 a tradiționalei competiții de tir 
dotată cu „Cupa Olimpia*. întrecerile 
sînt așteptate cu mult interes deoarece 
ele se desfășoară cu mai puțin de trei 
săptămîni înaintea campionatelor repu
blicane și constituie astfel un bun pri
lej de verificare a formei sportive a 
tuturor trăgătorilor. La „Cupa Olimpia*, 
întrecere la care participă seniori, seni
oare și juniori, vor putea fi realizate 
haremurile ce se cer pentru obținerea 
dreptului de a lua parte la „republicane*. 
Organizatorul întrecerilor,, clubul spor
tiv bucureștean Olimpia, a înscris în 
program toate probele de armă (glonț) 
și pistoale și i-a invitat la concurs pe 
toți trăgătorii fruntași din Capitală și 
din țară. Sportivii din categoriile infe
rioare vor participa la armă sport.

Edițiile precedente ale „Cupei Olim
pia* au constituit întreceri de un înalt 
nivel, la care s-au obținut rezultate dc 
valoare. Sperăm că și la întrecerile care 
încep mîine vom consemna cifre ridi
cate.

In prima zi se dispută proba de pistol 
liber și armă sport 3x20 focuri seniori, 
senioare și juniori.

• Echipa 
pregătește să 
va susține două partide. Tot un tur
neu de două meciuri 
de și pugiliștii de la 
ra. Ei se vor deplasa 
Ia Sarajevo, între 13 
brie. în legătură cu 
reține atenția faptul 
ani, în orașul Timișoara activitatea 
pugilistică a fost nesatisfăcătoare. 
„Centrul de greutate" al boxului 
bănățean s-a ...mutat la Reșița, Arad, 
Bocșa și Ciudanovița, de unde s-au 
și afirmat cîțiva pugiliști (în special 
juniori) de valoare. Chiar în actualul 
campionat pe echipe lotul regiunii 
Banat este alcătuit, într-o bună mă
sură, din pugiliști aparținînd acestor 
localități. în schimb, cînd este vorba 
de a perfecta întîlniri peste hotare, 
conducătorii boxului din orașul Ti
mișoara se dovedesc a fi foarte 
activi I Orice comentarii în plus le 
socotim de prisos.

vor întreprin- 
U.M. Timișoa- 
în Iugoslavia, 
și 19 septem- 
acest turneu, 
că în ultimii

• Sezonul internațional din aceas
tă toamnă este completat cu cîteva

partide care se anunță deosebit de 
interesante. Peste puține zile se va 
disputa la Sofia un mare turneu 
internațional, la care și-au anunțat 
participarea sportivi din Polonia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, Ungaria, 
Cehoslovacia, România etc. Boxul 
din tara noastră va fi reprezentat 
de pugiliștii dinamoviști, care se* 
pregătesc intens în vederea acestui 
turneu. De altfel, reuniunea de aslă- 
seară (stadionul Dinamo, ora 19) 
face parte din programul stabilit de 
antrenorii Nour și Dumitrescu pen
tru verificarea boxerilor noștri.

Pe agenda federației de speciali
tate figurează, de asemenea, dubla 
confruntare Romănia — Scoția, care 
se va disputa la 13 și 15 octombrie, 
la București și Constanța. în luna 
noiembrie, selecționata țării noastre 
va susține două partide cu națio
nala Angliei. Meciurile vor avea loc 
la Londra. în sfîrșit, în luna decem
brie, reprezentativa de tineret a 
țării noastre va întîlni, la Bucu
rești, selecționata similară a Ceho
slovaciei.

tul întrecerilor s-au aliniat 39 c 
barcațiuni, reprezentînd cluburile 
trica și Marina Constanța, El 
și Știința București. Iată rezu 
ultimei regate : finn 1. N. O 
(El. Buc.), 2. P. Purcea (El.
3. E. Enopian (FRSN Cța.) ;
1. D. Popovici — T. Doctor (El.
2. O. Mițchievici — N. Ancuț 
Buc.), 3. V. Gel Ies — D. P< 
(St. Buc.) ; star 1. M. Dumiti 
N. Iliescu (El. Buc.), 2. M. Băice 
I. Sandu (El. Cța.), 3. Gh. Lur 
I. Lungu (EI. Buc.); F. D. 1. I. 
toi — Al Dănăoaică (El.

în clasamentul general < 
echipajele: la finn — G. Nâru 
(El. Cța.); la snipe — V. 
Podeanu (St. Buc.) ; la 
Dumitriu — N. Iliescu 
la F. D. — I. Apostol 
năoaică (El. Cța.).

CORNEL POPA
CH. GOLDENBERG -I

Geiles 
star ■ 
(El.

— Al

și

DE LA I.E.B
Pentru jocul de fotbal Dinar 

Universitatea Cluj, care are 
sîmbătă 10 septembrie 1966, c 
16,30 pe stadionul Dinamo, 
tele se găsesc de vînzare la 
sele din str. Ion Vidu, C.< 
Loto-Pronosport (calea Victo 
și la casele de bilete de la 
dioanele Republicii și Dinamo

A XV A EDIȚIE A „TURULUI ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

— locul II 
IV în da- 

al „Turului

— Constantin Dumitrescu 
și Walter Ziegler — locul 
samcntul general individual 
Angliei*, 1963 ;

— Romănia (echipa formată din C.
Dumitrescu, G. Moiceanu, Ion Stoica, 
Ion Ardeleana, IF. Ziegler și L. Zanoni) 
— locul II în „Cursa Păcii*, ediția a 
XVILa, 1964;

— România — locul IV în cursa de 
100 km contratimp pe echipe la campio
natele mondiale desfășurate la Albert
ville (Franța, 1964) ;

— 7 victorii de etapă în „Cursa Pă
cii* cucerite de Gabriel Moiceanu (3), 
Marin Niculescu, Ion Cosma, Ion Stoica 
și Constantin Dumitrescu;

— România — locul III pe echipe 
și Ștefan Suciu — locul II în clasamen
tul general individual al „Turului Ser
biei*, 1966.

Așadar, ciclismul românesc se pre
zintă înaintea celui de al XV-lea încon
jur al țării cu un palmares remarcabil. 
Sportivii noștri și-au creat un bun re
nume internațional. „Turul României*, 
care începe Ia 14 septembrie, trebuie să 
însemne însă un pas înainte, să consti
tuie o confirmare a posibilităților și ta
lentului alergătorilor noștri. De-a lun
gul a 12 zile îi vom putea urmări pe 
cei 40 de alergători, care emit pretenții 
în ciclismul de performanță, disputîn- 
du-și în compania oaspeților șansele de 
afirmare. 1967 va fi un sezon intern

if

internațional bogat. Pe cine și 
bazăm pentru a-i face față? lat

Și 
ne 
punsul cel mai important pe care 
teptăm la finele acestei întreceri, 
rul României* ne va înfățișa clar 
pectivele pe care le are sportul î 
cu pedale.

Toate acestea trebuie să-i moli 
pe cicliști pentru o atitudine coiul 
pentru o permanentă luptă de ridi< 
mediilor orare, de realizare a uni 
țiuni energice. Vom asista la un 
interesant între generația care și 
scris performanțele în palmaresu- 
zentat și tea care aspiră la conții 
lui. Mai ales de la această dispu 
teptăm rezultate de prestigiu.



Lotul olimpic — Lokomotiv Sofia 5-5 (2-3) O FRUMOASĂ VICTORIE A FARULUI

Oricît ar părea de ciudat, acesta 
este rezultatul cu care s-a încheiat 
întîlnirea amicală dintre lotul olim
pic al țării noastre și echipa sofiotă 
Lokomotiv, desfășurată pe stadionul 
„Republicii". E adevărat, dimensiunile 
neașteptate ale scorului țin mai mult 
de domeniul rugbiului sau handbalu
lui dar, asta este I Au fost goluri 
multe, unele dintre ele frumoase ca 
execuție tehnică, altele născute din 
flagrante greșeli de apărare, dar din
colo de toate acestea au mal fost 
și lucruri care nu ne pot lăsa indi
ferenți, fiind vorba de o reprezenta
tivă (speranțele noastre olimpice), 
aflată în fața unui adversar valo
ros, desigur, dar... o echipă de club 
^i nimic altceva.
i Lotul olimpic a început partida 
destul de avîntat, reușind o serie 
de acțiuni pe cît de frumoase pe atît 
de eficace, toate pornite de la Nun- 
weiller VI, aseară cel mai bun ju
cător al lotului. Două dintre ele au 
punct terminus în poarta bulgarului 
Deianov, autorul golurilor fiind Fră- 
țilă (min. 7 și 15). „Olimpicii" con
duc cu 2—0 și lasă impresia că vor 
cîștiga detașat. Oaspeții își revin 
însă, „string" jocul în apărare, blo- 
cînd căile de acces spre poartă. Pe 
de altă parte, avantajul material (în 
goluri), duce la o relaxare nedorită 
în rîndul fotbaliștilor noștri. In 
plus, oaspeții demonstrează la 
mijlocul terenului și mai ales în fața 
porții lui Nîculescu o mai bună 
înțelegere a legilor de bază ale a- 
cestui sport. Beneficiari ai unei bune

Plata premiilor 
la tragerea LOTO 

din 2 septembrie 1966
Premiile întregi și sferturi de la 

tragerea Loto din 2 septembrie 
1966 :

Premiul special sfert: 1 variantă a 
150:000 lei ■, categoria I: 10 variante 
a 7.386 lei și 8 variante a 1.846 
lei; categoria a Il-a : 10 variante a 
4.856 lei și 33 variante a 1.214 lei; 
categoria a III-a: 49 variante a
1.435 lei și 51 variante a 358 lei; 
categoria a IV-a : 66 variante a
1.058 Iei și 71 variante a 264 lei; 
Categoria a V-a: 69 variante a 890 
lei și 122 variante a 222 lei; cate
goria a Vl-a: 109 variante a 604 lei 
și 151 variante a 151 lei; categoria 
a Vil-a: 171 variante a 377 lei și 
255 variante a 94 lei; categoria a 
Vili-a : 252 variante a 262 lei și 341 
■Wiante a 65 lei.

REPORT PREMIUL SPECIAL: 
151.788 lei.

Premiul special sfert a revenit 
participantului NEDELEA PETRE din 
Comuna Merei, regiunea Ploiești.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului special 
Pronoexpres nr. 36 din 7 septembrie 
1966 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

Extragerea obișnuită
10 22 26 42 12 18

Numere de rezervă : 15 46
Extragerea suplimentară
Faza I:

49 32 24 20 35 11 42
Faza a II-a :
36 8 37 7 42 29 40
Fond de premii: 1.531.871 lei din 

care 70.950 lei report categoria I.
Premiul de 25.000 lei de la con

cursul nr. 35 din 31 august 1966 a 
revenit participantului CURCHI 
VICTOR din Predeal.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 14 septembrie 1966, în 
Bifcurești.

IN CAPITALĂ premiile se vor plăti 
începînd cu data de simbătS 10 septem
brie ax., la casieriile Loto-Pronosport 
din cadrul fiecărui raion.

IN PROVINCIE premiile se vor plăti 
prin casele raionale CEC după 2—4 zile 
de la începerea plăților în Capitală, 
timp necesar pentru circuitul poștal și 
bancar al documentelor.

Pentru participanții ctștigători din me
diul rural, spitale, sanatorii și unități 
militare, premiile se vor expedia prin 
jmandat poștal începind cu data de slm- 
bătă 10 septembrie a a

Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronospart. 

pregătiri tehnice și tac
tice, ei găsesc multe so
luții pentru a depăși a- 
părarea lotului olimpic 
care evoluează cam la... 
poezie. Carențele arătate 
și în jocurile de cam
pionat ale lui Boc, D. 
Niculae, J^maischi, Pe- 
tescu (superficialitate, 
plasament defectuos, in
tervenții greșite etc.) 
permit oaspeților să în
scrie de trei ori conse
cutiv, prin Mihailov 
min. 23 și 37 și Debîrski 
min. 39. Iată o răstur
nare de scor greu de în
țeles pentru cine n-a fost 
martorul ei.

Și aceasta nu este to
tul I In min. 60, Naghi, 
— după părerea mea din 
poziție de ofsaid — ega
lează. Ultimele 15 mi
nute par și mai de neîn
țeles. Mai întîi, Debîrski 
(min. 45) și Tekov (min. 
80) ridică scorul la 5—3 
în favoarea echipei lor. 
Rămîn 10 minute pînă 
la sfîrșit. Soarta meciu
lui pane botărîtă, dar... 
Frățilă „prinde" un șut 
de sărbătoare, de la 25 de 
metri, și... 4—5 1 Urmează opt minute 
de emoții pe banca antrenorilor echi
pei. La o lovitură de colț, însă, Săt- 
măreanu își răscumpără una dintre 
numeroasele greșeli, înscriind cu 
capul de la 12 metri de poartă. Era 
minutul 90.

Lucrul cel mai important nu este 
însă această egalitate obținută pe 
„linia de sosire" (putea fi și o vic
torie — am avut ocazii, ratate de a- 
ceiașî Frățilă, Naghi, Nunweiller VI), 
ci faptul că am fost depășiți la.„ fot

CATEGORIA C ÎN CIFRE SI COMENTARII
3

Astăzi vă prezentăm seriile:
SERIA EST

FORESTA FĂLTICENI — ANCORA 
GALAȚI (4—0). Cu un atac incisiv, 
localnicii au cîștigat fără dificultăți, 
la scor. Spectacolul sportiv a fost 
umbrit de cele două eliminări dic
tate de arbitru (Tarpan, de la An
cora, în min. 70 — pentru proteste 
repetate și N. Constantin, de Ia Fo- 
resta, în min. 89 — pentru joc pe
riculos). Au înscris : Oltan (min. 6), 
Luțac (min. 50 și 57) și Nae (min. 
73). A arbitrat cu scăpări D. Moca- 
nu-Iași. (Negru Lazăr — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — METALUL 
BUZĂU (3—0). Deși au marcat trei 
goluri, gazdele nu au jucat la va
loarea lor, nemulțumindu-și astfel 
suporterii. Oaspeții au evoluat destul 
de bine în cîmp, dar nu au reușit 
să finalizeze ocaziile de gol avute. 
Au marcat : Ionescu (min. 1), Teodo- 
rescu (min. 5) și Szekeles (min. 51).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — OL
TUL SF. GHEORGHE (8—2). Victoria 
bucureștenilor este muncită și pe de
plin meritată, chiar și la acest scor. în 
prima repriză, după o scurtă perioadă 
de echilibru, învingătorii pun stăpînire 
pe joc dominînd categoric. Ei marchea
ză, de altfel, două goluri prin Lalu 
(min. 25) și Cuconea (min. 28) și ratea
ză încă 3—4 ocazii bune, în această pe
rioadă de joc. De remarcat că în pri
mele 45 de minute Oltul nu a tras nici 
un șut la poarta Flacărei roșii. După 
pauză, dominarea gazdelor este la fel 
de insistentă. Ea este concretizată prin 
golurile lui Lalu (min. 47). Stoica (min. 
69), Moldoveanu (min. 72), Cuconea 
(min. 81.) și Marinescu (min. 83 și 84). 
în această perioadă oaspeții reușesc 
totuși să fructifice două contraatacuri 
prin Cheresteș (min. 56) și Selimeși 
(min. 89). A arbitrat mulțumitor Andrei 
Cristache — Tr Severin (N. Tokacek- 
coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — DUNAREA GIUR
GIU (3—2). Spectatorii au asistat la un 
joc nervos, plin de durități. Gazdele au 
cîștigat greu, manifestînd multe lipsuri 
în pregătire. în min. 58 — o scenă pe
nibilă : jucătorii ambelor echipe s-au 
lovit reciproc, sub privirile arbitrului, 
care s-a rezumat să împartă avertis
mente. Au marcat : Pîtpîiac (min. 15 și 
52) și Bălan (min. 46) pentru C.F.R., res
pectiv Cristache (min. 28 șl 60). A arbi
trat D. Isăcescu — Buc. (Th. Negulescu- 
coresp).

METALUL TIRGOVIȘTE — MUSCELUL 
CÎMPULUNG (2—0). Metalul a încercat 
des poarta oaspeților, dar înaintașii 
s-au grăbit și au ratat multe ocazii bune 
pentru realizarea uned victorii la un 
scor mare. Muscelul a jucat dur și a 
acționat rar la poarta adversă. Au mar
cat : Simionescu (min. 37) și Diaconu 
(min. 60). Competent arbitrajul iul Gb.

Ciornoavâ, înconjurat de trei adversari, În
cearcă o pătrundere spre poarta lui Deianov.

bal. A condus A. Bentu (Buc.) care 
s-a achitat bine de misiunea sa.

LOTUL OLIMPIC : Niculescu-Pe- 
tescu. Boc, D. Niculae, Sătmareanu- 
Jamaischi (Strîmbeanu), Nunweiller 
VI-Pantea, Naghi (Voinea), Frățilă, 
Ciornoavă (Kalo).

LOKOMOTIV SOFIA: Deianov- 
Blagoev, Ceacevski, Velev, Kolev- 
Koțev, Gheorghiev-Mihailov, Vasiliev 
(Kirilov), Kolkov, Debîrski (Tekov).

VALENTIN PĂUNESCU

A arbitrat foarte bine Nicolae Pru- 
sac-Dorohoi. (I. Vieru — coresp.1.

VICTORIA ROMAN — RAPID MI- 
ZIL (3—1). Meciul s-a jucat la Bu- 
huși, deoarece terenul din Roman 
este în refacere. Fotbaliștii din Ro
man au dominat mai mult și au 
meritat victoria. Golurile au fost 
realizate de Popescu (min. II) și 
Dembrovschi (min. 33 și 48) pentru 
Victoria, respectiv Dinuță (min. 70). 
A arbitrat corect Fr. Coloși-Bucu- 
rești. (V. Ion — coresp.).

UNIREA FOCȘANI — FLAMURA 
ROȘIE TECUCI (1—0). Gazdele au 
ratat exasperant de mult. Oaspeții 
au meritul de a fi jucat calm în 
apărare. Ei au atacat sporadic dar 
periculos. La victoria localnicilor 
(meritată pentru plusul de dominare) 
a contribuit și arbitrul Gh. Olteanu

SERIA SUD ---------------------------------------------------------- :--------

Portarul Boroș (Oltul), învins pentru a șasea oară! (Fază din meciul Flacăra 
roșie București—Oltul Sf. Gheorghe, 8—2).

Foto: N. Tokacek

Popoviei — București. (M. Avanu-co- 
resp.).

ELECTRICA FIENI — I.M.U. MEDGI
DIA (2—ft)» Meci frumos, cu numeroase 
acțiuni la ambele porți. Au înscris : Po- 
dină (min. 32) și Preda (min. 82). (C.
Papescu-coresp.).

S. N. OLTENIȚA — STUFUL TULCEA 
(4—0). Partidă spectaculoasă și mai echi
librată decît arată scorul. înaintarea

3-0 (1-0) cu Olimpiakos, campioana Greciei!
CONSTANȚA, 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — lată că și în 
acest meci international Farul a confir
mat forma bună in care se află, obți- 
nînd o victorie concludentă (3—0) în 
fata formației Olimpiakos Pireu, campi
oana și câștigătoarea „Cupei Greciei44, în 
rîndul căreia figurează nu mai puțin de 
opt internaționali ai primei reprezenta
tive elene.

Scorul a fost deschis în mtn. 30, 
cînd Tufan — plecat pe contraatac — a 
fost faultat în careu. Arbitrul a dictat 
just lovitură de la 11 m, pe care a 
transformat-o impecabil TÎLVESCU, 
specialistul formației constănțene în ma
terie de penalii.

După pauză în rîndul formațiilor se 
fac multe schimbări. Repriza este mai , 
echilibrată, mai dinamică decît prima, 
iar Farul se detașează datorită șuturilor 
mai precise la poartă. Superioritatea con-

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ -
HERTHA (Berlinul occidental) 3-1 (0-0)

(Urmare din pag. 1)

spectacolul fotbalistic și satisfacția vic- 
■ loriei s-a conturat în această parte a jo

cului. Ultima formulă de atac — Pîrcă- 
lab, Badea, lancu, Luoescu (reintrodus 
în min. 72) — a arătat lucrurile cele 
mai frumoase, a primit aplauzele publi
cului. Dacă apărătorilor, în general, nu 
li se pot reproșa greșeli flagrante, pro
blema eficacității înaintașilor răuiîne 
încă deschisă, antrenorii avlnd de pus 
la punct o serie de lucruri.

lată cum s-au înscris golurile : în min. 
50 G. Dan comite un fault evident în 
careu (nu înțelegem de ce a protestat) 
pe care îl transformă fundașul Schim-

Est și Sud
(București), care în min. 53 a acor
dat cu ușurință un 11 m transformat 
de Sima. (A. Axente — coresp.).

GLORIA C.F.R GALAȚI — LOCO
MOTIVA IAȘI (1—0). Meci modest 
ca factură tehnică, dar spectaculos, 
mulțumită dîrzeniei cu care s-a ju 
cat. Gazdele au dominat mult, dar 
au ratat în aceeași măsură. Unicul 
gol a fost realizat de Ceară (min. 
66). A arbitrat corect I. Hrisafi-Buc. 
(V. Ștefănescu — coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — META
LUL RĂDĂUȚI (6—0). Superioritate 
netă a Petrolului. Au înscris : Tă- 
băcaru (min. 30), Chirilă (min. 44, 
din 11 m), Drosu (min. 60), Volner 
(min. 76.) și Dumitrică (min. 82 — 
din 11 m și min. 89). în min. 70 
au fost eliminați din joc Bîndea (Me
talul) și I. Vasile (Petrolul). A ar
bitrat corect și autoritar T. Leca- 
Brăila. (A. Stoianovici — coresp.).

gazdelor a fost în varvă, dar trebuie 
spus că ea a beneficiat și de cîteva 
neatenții ale apărătorilor tulceni. Au 
marcat : Stamanichi (min. 25 și 48), Ha- 
givreta (min. 31) și Vasilescu (min. 52). 
A condus bine C. Manușaride — Bucu
rești. (M. Voicu-coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — TEHNOME- 
TAL BUC. (2—1). Deși au dominat co
pios, constănțenii au cîștigat la limită. 

stănțenilor este concretizată de două ori 
prin OLOGU (în min. 57, printr-o lovi
tură frumoasă cu capul și în miri. 33, 
cu largul concurs al portarului grec, care 
a scăpat mingea din brațe, la o cen
trare a fundașului Georgescu). Farul 
are încă o ocazie de a-și*mări avantajul: 
în min. 80 Mareș șutează de la 40 m 
în bară ! Koszka, Tîlvescu, Manciu și 
Ologu au fost cei mai buni jucători ai 
constănțenilor.

FARUL: Manciu — Georgescu, Til- 
ifescu, Koszka, Gref — Pieșa ( Bukăssi, 
Mareș), Manofache — Zamfir, Etern 
(lb ani), Tufan (Biliboacâ, 17 ani), 
Ologu.

OLIMPIAKOS: Avtitidis — Pleas-
vescu, Koszka, Gref — Pleșa ( Băkfissi, 
rtiott, Aganirlis — Vasiliou, Sideris 
(Papazoglu), Gioutsos, Koudas. Botinos 
( Boudouris ).

CONSTANTIN ALEXE

moller: 1—0. După trei minute, același 
C. Dan își răscumpără greșeala. La o 
lovitură liberă executată de Pîrcăiab, el 
ajunge în careul oaspeților și cu o lovi
tură magistrală de cap introduce balonul 
în plasă.: 1—1. In min. 67 o situație i- 
dentică: o nouă lovitură liberă, de pe 

'partea stingă, este executată de Sorin
Avram și lancu marchează cu capul :
2— 1. Ultimul gol este înscris de Lu- 
Cescu, care, fentează doi apărători ad- 
verși și de la 14 m șhtează fulgerător:
3— 1. Cu acest scor a luat sfîrși-t par
tida. A fost un meci de un nivel satisfă
cător, care ne dă speranțe, pentru viitor, 
într-o comportare din ce în ce mai bună 
a selecționabililor noștri.

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
GLORIA BÎRLAD (0—1). Localnicii 
nu au dat satisfacție. în schimb, ju
cătorii Gloriei au fost mai siguri în 
acțiuni și mai insistenți. Ei au ob
ținut victoria în urma golului în
scris de Scînteie în min. 60. A con
dus corect I. Cîmpeanu-Cluj. (P. Spac 

■— coresp.).

CLASAMENT

1. Gloria C.F.R. Galați 2 2 0 0 3—1 4
2. Unirea Focșani 2 1 1 0 2—1 3
3. Petrolul Moinești 2 1 0 1 7—3 24— 5. Rapid • Mizil 2 1 0 1 4—3 24— 5. Fi. roșie Tecuci 2 1 0 1 3—2 2

6— 9. Foresta* Fălticeni 2 1 0 1 4—4 2
6— 9. Textila Buhuși 2 1 0 1 3—3 2
6— 9. Victoria Roman 2 1 0 1 3—3 2

9. Gloria Birlad 2 1 0 1 2—2 2
10—11. Metalul Rădăuți 2 1 0 1 4—6 2
10—11. Ancora Galați 2 1 0 1 2—4 2
12—13. Locomotiva Iași 2 0 11 1—2 1
12—13. Minobrad V. Dornei 2 0 1 1 1—2 114. Metalul Buzău 2 0 1 1 1—4 1

ETAPA VIITOARE : Metalul Rădăuți— 
Gloria Birlad, Foresta Fălticeni—Victo
ria Roman, Ancora Galați—Flamura ro
șie Tecuci, Petrolul Moinești—Locomo
tiva Iași, Unirea Focșani—Gloria C.F.R. 
Galați, Minobrad Vatra Bornei—Textila 
Buhuși, Metalul Buzău—Rapid Mlzil.

pentru că au avut în față o echipă care 
s-a apărat organizat și, totodată, a con
traatacat foarte periculos. Portul a fă
cut șl greșeala de a înghesui jocul pe 
centru. Au marcat : Mehedinteanu (min. 
1) pentru Tehnometal, Mănescu (min. 
65) și Sîntimbreanu (min. 80) pentru 
Portul. (C. Popa-coresp. reg.).

PROGRESUL CORABIA — ELECTRICA 
CONSTANȚA (0—0). Primele zece mi
nute aparțin gazdelor care ratează des
chiderea scorului (min. 3) prin Bulică. 
Apoi jocul se echilibrează, fazele alter- 
nînd de la o poartă la alta. După pauză, 
Progresul deține mai mult inițiativa dar 
nu realizează nici un gol din cauza re
zistenței dîrze a oaspeților. Trebuie sdus 
că înaintașii localnici au jucat prea 
puțin pe aripi, concentrînd jocul pe 
centru, fără succes. (C. Filip-coresp.).

CLASAMENT
1. Portul Constanța 2 2 0 0 3—1 4
2. Electrica Constanța 2 1 1 0 3—0 3
3. Flacăra roșie Buc. S 1 0 1 8—4 2
4. Tehnometal Buc. 2 1 0 1 6—3 2

5— 7. Dunărea Giurgiu 2 1 0 1 4—3 2
5— 7. S.N. Oltenița 2 1 0 1 4—3 2
5— 7. Metalul Tirgoviște 2 1 0 1 2—1 2

8. Electrica Fieni 2 1 0 1 2—2 2
9. I.M.U. Medgidia 2 1 0 1 1—2 2

10—11. C.F.R. Roșiori 2 1 • 1 3—5 2
10—11. Stuful Tulcea 2 1 0 1 2—4 2

12. Oltul Sf. Gheorghe 2 1 0 1 5—8 2
13. Progresul Corabia 2 0 1 1 1—5 1
14. Muscelul C-lung 2 0 0 2 0—3 0

ETAPA VIITOARE : Electrica Constan
ța—Portul Constanța, Tehnometal Buc.— 
Flacăra roșie Buc., Metalul Tirgoviște— 
Oltul Sf. Gheorghe, Progresul Corabia— 
Stuful Tulcea. Meciurile S.N. Oltenița— 
Electrica Fieni, C.F.R. Roșiori—Musce
lul Cî-mpulung și I.M.U. Medgidia—Du
nărea Giurgiu, se vor juca la 14 sep
tembrie.



volei

Ștefănesci 
concureaz

au fost i
(ridicători

pe pugilistul belgian Jean de Keers 
prin abandon dictat de arbitru în re
priza a IlI-a.

START IN CArlPIONATUT MONDIAL
DE CANOTAJ pentru „internaționale"-

leri, în Campionatul mondial de
România - Iugoslavia 3-1

Turneul de tenis
de la Forest Hills

4,

Caleidoscop

de canotaj
■>

40 365

plat; Eltmann 
Lars Haglund

mai buni 
și Drăgan

și prețioasă victorie, 
la campioana R. D.

cîrmaci: Anton Chirla- 
Zaiț.

european de 
Howard Win- 

titlul, 
Londra,

1970 s-a primit 
din partea fede- 
din S.U.A.

extrem de spectaculos,

Iată echipamentul model cu care 
fost echipați schiorii francezi la Por
tillo și care le-a permis — după 
părerea specialiștilor — să cîștige 

secunde prețioase.

(Urmare din pag. 1)

De la 8—8, însă, echipa română se 
detașează și ajunge să conducă

1. Ungaria 8 p., 
România (A) 
10—18),

în campionatul european feroviar de polo
începînd de astăzi și pînă la sfîr- 

șitul săptămînii, iubitorii jocului de 
polo din Capitală vor putea urmări, 
la ștrandul Tinerelului, o interesantă 
competiție în care sînt angrenate 
cele mai bune selecționate feroviare 
ale continentului.

Așa cum am mai anunțat, cele 11 
echipe participante la acest al II-lea 
campionat european feroviar au fost 
împărțite în trei grupe, cîștigătoa- 
rele fiecăreia urmînd să se întîl- 
nească într-un turneu final.

Poloiștii noștri vor evolua în grupa 
a III-a, alături de selecționatele Iugo
slaviei, Olandei și Franței.

• Iată și programul meciurilor 
din prima zi : de la ora 8 : R. D. 
GERMANA — BELGIA, BULGARIA 
— POLONIA, U.R.S.S. — ITALIA, 
ROMANIA — OLANDA și IUGO
SLAVIA — FRANȚA; de la ora 16: 
R. D. GERMANĂ — POLONIA, BUL
GARIA — BELGIA, UNGARIA — 
ITALIA, ROMANIA — FRANȚA și 
IUGOSLAVIA — OLANDA.

înotătorii noștri se pregătes

Echipele U.R.S.S. (fete) și Ungariei (băieți) au cîștigat 
concursul internațional de tenis de masă pentru juniori

Ieri s-au încheiat întrecerile probelor 
pe echipe ale turneului internațional de 
tenis de masă pentru juniori. învingătoa
re : formațiile Uniunii Sovietice (fete) și 
Ungariei (băieți).

Rezultate tehnice, echipe băieți: 
U.R.S.S.—România (B) 5—0 : Pilosian— 
Stclian 2—0, Astrovski—Preda 2—1, 
Strelnikov—Sîngeorgean 2—0, Pilosian— 
Preda 2—0, Strelnikov—Stelian 2—0 ; 
Ungaria—România (A) 5—0: Timar— 
Macovei 2—0, Ionyer—Teodor 2—1, 
Klampar—Șimandan 2—1, Ionyer—Ma
covei 2—0, Timar—Șimandan 2—0 ; Ro
mânia (B)—România (C) 5—3; U.R.S.S.- 
Romănia (A) 5—2: Astrovski—Teodor 
2—1, Strelnikov—Macovei 2—1, Pilo
sian—Șimandan 1—2, Strelnikov—Teodor 
2—0, Astrovski—Șimandan 0—2, Pilo
sian—Macovei 2—1, Strelnikov — Și
mandan 2—1 ; Ungaria — U.R.S.S. 
5—3; România (C) — România (A) 
5—3 ! Clasament:
2. U.R.S.S. 7 p., 3.
5 p. (meciaveraj:
România (B) 5 p. (9—18), România (C) 
5 p. (8—18). Echipe fete: U.R.S.S. 
(A)—România (II) 3—0: Ivanova—To
ma 2—0, Ieriomenko—M. Corodi 2—1, 
Ivanova, Ieriomenko-—M. Corodi, H. 
Corodi 2—0 ; România (A)—Ungaria

Jocuri decisive in concursulî

international de tenis
(Urmare din pag. 1)

simplu femei), unde Iudit Dibar 
cucerit o nouă
de data aceasta , ____ .
Germane, Holla Riede (6—4, 6—3).

Alte rezultate : simplu bărbați, tu
rul al II-lea : Maioli — Mureșan 

Howe — Popovici 6—3, 
Mărmureanu — Țolov 

Pokorni — C. Năstase

6—2,
5— 7,
6— 2

6—1,
6—4,

„----i, 8----6, X UIXVllll ---- v<.
6— 1, 5—7, 6—0 (păcat că jucătorul 
nostru n-a 
surse în
Trettin 6—i, „—-x 
turul I : Wieczorek — Cun 9—7, 8—6, 
sferturi : Lieffrig — Kull 6—3, 6—2, 
Schediwy — Wieczorek 6—-4, 6—8,
7— 5, Schultze—Horșa 8—6, 6—2; dublu
bărbați, turul I: Bosch, Serester — Lim
beck, C. Năstase 6—1, 6—2, Maioli, 
Pokorni — Boaghe, Popovici 6—1, 
6-—3, Mărmureanu, Dron —Volkov, 
Ghenov 10—8, 6—4, Dumitrescu,
Marcu — Trettin, Luttrop 6—4, 6—4; 
dublu mixt, 
mureanu — 
6—1, Dibar, 
cu, Iamroz 
Novicki —
6—3, 9;—7, Riede, Luttrop — Horșa, 
Serester 5—7, 6—3, 6—3, Cun, I. Năs
tase — Terras, Limbeck 6—1, 6—2.

Astăzi, pe program figurează me
ciuri la toate cele trei probe de du
blu (cu începere de la ora 9), iar 
după-amiază (de la ora 14,30) semi
finalele de simplu femei (Lieffrig — 
Schediwy, Schultze — Dibar), o semi
finală de simplu bărbați (MaioJi — 
I. Năstase) și alte jocuri de dublu pînă 
la nivel de finale.

mai avut suficiente re- 
ultimul set). Tiriac — 
— 1, 6—4 ; gimplu femei,

3—1 : Crișan—Izso 2—0, Weis—Schne- 
ler 0—2, Crișan, Weis—Izso, Schneler
2— 0, Crișan—Schneler 2—0 ; R.F.G.-— 
U.R.S.S. (B) 3—2; U.R.S.S. (A)—Ro
mânia (A) 3—0: Ivanova—Crișan 2—1, 
Ieriomenko—Weis 2-—1, Ivanova, Ierio
menko—Crișan, Weis 2—1 ; R.F.G.-—• 
România (B) 3—0 : Scharmacher—To
ma 2—0, Hendriksen—M. Corodi 2—0, 
Scharmacher, Hendriksen—M. Corodi, II. 
Corodi 2—0 ; Ungaria—U.R.S.S. (B)
3— 2; U.R.S.S. (A)—Ungaria 3—0; 
R.F.G.—România (A) 3—2 : Scharma
cher--Crișan 0—2, Hendriksen—Weis 
2—0, Scharmacher, Hendriksen—Crișan, 
Weis 2-—1, Hendriksen—Crișan 0—2, 
Scharmacher—Weis 2—1; U.R.S.S. 
(B)—România (B) 3—1. Clasament: 
1. U.R.S.S. (A) 10 p„ 2. R.F.G. 9 p., 
3. România (A) 8 p., 4. U.R.S.S. (13) 
6 p. (9—13), 5. Ungaria 6 p. (5—14), 
6. România (B) 6 p. (4—13).

Turneele individuale, simplu băieți, 
seria I: Macovei—Teodor 2—1, Stama- 
tescu—I.igheti 2—0, Klampar—Barabaș 
2—0, Strelnikov—Sevelkovas 2—0, Sîn- 
georgean—Preda 2—0 ; simplu fete, se
ria I: Hendriksen—Izso 2—1, Manga- 
rasova—Ieriomenko 2—1, Tomeseu—II. 
Corodi 2—0. Astăzi — ultima zi a 
competiției — de la ora 9 și ora 17, 
vor avea loc — în sala Dinamo — me
ciurile din cadrul probelor de simplu 
fete și simplu băieți.

Astăzi, la Bled ^Iugoslavia), se va 
da startul în primele întreceri (serii) 
din cadrul campionatelor mondiale de 
canotaj rezervate echipelor masculine. 
La această ediție — care se va des
fășura între 8 și 11 septembrie ■—■ 
participă cele mai bune „rame și vîsle" 
de pe glob: campioni naționali, euro
peni, mondiali și olimpici. In lupta 
pentru titlurile supreme — la cele 7 
probe clasice — sînt angajați cano
tori din aproape 30 de țări. Dintre care 
menționăm : 
Cehoslovacia,
slavia, Anglia, 
garia, Japonia,

Țara noastră 
cinci echipaje,

Schif 44-1: 
mitru Coca,
Papp4-Constantin Bunceanu.

R. D. Germană, U.R.S.S.,
R.F.G., Australia, Iugo- 

România, Franța, Un- 
Elveția.
va fi reprezentată de 

după cum urmează: 
Gheorghe Drilea, Du-

Ștefan Tudor, Francisc

NEW YORK. In „16-imile“ probei 
de simplu bărbați din cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
S.U.A., ce se desfășoară la Forest 
Hills, s-au înregistrat următoarele re
zultate : Bowrey—Drysdale 6—1, 8—6, 

Graebner—Power 6—4, 6—2,8—6;
3-6, 6—1; Emerson—Gerrard
6—4, 6—1; Newcombe—Ashe
6-3, 6—4 ; B un g ert—T a cch i ni
6—0, 6-1; Ralston—Osuna
6—4, 6-3 ; Riessen—Keldie
6—1, 6-4 Stolle—Contet

6—2 8-6.

turul I : Lieffrig, Măr- 
S. Ciogolea, Dron 6—1, 
Maiodi — El. Dumitres- 
6—1, 6—3, Wieczorek,
Cealko, Volkov 4—6,

Schif 2 fără 
covsohi, Feodor

Schif 2 4-1: Reinhold Batschi, Petre 
Ciapura -ț-Gheorghe Gheorghiu.

Schi 4 fără cîrmaci: Emeric Tușa, 
Emanoil Stratan, llie Husarenco, Ște
fan Tarasov.

Schif 2 visle: Alexandru Aposteanu, 
Octavian Pavelescu.

Cele mai multe înscrieri s-au efec
tuat la probele de 44-1, 4 fără cîr
maci și 84-1. Finalele tuturor probe
lor vor avea loc duminică, In ordinea 
tradițională: schif 4-ț-l, schif 2 fără 
cîrmaci, „simplu**, schif 2 4-1, schif 4 
fără cîrmaci, schif 2 visle și schif 
84-1.

cu
12— 9. Este rîndul voleibaliștilor iugo
slavi să aibă o revenire, scorul ajunge
13— 12 pentru selecționata noastră, care 
-— în final — se impune, cîștigînd setul 
și meciul.

Arbitrul brazilian 1. Leibnitz, secun
dat de Kumahara (Japonia) a condus în 
general corect. Echipa noastră a aliniat 
următoarea formație: Tîrlici, Drăgan, 
Derzei, Schreiber, Stoian, Udișteanu, pe 
parcursul întîlnirii fiind folosiți Ganciu, 
Grigorovici, Corbeann, Bărbuță și Co- 
zonici. Maestrul emerit Hora țiu Nico- 
lau, accidentat în jocul cu R. D. Ger
mană, nu va mai putea fi folosit pînă 
la sfîr.șitul turneului final. Dintre ju-

academic

Echipa feminină a Poloniei care a 
ctștigat al VIII-lea concurs internatio

nal de tir cu arcul.

CAMPIOANA o- 
limpică M a r i e4 1 e 
Goitschel a partici
pat la un concurs de 
schi nautic la Portil
lo. Văzînd cum se 
desfășoară concursul, 
campioana olimpică 
a declarat: „Cred că 
nu-i departe vremea 
cînd mă voi înscrie 
la campionatele mon
diale de schi nautic. 
La urma urmei, e tot 
schi. Și cred că me
daliile de aur... au 
aceeași culoare". Ce 
se va, întîmpla dacă, 
intr-adevăr, schiorii 
vor da „năvală 
schiul nautic ?

PENTRU a evita 
desele incidente pro
vocate de jucătorii 
din liga de fotbal 
a departamentului 

E r an ch e-C o mt e 
(Franța), organizato
rii au găsit cea mai 
bună rezolvare: pe 
listele de arbitri fi
gurează deja mai 
mult de 20 de arbitri 
femei, care vor con
duce în viitor meciu
rile de fotbal. Așa 
stînd lucrurile și cu- 
noscînd tradiționa
la... galanterie fran
ceză, organizatorii 
speră că arbitrii să 
nu mai fie țjnta in
juriilor jucătorilor

Lucrările Congresului federației internaționale

BELGRAD 7 (Agerpres). — La Bled 
(Iugoslavia) au Început lucrările Con
gresului federației internaționale de ca
notaj academic, la care participă dele
gați din 34 de țări. Din partea Româ
niei participă secretarul general al fe
derației de canotaj, Anton Bălan. Con
gresul a decis ca în anul 1968 să nu 
se desfășoare campionatele 'europene 
masculine, deoarece în acest an vor a- 
vea loc Jocurile Olimpice din Mexic. 
R. D. Germană și-a depus candidatura 
pentru organizarea campionatelor eu

ropene din anul 1969. Pentru. <ampio-

natele mondiale din 
oferta de organizare 
rației de specialitate

Congresul a aprobat o nouă compe
tiție internațională „Regata Fisa", re 
zervată juniorilor, care urmează să se 
desfășoare anual între 15 iulie și 15 
august. Prima ediție pentru care și-a 
depus candidatura Italia va avea loc 
în anul 1967 cu ocazia aniversării a 
75 de ani de la înființarea federației 
internaționale de canotaj. Viitorul con
gres va avea loc în luna septembrie 
1967 la Vichy.

înotătorii noștri fruntași se pregă 
intens pentru competițiile Internațional 
la care vor participa în această iun 
Sîmbătfi șl duminică vom avea prilej 
să-i urmărim în cadrul Campionatel 
internaționale ale României, alături d 
sportivi cunoscuți din Ungaria, R.D. G 
mană, Iugoslavia, R.F. Germană, Pol 
nia, Bulgaria și Cehoslovacia.

Printre cei care vor reprezenta țară 
cadrul Campionatelor internaționale 
numără A. Șoptereanu, V. Cost 
Z. Giurasa, H. Schter, Al. Bain, G. M 
raru, A. Covaci, A. Soos, VI. Belea, V 
Moraru, N. Tat, V. Horvath, I. Ungu 
A. Andrei, D. Coroiu, G. Cerbeanu, 
Manafu, G. Gonos, A. Boroș, D. M 
ca ș.a. Acestora li se vor adăuga și c 
6 sportivi dinamoviști, Cr. Balaban, 
Stănescu, D. Demetriad, N. 
T. Șerban și E. Silianu care 
în aceste zile la Praga.

cătorii români, 
acest joc Ganciu _
coordonatori), și Udișteanu (trăgător).

Alte rezultate : R.D. Germană 
Bulgaria 3—1 (-3, 13, 11, 8); Japoni 
— U.R.S.S. 3—2 (15—12, 12—15, 4 
15, 15—7. 15—81. ;

Acest clasament

Iată clasamentul după patru etapV—
1. Japonia 4 3 1 11: 9
2. Cehoslovacia 3 3 0 9: 4
3. U.R.S.S. 422 10: 7
4. România 422 9: 8
5. R. D. Germană 422 7: 7
6. Polonia 4 2 2 8:10
7. Bulgaria 312 6: 8
8. Iugoslavia 404 5: 12

Tost alcătuia
fără rezultatul meciului Cehoslova 
aia—Bulgaria, care a început la 
cînd transmit. Mîine toate echipei 
au zi de pauză.

care pînă nu de mult 
vociferau și chiar... 
molestau arbitrii.

CASSIUS CLAY, 
campionul mondial 
Ia categoria grea, a 
sosit la Frankfurt 
pentru a întâlni la lo 
septembrie pe cam
pionul Europei, Karl 
Mildenberger. între
bat dacă se teme de 
„frumosul Karl" 
(cum i se spune lui 
Mildenberger) Cas
sius Clay a răspuns: 
„Nu mă tem decît 
de AIah“.

ÎNOTĂTORII fran
cezi au fost absenți 
la balul de închide
re a campionatelor 

. europene de la Ut
recht. Aceasta, de
oarece la ceremonia 
de închidere a cam- 
pionatelor, in timp 
ce se aducea drape
lul europenelor de 
către o echipă de 
înotători, sprinterul 
Pascal Dupont a să
rit și el în apă și a 
înotat în paralel, fă
când tot felul de 
tumbe. Dezaproabrea 
publicului a fost atît 
de mare, incit înotă
torii francezi au pre
ferat să ramină la 
hotel în seara zilei, 
in loc să participe la 
bal.

Selecționata feminină 
de baschet a R. P. Chinezi 

a disputat primul joc 
In țara noastră

CLUJ 7 (prin telefon d
la trimisul nostru). — în 
localitate s-a disputat par
tida internațională amicală 
dintre selecționatele feminin 
de buchet ale României ș 
R. P. Chineze. După un jo 

d 
mare luptă, victoria a re; 
venit sportivelor oaspete cu 
scorul de 75—70 (33^8).

Cele mai multe pine 
le-au înscris Dumitrescu 
(16), Suliman (14), Gheor- 
ghe (12) și Spiridon (10) 
pentru România și Cije 
Sin-șan (20), Ti Veni-j 
(16), Vao Sian-nei (11), Li 
Mu-cijen (10) pentru R. P. 
Chineză. Au arbitrat cu scă 
pări V. Chioreanu și I. Bo 
doni.

GH. RUSSU—ȘIRIANU

BELGRAD. Cea de a treia 
etapă a Turului ciclist al Iu 
goslaviei, desfășurată intr 
Bijelo Folje—Titograd (12 
km), a revenit sportivult 
Hoffman (R.D. .Germană) î 
2 li 36:03,0. In clasamentu 
general individual, pe primii 
loc a trecut italianul Talpo c 
9 h 2.3:39,0.

BERLIN. — Selecționa 
masculină de handbal a R 
publicii Arabe Unite și-a cori 
tinuat turneul în R. I). Ger 
mană, jucînd la Brandenbur 
cu reprezentativa R. D. Ger 
mane. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul dc 19 
12 (12—5).

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
STOCKHOLM. In localitatea Mal- 

moe s-a desfășurat un concurs inter
național de atletism. Proba de arun
carea greutății a fost cîștigată de atle
tul american Neal Steinhauer cu re
zultatul de 19,61 m. Pe locul doi s-a 
clasat norvegianul Bang Andersen cu 
18,30 (nou record al Norvegiei). Cursa 
de 800 m a revenit lui Bodo Tummler 
(R. F. Germană) cronometrat cu 1:50,3,

iar Ron Norris (S.U.A.) s-a clasat pe 
primul loc la prăjină, trecînd ștacheta 
înălțată la 4,85 m. Alte rezultate: 
1500 m: Harald Norporth (R. F. Ger
mană) 3:56,6 ; 3 000 m 
(Anglia) 8:13,8 ; disc: 
(Suedia) 57,66 m.

LONDRA. Campionul 
box la categoria pană 
stone (Anglia) și-a conservat 
învingîndu-1 marți seară, la

BERLIN. Turneul internațional de 
polo pe apă de la Leipzig s a înebeiaț 
cu victoria formației S. 6. Leipzig 
(R. D. Germană), care în meciul de
cisiv a învins echipa sovietică Torpedo 
Moscova cu scorul de 3—2 (1 
0—0, 2—0, 0—1).
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