
PROLETART DIN

t on.. • a
ne -ioat v b - 1
TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

Campionatul european feroviar de polo
Selecționata română — învingătoare în primele două partide
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Ieri dimineață au început la 
ștrandul Tineretului, intr-un 
cadru festiv, întrecerile campio
natului european feroviar de 
polo. La actuala ediție sînt pre
zente 11 formații, care au putut 
fi urmărite în cadrul meciuri
lor (din serii) desfășurate atît 
în cursul dimineții, cît și după- 
amiază.

I

Campionatul mondial de volei

Un turneu final mai pasionant ca niciodată...

Selecționata României, alcă 
tuită în marea majoritate din 
jucătorii clubului Rapid Bucu
rești, evoluează în cadrul gru
pei a IlI-a, alături de formațiile 
Iugoslaviei, Olandei și Franței, 
în primul meci, feroviarii ro
mâni au întîlnit selecționata 
Olandei alcătuită din înotători 
buni, dar prea puțin experimen
tați în acest joc. Sportivii noș
tri au obținut o victorie catego
rică cu scorul de 14—0 (3-0, 3-0, 
4-0, 4-0). Formația română, pre
gătită de antrenorul C. Vasiliu, 
a folosit în acest meci următorii 
jucători : Mureșan — Băjenaru 
(4), Culineac (4), Ghidaii, Ton-

tiu (2), Chirvăsuță, Miu (3), Me
dianii (1), Partida a fost condu
să corect de K. Laky (Ungaria).

Și celelalte întîlniri disputate 
în cursul dimineții s-au încheiat 
cu scoruri categorice. Recordul 
a fost stabilit de selecționata 
R.D. Germane, care a înscris 
Belgiei 21 de goluri fără să 
primească vreunul. U.R.S.S. a 
învins Italia cu 9—0 (2-0, 2-0, 
5-0, 0-0), Bulgaria a întrecut 
Polonia cu 9—2 (2-0, 2-1, 5-0, 
0-1), iar Iugoslavia a cîștigat în 
fața Franței cu scorul de 18—2 
(5—0, 4—1, 4—0, 5—1).

(Cent it mare în pag. a 4-a)

De la trimisul
ȘAH

Gheorghiu

e un punct
avans

■ cu runda a 10-a, turneul final 
■l campionatului republican de 
Kh a intrat In cea de a doua 
■imătate. începe chiar să se sim- 
K-nțropierea finișului. Și astfel, 
■(uniunea de aseară a fost una 
■intre cele mai animate de pină 
■cum, concurențll încercind să se 
■laseze pe un loc cit mal bun 
■t clasament, dat fiind că actua
la ediție a întrecerii este un ul- 
Kfn criteriu pentru stabilirea e- 
■hipel noastre olimpice.
I Liderul finalei. Florin Gheor- 
Ihiu. pare să-și fi făcut o specia
litate din modul cum manevrea
ză și înaintează pionii centrali. 
Ieri, în partida cu Mititelu, deci- 
lia s-a produs de asemenea în 
Jentru. Marele maestru a înain
tat cu „tempo” pionii creînd me- 
feu alte șl alte amenințări. Pînă 
■a mutarea 36. cînd poziția lui 
■mititelu devenise fără speranțe.

In acest timp principalul său 
armărilor, Partos, trebuia să se 
mulțumească cu o remiză la 
Soos. Ghițescu. un alt pretendent 
la titlu, n-a putut trece nici el 
peste apărarea tenace a lui Un- 
gureanu. Egalitatea a fost con
semnată și în partidele Drozd— 
Neamtu, Volculescu — Buză și 
Stanciu — Gtlnsberger.

Reface puternic terenul Drl- 
mer. In runda a 10-a el a jucat 
cu negrele împotriva lui Ciocîltea. 
l-a întins adversarului său o 
cursă foarte șlreată In care aces
ta n-a pregetat să cadă. Rezul
tatul : la mutarea a 19-a Ciocîl
tea s-a aflat în fața pierderii im- 
parabile a damei. Șuta a cîști- 
gat la Nacu.

Două partide s-au întrerupt, 
rgotez are avantaj la Vaisman 
jar Gavrilă o poziție mai bună la 
Reicher.

clasament, diferența dintre 
primul și al doilea clasat a cres
cut la un punct : Gheorghiu 8V>, 
Partos ?'/>. Ghițescu și Drimer 6, 
Ungureanu și Buză S’A, 
Voiculescu, Stanciu 5 (1), 
Mititelu 5 p etc.

Astăzi se joacă runda a

în sfîrșit, o zi 
acest formidabil 
mondial de volei, în care utili
zarea termenului de „maraton" 
voleibalistic este mai nimerit 
ca la oricare altă ediție, 
nînd aceasta mă refer în 
deosebit la turneul pentru 
parea locurilor I-^-VIII, 
are loc la Praga, în Palatul 
Sporturilor, unde de luni și 
pînă miercuri, zilnic, am asis
tat la 4 meciuri cuprinse în 
două programe separate, 
începînd la ora 13,30 și 
la ora 19, dar între care 
odată nu a fost o pauză 
mare de o oră. Intrăm în 
la prînz și ieșim după miezul 
nopții, la capătul a 10 ore de 
volei, care trec, totuși, pe 
nesimțite. Această suită de 
jocuri pasionante este conse
cința directă a echilibrului de

de pauză în 
campionat

Spu- 
mod 
ccu- 
care

unul 
altul 
nici- 
mai 
sală

(V.

Botez, 
Soos,

11-a.

Ch.)

Steagul roșu-Atletico Madrid 2-0 (1-0)
BOLOGNA. 8 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). Echipa 
Steagul roșu s-a reabilitat în fața 
publicului Italian după victoria . 
pe deplin meritată obținută în 
compania campioanei Spaniei, 
Atletico Madrid, cu 2—0 (1—0). 
Firește, dacă șl în primul joc 
fotbaliștii brașoveni ar fi luptat 
cu aceeași ardoare ca în partida 
cu Atletico, rezultatul cu Bolog
na ar fi fost cu totul altul. în
treaga echipă brasoveană trebuie 
felicitată pentru felul în care a ( 
abordat acest joc, în fața unul 
adversar de certă reputație inter
națională. Se cuvine să eviden
țiez în primul rlnd pe Năftănăilă, 
Pescaru și Alecu, pentru acțiu-

Echipa de ciclism a Olandei

a sosit la București
în Capitală e- 
a Olandei care

nile lor spectaculoase, și să sub
liniez forma bună a portarului 
Plică. O comportare frumoasă au 
avut pe linia de fund Jenei, iar 
in atac inimosul Necula.

Iată cum s-au marcat cele 
două goluri. In min. 32 Necula, 
profîtînd de o greșeală a lui Mar
tinez, înscrie printr-o frumoasă 
întoarcere. Al doilea gol este în
scris de Gyorfi în min. 49, care 
a reluat 
centrare
Selymesi.

Astfel, 
locul al treilea în acest 
Arbitrul Italian Monti (Ancona) a 
condus următoarele formații :

STEAGUL ROȘU î Pilcă 
văncescu, Naghi, Jenei. Campo 
—Pescaru, Năftănăilă — Selyme
si, Necula, Alecu, Gyorfi.

ATLETICO MADRID : Rodri- 
guez — Colo, Caleja — Rejes 
(Cardona), Martinez, Glaria — U- 
farte (Garați), Luis Jones, Ruiz, 
Sosa, Cotar.

spectaculos cu capul o 
de pe dreapta a lui

Steagul roșu a ocupat 
turneu.

I-

nostru special, CONSTANTIN FAUR
forte arătat de cele 8 echipe, 
echilibru prevăzut de altfel 
și care doar în infimă propor
ție nu s-a manifestat în prima 
jumătate a confruntării.

Clasamentul după patru eta
pe este edificator în această 
privință, el reprezentînd o 
grăitoare ilustrare a ceea ce 
a fost pînă acum, ca și o pro
misiune captivantă a ceea ce 
va fi de acum încolo. Iată-1 
mai jos, invitînd la toate cal
culele și pronosticurile posibi
le, deoarece — se pare — că 
nimic nu mai este imposibil 
în acest campionat mondial 
în care — cu excepția a două 
din cele trei meciuri încheia
te cu 3—0 — n-a fost par
tidă pe care s-o poți crede în
cheiată și n-a fost echipă pe 
care s-o socotești învingătoare 
sau învinsă înainte de fluierul

Și acest „punct termi- 
al jocurilor a intervenit 
acum doar de trei 
3 seturi, de 6 ori

Aseară a sosit 
chipa de ciclism 
va participa la cea de-a XV-a e- 
diție a ^Turului României”. E- 
chipa este alcătuită din Gabri
el Minneboo — Învingătorul edi- 
-țiel din acest an a „Cupei ora
șului București” — Leen de Groot, 
Gerard Vianen, Hans Tesselaar 
și Henk Benjamins.

- ★
In finală s-au întîlnit Echipele 

Spartak Moscova și F. C. Bolog
na. Victoria a revenit echipei so
vietice cu 2—0 (prin golurile mar
cate de Golodubov și Husainov) 
care a cîștigat turneul.

CESARE TRENTINI

ori 
după 
5 se- 
capă- 
peste 

joc. Clasament

final, 
mis' 
pînă 
după
4 seturi și de 7 ori după
turi, cel mai adesea la 
tul sau, uneori, chiar 
două ore de
(cu meciul Cehoslovacia 
Bulgaria 3—0):

1. Cehoslovacia 4 4 0 12: 4 8
2. Japonia 4 3 1 11: » 7
3. U.R.S.S’. 4 2 2 10: 7 6
4. România 4 2 2 9: 8 6
5. R.D. Germană 4 2 2 7: 7 6
6. Polonia 4 2 2 8:10 6
7. Bulgaria 4 13 6:11 5
8. Iugoslavia 4 0 4 5:12 4

Palpitantă este 
de la Pardubice, 
pută locurile IX-XVI. Aci, după

și întrecerea 
unde se dis-

('Conrinuore în pag. a 2-a)

JEAN INE LIEFFRIG (Franfa) 
si II.IE NASTASE (România)

Șulul lui Culineac a făcut inutilă intervenția portarului 
olandez. Selecționata română conduce cu 8—0 in partida 

cu reprezentativa Olandei
Foto : T. Roibu

FINALELE CONCURSULUI INTERNATIONAL DE 
TENIS

ieri a fost din nou „zi pli
nă" în programul concursului 
internațional de tenis.

Performerul zilei: Uie Năs
tase ! Tinărui nostru echipier 
din reprezentativa tării a făcut 
pasul cel mare spre finală, 
scoțînd din luptă pe capul de 
serie cu nr. 2, italianul Gior
dano Maioli. A fost un meci 
de toată frumusețea, cu multe 
momente de intensitate care 
au stîrnit emoție în tribune. 
Ilie a știut din nou să „ascun
dă" mingea în joc. l-a lăsat 
adesea pe picior greșit pe re
dutabilul său adversar, el în
suși posesor al tehnicii lovitu
rilor subtile. Confruntarea a 
doi jucători tineri, în plină as
censiune, viitori ași ai rache
tei. Iar rezultatul — o preți
oasă victorie pentru reprezen
tantul țării noastre.

Acum, în proba de simplu 
bărbați, toți oaspeții străini ai 
turneului au trecut în 
spectatorilor. Urmează

rîndul 
o se

mifinală românească — Țiriac- 
Mărmureanu — după care vom 
asista la întîlnirea primilor

Caietul de
Frumos e vara la Sovata ! Soare, aer, 

băi, oameni simpatici. Veseli, aș putea 
spune. Cu mult umor. Vă imaginați ce rîs 
a fost în stațiune cînd a venit și subsem
natul : ei cu umor, eu cu umor, ne-am 
distrat ca la teatru !

In prima zi, de pildă, mă duc să văd un 
meci de „Cupă". Se întreceau fotbaliștii de 
la Energia I.F. cu Fîntînele Sovata. La 
Intrarea pe stadion, un cetățean.

— Dumneavoastră ce fel de bilet aveți ? 
— mă întreabă el.

— De hîrtie ! spun, cu umorul meu ire
zistibil.

— Ha.
— Ha, 

de împachetat lapte.
— Ha, ‘ -

casă și
— Ha, 

caiet ?
— Ha, 

dictando.
La casă, lume multă. In sfîrșit, ajung 

în față și cer un bilet.
— De care ? mă întreabă casierul.
— De dictando... spun eu, abținîndu-mă 

să nu rîd.
omul deschide tacticos un caiet d<? dic

tando,, ia o lamă, taie o bucățică de hîrtie 
șl mi-o întinde.

— Poftim ! spune dînsul.

ha, ha I rîde el. De care hîrtie • 
ha, ha ! izbucnesc eu. De hîrtie

ha, ha ! face dînsul. Mergeți la 
luați unul de hîrtie de caiet.
ha, ha 1 mă prăpădesc eu. De care

ha, ha ! continuă el. De caiet de

Au sosit primii oaspeți

jucători ai întrecerii. Dacă 
intervine vreo surpriză, 
Năstase îl va avea ca ad

doi 
nu 
Ilie . .____  .. _ - ______
versar pe cafopionul tării, Ion 
Tiriac. Fată în fată vor sta cei 
doi tenismani care în acest an 
ne-au adus de peste hotare 
cîteva prețioase succese.

Pe Țiriac l-am văzut ieri 
numai în jocuri de dublu. Ace
eași siguranță în servicii, vi
teză derutantă a mingilor și 
adresă în executarea lovituri
lor lungi, ne sugerează că mo
mentele de dificultate ale cam
pionului nostru în meciul de 
miercuri cu Pokorny au fost 
numai de natură subiectivă. 
Ion Tiriac joacă tenis de cla
să și rămîne desigur primul 
favorit al turneului.

• Un cuvînt de apreciere 
merită șî protagonistele femi
nine. Jeanine Lieffrig a domi
nat net semifinala sa cu Kora

la „internaționalele"
de natație

KADU VOIA 
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

dictando
de— Bunăăă I strig eu, tâvâlindu-mă

rts- Și ctte parale face 7
— Trei lei I
Scot banii, ti pun pe masă, iau hlrtla de 

dictando și plec.
— Un moment 1 îl aud pe casier.
— Ce s-a Intim plat 7 fac eu pe naivul.
— Biletul I
— Cum, nu e valabil 7 întreb mirat.
— Nu. Și vă rog să mă scuzați.

— El. lasă șl dumneata acum. Ce, eu nu 
știu de glumă 7

— De care glumă 7
Asta, îmi spun, e mucalit rău. 

să-mi facă o șotie.
— Adică, asta n-a fost glumă 7
— Nu.
— Dar ce-a fost 7
— O greșeală. Biletul pe care

Iar vrea

întreb.

— O greșeală. Biletul pe care vi l-am 
eliberat nu e bun. ti lipsește numărul de 
ordine.

— Așa 7 zic. Sînteți amabil să-i puneți 
acel număr de ordine 7

— Slnt. Dațl-1 încoace I

Ieri au sosit în Capi
tală primele delegații de 
sportivi care vor partici
pa la Campionatele inter
naționale de natație ale 
României. Este vorba de 
înotătorii din R.D. Ger- . 
mană, care au venit cu 
lotul anunțat anterior, și 
de cei din Ungaria. Din 
delegația maghiară se des
prinde tînărul spatist 
Laszlo Cseh (1:01,9 în 
acest an) — una din ma
rile speranțe ale înotăto
rilor din R.P. Ungară. îm
preună cu el au mai so
sit Risko (100 și 400 m 
liber), Banyai (100 m și 
200 m fluture), Toth-Ga- 
bor (100 m și 200 m bras) 
prfecum și săritorii J. 
Konkoly și Eva Felhoes- 
»y.

Casierul la un creion, scrie o cifră pe 
bucățica de hîrtie și mi-o înapoiază.

— Acum pot să intru ? întreb
— Puteți !
— Precis T
— Ei, dacă vft spun 1 Ce, noi ne Jucăm 

aici ?
— Stai, omule, că nu m-ai înțeles. Am în

trebat dacă pot să intru pe stadion eu bu
cățica asta de hîrtie de dictando

— Și eu v-am răspuns că puteți. Toată 
lumea intră așa.

— Vorbiți
— Cît se 

sierul.
— Totuși, 

„poanta” ?
— „Poanta1 „ —-----

regiune și avem mare nevoie de gologani.
— îmi dațl voie să vă spun eu „super- 

poanta” ?
— Vă rog.
— Biletul ăsta e universal valabil 

poate

serios 7 .
poate de serios ! răspunde ca- 

tntre noi umoriștii : care e

e că băieții au promovat în

se 
intra cu el și la stadion și la... apă î

VASILE TOFAN
„Caietul ae dictando" de la Sovata 

fleac I La Reghin se încasează bani 
„program" eu... programul turului 
I ,.C” în care — cu toată bunâ- 

nu p i citi mai nimic din cauza 
Oameni cu 
asociațiilor 

Energia I.F.

P.S. 
e un 
pe un 
categoriei 
volnja —__ —
calității execrabile a tiparului, 
„haz” președinții și secretarii 
sportive Progresul Reghin. Energia I.F. și 
Fintînele Sovata * (A se citi ION BOTA, 
dr. TIBERIU GYORGY și LUDOVIC MUSCA).



HANDBAL . AUTOMOBILISM

FAVORIȚII AU CÎȘTIGAT ÎN ETAPA DE IERI Raliul României
Etapa intermediară desfășurată ieri 

în cadrul seriei I a campionatelor 
republicane de handbal a furnizat — 
după cum ne comunică majoritatea 
corespondenților noștri — partide 
viu disputate, încheiate, în general, 
cu rezultate scontate. Din păcate 
lupta pentru obținerea victoriei a 
făcut ca preocupările pentru un joc 
tehnic, spectaculos să treacă pe pla
nul al doilea. De asemenea, în unele 
meciuri și-a mai făcut încă loc jo
cul dur, obstructionist fapt care nu 
contribuie în niciun caz la progre
sul handbalului nostru. Iată relată
rile primite de la corespondenții 
noștri :

FEMININ, scria I

RULMENTUL BRAȘOV — VOIN
ȚA SIGHIȘOARA 10—9 (5—3). Nu
meroșii spectatori prezenți la acest 
meci au asistat la o partidă extrem 
de echilibrată, cu faze frumoase in 
care victoria a revenit pe merit for
mației locale. Handbalistele de la

Fază din meciul feminin Rapid București —Liceul nr. 4 Timișoara. Tinăra Simona Arghir (Liceul nr. 4) aruncă din sări- 
*"ră de la 9 rn. peste blocajul făcut de feroviarele buciireștene

Foto: Th. Roibu
Rulmentul au jucat mai bine in atac 
și au dovedit o mai mare precizie 
în aruncările la poartă. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Drasser (4) și Cîmpeanu (3) — Rul
mentul; Onofraș (4), Andone (3) — 
Voința. (V. Popov ici— coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — LICEUL NR. 
4 TIMIȘOARA 9—6 (2—2). Scorul s-a 
menținut multă vreme echilibrat, 
pentru ca apoi, în repriza secundă, 
elevele să ia chiar un avantaj (min. 
34: 6—4). în finalul partidei ele nu 
au mai avut capacitatea fizică de a 
rezista jocului viguros și rapid al 
feroviarelor, care au obținut astfel o 
victorie meritată. Bun arbitrajul lui 
A. Albu (Brașov).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 4—8 (3—4). 
Al doilea joc al cuplajului din Bucu
rești a furnizat o surpriză. Handba-

Un turneu linal mai
(Urmare din pag. I)

patru zile de jocuri, rn fruntea cla
samentului se află la egalitate de 
puncte (8) și neînvinse R. P. Chine
ză și Ungaria, urmate în ordine de 
Olanda, Belgia, Brazilia (toate 
6 puncte), S.U.A., Turcia (5 puncte) 
și Italia. • De asemenea, sensibil 
echilibrat și cu destule răsturnări 
de pronosticuri se desfășoară la 
Praga și turneul pentru locurile 
XVII—XXII, în care, deocamdată, 
conduce cu 6 puncte și fără nici o 
infrîngere echipa Cubei, revelația 
acestui campionat mondial și care 
sste urmată în ordine de Franța, 
R F. Germană, Mongolia și Fin- 
anda.
Așa cum s-au petrecut lucrurile 

)înă acum, este aproape obligatoriu 
13 crezi că finalmente în toate cele 
rei turnee, ceea ce va decide or- 
linea echipelor va fi setaverajul. 
Xne știe, dacă nu punctaverajul sau 
hiar victoria directă, care s-a sta- 
ilit să fie ultimul criteriu de de- 
artajare a formațiilor aflate pe 
oziții egale...
Se poate spune deci că toate pro- 

osticurile cu privire la desfășura
ta acestui campionat mondial au 
>st confirmate. Există totuși o ex* * 
tpție: nivelul tactic, care era de 
iteptat să fie superior celui arătat 

edițiile anterioare, cu atît mai

• Duminică are loc prima etapă a 
fazei de zonă a campionatului repu
blican de oină pe anul 1966. Iată 
programul : C.P.B. — Petrolul Urlați 
(reg. Ploiești); Pacea Tițești (reg. 
Argeș) — Dinamo București; Recolta 
Pișcolț (reg. Crișa'na) — campioana 
regiunii Maramureș. Jocurile sînt 
conduse de arbitrii C. Țone (Dră- 
gănești), P. Ciolacu (Sibiu) și res
pectiv D. Mugioiu (Cluj).

Rezultatele se stabilesc după cum 
urmează: în caz de egalitate la 
puncte, pentru obținerea calificării 
se vor disputa două jocuri de ba
raj. Dacă egalitatea persistă, se va 
ține seama de punctajul jocurilor de 
baraj, iar în caz că egalitatea se va 
menține, se va califica echipa care 
a lovit cei mai multi jucători.

c
• Comisia de specialitate a le

giunii Maramureș nu a anunțat încă 
federației echipa care o va repre
zenta în întrecerile „zonale*, deși 
etapa regională s-a încheiat la 31 
august. Tăcerea comisiei menționate 
a pus, pe bună dreptate, p<? gînduri 
federația, care s-a întrebat dacă s-au 
ținut sau nu „regionalele". Oricare 
va fi explicația, comisia consiliului 
regional UCFS Maramureș se face 
vinovată pentru nerespectarea regu
lamentului. în aceeași situație se 
află și comisia regiunii Mureș-Auto
nomă Maghiară.

• Terenul din spatele Combina
tului poligrafic București va găzdui 
duminică, începînd de la ora 10, 
întîlnirea dintre C.P.B. și Petrolul 
Urlați, contînd pentru faza de zonă 
a campionatului. După aceea, cele 
două echipe vor luă parte la un tur
neu dotat cu trofeul „Cupa de 
toamnă" (organizat de comisia de 
specialitate a Capitalei), la care a 
fost invitată și formația Viața Nouă 
Olteni (reg. București).

listele de la Progresul, în evidentă 
revenire, au cîștigat pe merit, ca ur
mare a varietății cu care au atacat 
și a forței de finalizare. Nu este mal 
puțin adevărat că sarcina lor a fost 
mult ușurată și de faptul că Univer
sitatea a comis multe greșeli de or
din tehnic (pași, greșeli de prindere, 
pase în aut). O formă bună a mani
festat A. Oțelea (Progresul) autoarea 
a 5 aoluri

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 15-2 
(3—1). După o repriză în care s-au 
comis multe greșeli de ordin tehnic, 
în partea a doua a întîlnirii studen
tele s-au detașat net. Echina bucu- 
reșteană s-a prezentat numai cu 7 
jucătoare și doar forma bună a por
tarului Irina Naghi a făcut ca scorul 
să nu fie și mai mare.

MASCULIN, seria I

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA 8—11 (4—3). Victoria echi

MOTO

Motocrosiști din cinci țari 
vor lua startul la Brașov

Duminică dimineața, la ora 10, pe 
traseul din valea Răcădăului, se va da 
startul în concursul internațional de 
motocros, organizat de clubul sportiv 
Steagul roșu din Brașov. Activiștii 
acestui club au terminat lucrările de 
amenajare a traseului și mîine va avea 
loc antrenamentul oficial, oare constă 
din parcurgerea traseului — într-o 
manșă de 15 minute, pentru recunoaș
tere și apoi o manșă de 20 de minute, 
pentru verificarea motocicletelor. 

pasionant ca niciodată...
mult cu cît acum se joacă după im
portantele modificări aduse regula
mentului în anul 1964 la Tokio. în 
ciuda acestui fapt, nici o echipă 
nu s-a prezentat la Praga cu nou
tăți tactice. De la această caracteri
zare nu poate fi exceptată nici se
lecționata noastră, care — în plus
— manifestă unele carențe în ceea
ce privește organizarea apărării,
greșind mai mult decît ne așteptam 
în realizarea dublajelor și în pre
luarea atacurilor adverse. Și aceasta 
pentru că aportul în apărare al tră
gătorilor este mult inferior celui 
dovedit în jocurile de verificare.

Dar, despre comportarea echipei 
noastre vom reveni după consumarea 
acestui palpitant turneu final, caie 
se reia vineri cu jocurile: Iugosla
via — Bulgaria; Cehoslovacia — Po
lonia ,- Uniunea Sovietică — Româ
nia (ora 20); Japonia — R. D. Ger
mană.

DE LA I.E.B.S:
• Pentru jocul de fotbal PROGRE

SUL — FARUL de duminică, de pe 
stadionul Republicii, în nocturnă, bi
letele s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite.

® La bazinul acoperit Floreasca 
s-a redeschis cursul de inițiere la 
înot Dentru eonii. înscrieri la bazin

pei Steaua a fost facilitată de arbi
trajul părtinitor al lui VI. Cojocarii 
(Craiova). Cu 10 minute înainte de 
sfîrșit scorul era de 8—8, dar bucu- 
reștenii profitînd de deruta echipei 
studențești, determinată de greșelile 
de arbitraj, au forțat victoria. în ge
neral a fost un meci de luptă, în 
care s-a pus mai mult accentul. pe 
apărare. Au înscris: Guneș (5), Hart- 
weg (2), Sauer II (Politehnica), Gruia 
(7), Nodea (2), Iacob, Popescu 
(Steaua). (Petru Arcan—coresp. re
gional).

AGRONOMIA IAȘI — DINAMO 
BRAȘOV 10—15 (4—6).

RAFINĂRIA TELEAJEN — DINA
MO BUCUREȘTI 11—21 (2—7). Cu 
toate că întîlnirea se anunța echi
librată, dinamoviștii, jucînd excelent, 
s-au impus net după 15 minute cîști- 
gînd prin folosirea promptă a con
traatacurilor. (A. Vlăsceanu—cores
pondent).

Iată acum numerele de concurs cu 
care vor alerga motocicliștii : 250 cmc: 
1. Mihai Dănescu ; 2. Traian Macarie ; 
3. Cristian Doviț ; 4. Ștefan Chițu ; 
5. Petre Paxino ; 6. Traian Moașa ; 
7. Cicerone Coman ; 8. Ion Sasz ; 9. 
Gheorghe Munteanu ; 10. Dumitru Va- 
silescu (toți România), 11. Gyula Szap- 
panos (Honved Budapesta) ; 12. Laszlo 
Weinbach (Honved) ; 13. Alex. Iacov- 
lev (URSS) ; 14. Iuri Romanov
(URSS) : 15. Mihai Pop ; 16. Ovidiu 
Puiu ; 17. Aurel Ionescu ; 18. Ion
Bobîineanu (România) ; 500 cmc : 1. 
Gheorghe Ion ; 2. Eugen Keresteș ; 3. 
Ovidiu Puiu ; 4. Otto Ștefani ; 5. Adam 
Kriszbai ; 6, Martin Șanta ; 7. Alex, 
Ionescu ; 8. Florian Ștefan ■ 9. Stei ian 
Balog ; 10. Radu Popescu (toți Româ
nia) ; 11. Albert Courajod (Elveția) ; 
12. Sten Olavi (Finlanda); 13. Gyory 
Kopronczai (Ungaria) ; 14. Gabor
Szonda (Ungaria) ; 15. Sergliei Kaduș- 
kin (URSS) ; 16. Igor Kazakov (URSS).

După cum se vede, starturile sînt 
bogat populate iar nivelul superior al 
competitorilor promite curse spectacu
loase. Printre cei mai valoroși îi soco
tim pe Dăncscu, Doviț, Macarie, Ro
manov, Iakovlev ia 250 cmc și Gh. 
Ion, Keresteș, Puiu, Ștefani, Courajod, 
Olavi și Kazakov la 500 cmc. (I.D.).

• PRONOSPORT • PRONOSPORT
Concursul Pronosport nr. 37 din 11 

septembrie a.o. are un program deosebit 
de atractiv. Dar să vă prezentăm me
ciurile din acest concurs cu pronosticu
rile date de Programul Loto Pronosport 
de marți 6 septembrie a.c :

I Steagul roșu—Steaua 1, 2 ; II Știin
ța Craiova—Rapid 1, X; III Petrolul—• 
UTA 1; IV Progresul—Farul 1, X; 
V Progresul Brăila—Oltul Rm. Vllciea 
X, 1 ; VI Dinamo Pitești—Politehnica 
1; VII C.S.M.S. Iași—Jiul Petrila 1 ; 
VIII Chimia Suceava—Știința București 
X, 1 ; IX Oțelul Galați—Siderurgistul 
2, X; X C.F.R. Pașcani—Dinamo Ba
cău, 1, X ; XI Clujeana—Minerul Baia 
Mare 1. X: XII Gaz metan—Minerul

Autoturismele înscrise la 1ÎALIUL 
ROMÂNIEI din 17-18 septembrie a.c. 
sînt împărțite în 6 clase, după ca
pacitatea cilindrică, astfel : clasa 1 — 
pînă la 600 cmc ; clasa 2 — pînă la 
770 cmc ; clasa 3 — pînă la 900 cmc ; 
clasa 4 — pînă la 1250 cmc ; clasa 
5 — pînă la 1500 cmc; clasa 6 — 
peste 1500 cmc. în cazul în care în- 
tr-o clasă sînt înscrise mai puțin 
de 6 echipaje se vor face comasări 
de clase în clasa imediat supe
rioară.

Fiecare autoturism va fi ocupat pe 
tot parcursul de doi conducători cu 
drepturi și obligații egale, consti
tuind un echipaj, transportul orică
rui alt pasager fiind interzis.

Proba de regularitate, proba de 
bază a competiției, se desfășoară pe 
o distantă de 1 5Î2 km, în două zile, 
trecînd prin 17 puncte de control 
orar : Brașov — Orașul Gheorghe 
Glieorghiu-Dej — Piatra Neamț — 
Tg. Mureș — Cluj — Oradea (ziua 
I, 741 km) — Arad — Timișoara ■— 
Caransebeș —- Simeria — Sibiu — 
Rimnicu Vîlcea — Pitești — Bucu
rești (ziua a II-a, 771 kin).

Startul se va da din Brașov, in 
ordinea inversă a claselor. înainte 
de plecarea în probă, concurentii vor 
primi carnetul de bord în care sînt 
trecute : traseul, locul controalelor 
orare, kilometrii, media orară și 
timpii impuși între controale.

NOTE • ȘTIRI
9

Lupeni 1 ; XIII Vagonul Arad—C.S.M. 
Reșița 1.

Reamintim participanților că meciul 
V din programul acestui concurs este 
Progresul Brăila—Oltul Rm. Vîlcea (cat. 
B) și nu Dinamo București—Universi
tatea cum este tipărit pe afișele de 
etapă și fluturași.

*

Tragerea Loto de astăzi 9 septembrie 
a.c. are loc la Pitești.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.

La liecare control orar (C.^| 
concurenții trebuie să ajungă la <B 
șl minutul stabilit de organizatori™ 
*3 predea oficialilor carnetul de b<B 
pentru a se consemna ora și minuB 
trecerii. Controalele orare sînt scH 
rialate printr-un fanion alb instaH 
la 200 m înainte de C.O. și prlntr-B 
fanion galben, care marchează și ™ 
trama în C.O., instalat la 20 B 
înainte de C.O. H

Intrarea cu avans sau cu întîrzicB 
In C.O. se penalizează cu 20 puncB 
pentru liecare minut. Pentru a vH 
lifica ora oficială, concurenții ;B 
să oprească mașina înainte de B 
ntonul galben și să meargă pc jl 
pînă la C.O. ■

în cazul în care un echipaj xH 
Intra cu întârziere intr-un C.O., tl 
are voie să recupereze timpul pieB 
dut, deci va fi obligat să parcj?RM 
distanțele între C.O. următoare 
minutele afectate. I

Concurentii sînt obligati a efectul 
patru probe speciale contractonoml 
tru, care vor intra în calculul clastN 
montului în caz de egalitate dl 
puncte la proba de regularitate: I

— Bicaz (km 31) —- Lacul Roși 
(km 28) — probă de coastă; I

— Gheorghieni (km 30) — rrail 
(km 26) — probă de coastă; I

— Rimnicu Vîlcea (km 156 — kml 
148,300) — probă de coastă; I

— București — probă de îndemîl 
nare. I

Pentru fiecare secundă realizata 
în fiecare din aceste patru ijtoba 
se va acorda lin punct. 1

Clasamentul individual — pe class! 
— se întocmește în funcție de num3-| 
rul de penalizări primite pe par-J 
cursul probei de regularitate. în ciZ 
zul în care două sau mai multe echi
paje termină proba de regularitate 
cu același număr de puncte, depar
tajarea se va face pe baza puncte
lor realizate la probele speciale.

Echipajul care va însuma numărul 
cel mai mic de puncte va fi de
clarat cîștigător.

AL. TiJ-

ÎN SĂPTĂMÎNA
DE LA 5-12 SEPTEMBRIE a.c.

la cinematograful

TIMPURI NOI rulează:



• ••
Interviu cu antrenorul llie Oană, 
tpă prima apariție a selecționabililor

V

pe
ve-

FOTBAL

[urne multă, miercuri seara pe 
mionul Republicii la prima verifi- 
le a lotului nostru reprezentativ, 
lit înaintea unui sezon internațio- 
I deosebit de bogat în jocuri cu 
lacter amical și oficial. întreaga 
Inție se concentrează, firește, asu- 
I obiectivului nr. 1 : participarea 
Imci noastre formații la cea de-a 
■a ediție a" campionatului eupro- 
In — internațiuni. Cele trei jocuri 
I Elveția, la București, cu Italia 
leu Cipru, în deplasare) pe care 
liipa noastră reprezentativă le va 
[tine in interval de o lună (între 
[îoiembrie și 3 decembrie) reclamă 
[pregătire temeinică, efectuată în 
MTși cu mare atentle.
Rî sfîrșitul jocului cu formația 
[rtha din Berlinul occidental, am 
[icitat un interviu 
[renonil principal
I naționale 
I— Cum apreclati 
■ ificare a lotului 
■iti
I— Ca tiind foarte
I, a constituit un sparing partener 
licit B.S.C. Hertha este o formație 
nogenă, fără individualități de mare 
■să, dar cu o impresionantă capa- 
late de efort și cu cunoștințe teh- 
ro-tactice bune. Apărătorii, de 
Idă, deposedează perfect, fapt care 
Ipus serioase probleme atacului 
Istru.
I— Care sînt primele concluzii 
lltoare la formația noastră ?
Lm*1 prima apariție tn acest 
I a echipei și avînd în vedere 
ppu! principal al jocului — de ve- 
licăre a stadiului de pregătire și 

încercare a unor formule de
BC evoluția ei de ansamblu poa- 
Pprimi calificativul de satisfăcător, 
nt însă, unele lucruri care puteau 
prge mult mai bine chiar de la 
est prim joc
— La ce vă referiți ?
— La evoluția nesatisfăcătoare a 
ijlocașilor Ghergheli și D. Popescu.

special ultimul, din cauza ten- 
nțdi lui de a conduce balonul în 
nd exagerat a frînat jocul, l-a 
agmentat. în ceea ce-1 privește pe 
hergheli, acesta s-a străduit să în- 
■plinească sarcinile încredințate, a- 
iperind o rază mai mare de acțiune.

lui ILIE OANĂ, 
al echipei noas-

această pilmă 
pe care-1 pre-

utilă ; adversa-

ro

se

dar, încă nepus la punct cu antre
namentele, s-a plasat uneori defec
tuos

■— începeți aprecierile mitice cu 
mijlocașii, datorită rolului important 
ne care-l joacă într-o echipă ?

— Firește. Replierea greoaie, pla
samentul greșit influențează și randa
mentul fundașilor, după cum oprirea 
exagerată a balonului îngreuiază mi
siunea înaintașilor care, în aceste 
condiții, vor fi mat ușor marcați de 
adversari. Altfel, unele greșeli de na
tură tehnică și de 
tvit $1 la celelalte

— ...care — de ce i 
-- se repercutează 
jocului mijlocașilor, 
sarcina

• Absolut de acord. C. Dan a 
greșit pasa în cîteva rînduri, Mo- 
canu mai face greșeli de plasament, 
dar marchează o revenire de formă. 
Sperăm însă cu timpul 
aceste lacune

— Dintre cele două 
înaintare, care vi s-a 
bună ?

— Aceea folosită in repriza secun
dă. A avut avantajul omogenității 
și pe cel al unei mai mari expe
riențe în joc. Țin să remarc aportul 
lui Iancu. Este omul care prin forța 
sa de pătrundere poate dizloca o 
apărare aglomerată. Curînd, el va 
face un cuplu de temut împreună cu 
Badea sau cu Dumitriu II. Pe acesta 
din urmă îl vom mai încerca și în 
meciurile următoare. Este deosebit 
de talentat și joacă din ce în ce mai 
mult pentru echipă.

— Despre Lucescu nu ne spuneți 
nimic ?

— Intenționat l-am lăsat la mm3. 
Debutul său a fost mulțumitor, fapt 
care no face să credem că avem, 
în sfîrșit, doi candidați 
tul de aripă dreaptă și 
cel de extremă stingă.

—- Ce aii mai dori sa
— Doar o rugăminte 

adresez colegilor mei, antrenori Fa 
diferitele cluburi : și anume aceea să 
intensifice pregătirile în vederea 
jocurilor de campionat pentru ca 
selecționabilii să se prezinte la lot 
în perfecte condițiuni.

G. NICOLAESCU

plasament s-au 
compartimente... 
să n-o spunem ?

și ele asupra 
, îngi,euindu-le

să remediem

formule de 
părut mai

pentru pos- 
chiar pentru

adăugați f 
pe care O

Desfășurat în cadrul pregătirilor 
care lotul nostru olimpic le face în 
derea întîlnirii cu Selecționata de tineret 
a R. D. Germane (care va avea loc 
peste puțină vreme la Cottbus), jocul cu 
Lokomotiv Sofia a prilejuit o serie de 
constatări interesante pentru antrenorii 
echipei. Joi dimineața am avut o scurtă 
convorbire — pe această temă — cu 
antrenorul Razii Marian.

— Intîlnirea cu Lokomotiv Sofia a 
fost foarte utilă, putând în evidență 
lipsurile existente în jocul echipei noas
tre. Oaspeții au prezentat o garnitură 
cu mul ți internaționali A, depășindu-ne, 
în ce privește organizarea jocului, 
special la mijlocul terenului și în 
printr-o acoperire mai rațională a 
nului.

— Ce n-a „mers* la noi ?
— Deficiențe au existat destule. Iată 

cîteva dintre ele, apărute îndeosebi 
după primele 20

ele, apăru Ie
de minute :

în 
atac, 
tere-

între portarul Nicu- 
f undași (din această

, • neînțelegeri 
lescu și linia de 
cauză am primit golurile al doilea și al 
treilea) ;

• lipsă de dublaj și ajutor reciproc 
(fundașii centrali — D. Niculae, Boc — 
in special) ;

• marcaj defectuos, superficialitate, 
intervenții greșite ale fundașilor laterali 
Petescu și Sătmâreanu.

Apărarea noastră a jucat in linie 
deși nu a primit indicații să facă acest 
lucru. Dimpotrivă D. Niculae avea sar
cina de organizator al compartimentului 
său, cu rol de ultim apărător.

Lipsuri au existat și în ceea ce pri
vește dinamica jocului. Mișcarea a fost 
lentă, fără demarcări. De asemenea, au 
existat multe execuții tehnice tardive 
(Petescu, Jamaischi etc.). De altfel, 
mijlocașii — Nunweiller VI, Jamaischi 
(Strîmbeanu) au 
pe aceeași linie, 
în timp util.

Atacanții, deși
au comis și ei multe erori. Aripile n-au 
fost folosite rational decît în partea a 
doua a meciului, jocul fiind canalizat

pe centru, acolo unde oaspeții se aflau 
cel mai bine organizați. Lucrurile au 
fost, oarecum, remediate după pauză. 
Altfel, așa cum a fost arătat și în cro
nica meciului, ei au ratat nepermis de 
mult.

Trebuie spus că partida de miercuri 
seara ne-a arătat că procentajul de 
pase greșite rămîne ridicat, că există 
încă mult liberalism din partea \ ju
cătorilor în privința respectării disci
plinei de joc. Acest meci ca și altele, 
in care am întîlnit echipe care ne pun 
probleme, ne-a dovedit că este necesar 
să înarmăm pe jucătorii noștri cu o mai 
mare varietate de soluții tactice, astfel 
ca, în teren, ei să se orienteze singuri 
în funcție de adversar. Noi, antrenorii, 
rămînem pe bancă și în focul luptei sfa
turile din afară nu pot fi puse. în prac
tică dacă „schemele" respective n-au 
fost învățate la antrenamente.

■— Da, sînt destul de multe lipsuri. 
Considerați că ele pot fi remediate pînă 
la jocul cu R.D.G, (tineret) ?

— Vom face tot ce este posibil pen
tru aceasta. Ne bizuim mult pe sprijinul 
antrenorilor de la cluburi.

-— Preconizați eventuale 
în echipă ?

— Totul depinde de felul 
vor comporta în campionat 
bilii

Aplauze pentru...
Petre Mîndru

noștri.

modificări

in care se 
selecționa-

VALENTIN PĂUNESCU

ÎN CAPITALĂ
LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII

Meciurile 
pută o'upâ

Sîmbătă

din Capitală se vor dis- 
următorul program :

jucat și ci defectuos, 
primul nerepliindu-se

au înscris 5 goluri,

urneul de juniori din Bulgaria o etapă
spre viitorul turneu U.E.F.A.

p imp de zece zile, mai multe o- 
rașe din R. P. Bulgaria au găz- 

it jocurile tradiționalului turneu 
Jotbal, rezervat unor reprezenta- 

juniori. Competiția este or- 
de federația bulgară de spe

ze” de 
mizată

■
De la 
idență 
formații participante, ceea ce ne 
dreptățește să spunem că, după 
rneul U.E.F.A., competiția anuală 
ițiată de Bulgaria, este cea mai 
iportantă întrecere organizată pen- 
i juniori în Europa. într-adevăr, 
ezența la start a echipelor Uniunii 
ivietice, cîștigătoare (împreună cu 
iliaj.a turneului U.E.F.A. de anul 
esta. Iugoslaviei, clasată pe locul 
treilea în aceeași competiție, Un- 

riei, totdeauna printre fruntașe, 
ilgariei, o redutabilă formație pe 
ren propriu, cîștigătoarea primelor 
;i ediții ale turneului, Cehoslova
ci și României, a constituit o grăi- 
are carte de vizită.
Ț chipa de juniori a țării organi- 

zatoare, confirmînd așteptările, 
cucerit pentru a patra oară tro- 
rl pus în joc, dovedindu-se for- 
jția cu cea mai mare putere de 
ată și care a practicat fotbalul 
1 mai bun. Este adevărat însă că 
Ibaliștii din reprezentativa bulgară 
eau o experiență de joc superioa- 
tuturor celorlalte 

Turneul a fost util 
• participante. Și 

antrenorii lor au 
foarte utilă verificare a 
care dispun cu cîteva luni înain- 
de viitorul turneu U.E.F.A. și au 

del timpul necesar, fie pentru 
mpletarea lotului, fie pentru co
darea deficiențelor ieșite la ivea- 
cu acest prilej. Adăugăm organi- 

•ea foarte bună, terenurile exce- 
îte, ca și primirea deosebit de fru-

început, trebuie scoasă în 
valoarea deosebită a celor

acest punct de vedere, credem că 
lotul României a fost cel mai tînăr : 
doar doi juniori născuți în 1948, 
restul (12) în 1949 și (2) în 1950. 
De aceea, ocuparea locului IV, cu 
o echipă fără experiență, care a de
butat în arena internațională în me
ciul de la Pazardjik cu Iugoslavia 
(excepție face Ionescu, participant 
în meciurile cu U.R.S.S. din prelimi
nariile turneului U.E.F.A. din primă
vară), este conformă posibilităților 
actuale ale jucătorilor. Adăugîndu-i 
pe Moldovan, Stoicescu, Aldea, Pro
fir, Manea, Ștefan și Viciu, care n-au 
putut face deplasarea în Bulgaria 
datorită examenelor școlare, ca și 
creșterea normală a valorii juniorilor 
din actualul lot, rezultă că echipa 
noastră va avea un potențial mai ri
dicat, care va fi verificat de antre
norii Gh. Ola și Gh. Dumitrescu în 
octombrie și noiembrie, cînd vom 
juca cu R. D. Germană, Cehoslova
cia și Polonia (meciuri perfectate) 
și, probabil, cu Bulgaria și Turcia.

urneul a prilejuit evidențierea 
* unor jucători cu frumoase posi

bilități. în afară de Boncev, Stoianov 
și Dimitrov din echipa cîștigătoare, 
se mai cuvine a fi notați Ciohone- 
lidze, Patrike, Blinov și Dikterlov 
(U.R.S.S.), Dobranici, Kovacevici, 
Cercek (Iugoslavia), Bencze, Miiller, 
Levay (Ungaria). Iar dacă Ionescu, 
Dumbreanu, Biliboacă și Cojocaru 
din echipa României au dat completă 
satisfacție, nu e mai puțin adevărat 
că Florea, Lucaci, Neagu, Ciutac și 
chiar Coman nu s-au comportat Ia 
posibilitățile dovedite în tabăra de 
vară organizată de F. R. Fotbal la 
Pitești. Toți aceștia însă, împreună 
cu cei care n-au făcut deplasarea 
în Bulgaria, dar care se află în aten
ția antrenorilor lotului, constituie un 
nucleu valoros pentru viitoarele ac
țiuni din toamnă și — mai ales — 
viitorul turneu U.E.F.A. care se va 
disputa în mai 1967 în Turcia.

Dinamo, ora 16,30: Dî-Stadionul T’ _ ‘ , 2*
namo București - Universitatea Cluj 
(categoria A).

Duminică

Stadionul Republicii, ora 19 : Pro
gresul - Farul (categoria A}.

Stadionul Dinamo, ora 11 : Dinamo 
Victoria — Metalurgistul București 
(categoria B).

Stadionul Giulețti, ora 11 : Tehno- 
metal — Flacăra roșie București (ca
tegoria CI

formații, 
tuturor 
aceasta 
putut

echipe- 
pentru 

să facă 
forțelor

"fe ar să revenim 
foarte bună 

ilor de a cere, 
participe numai 

I septembrie
|ktru viitorul turneu U.E.F.A. Din

Ia turneu. A fost 
ideea organiza- 
prin regulament, 
jucători născuți 

1948, adică buni

MIRCEA TUDORAN

Cele șase echipe, aliniate pentru festivitatea de deschidere a turneului, 
tn stingă. echipa României

Foto : P. Petrov — Sofia

De pe foile
cu și fără

• VASILE DUMITRESCU (Progre
sul — Rapid) : „Majoritatea jucători
lor au fost nervoși și a trebuit să 
intervin foarte des pentru a-i tempe
ra. Evidențiez în mod deosebit pe 
jucătorul Mateianu. După ce am dic
tat 11 m, și-a calmat coechipierii, 
spunîndu-le : „Mu mai protestați, hen- 
țul a fost clar”

• NICOLAE MIHĂILESCU (Farul— 
Universitatea): „La terminarea me
ciului, cînd mă îndreptam spre ca
bină, împreună cu arbitrii de tușă 
C. Marin și N. Petriceanu, jucătorul 
Neșu (Universitatea) a venit la mine 
și mi-a adresat cuvinte jignitoare. în 
momentul în care mă îmbrăcam, în 
cabină a intrat jucătorul Marcu, că
pitanul echipei Universitatea, și m-a 
rugat să nu rețin carnetul lui Neșu, 
deoarece acesta a fost nervos. Rugăm 
comisia (n. r. comisia de disciplină 
a F.R.F.) să analizeze acest caz. De 
cînd sînt arbitru, s-au împlinit 18 
ani, nu mi s-a întîmplat să aud cu
vinte atît de grosolane exprimate de 
un jucător".

Surprinzătoare manifestare din par
tea unui jucător care se pretinde 
„băiat cu carte". Sperăm că analiza 
comisiei de disciplină și mai ales cea 
a secției de fotbal Universitatea, vor 
face ca asemenea ieșiri să nu se mai 
repete.

a EMIL MARTIN (C.F.R. Arad — 
C.F.R. Timișoara) : La rubrica „Co
laborarea și ajutorul arbitrilor de 
tușă": „Gh. Lupaș — atent și bun 
colaborator, Gh. Vasilescu II — une
ori neatent, îl fură jocul".

• ION HRISAFI (Gloria C.F.R. 
Galați — Locomotiva Iași): „Cînd 
jucătorii sînt preocupați de joc, pe 
teren este disciplină și calitatea jo
cului este bună. Așa s-a întîmplat 
îrr această partidă : s-a desfășurat în-

Fără îndoială, Mindru a fost 
„omul de aur" al Progresului în 
intîlnirea cu Rapid. Repetînd niș
te lucruri pe care le-am mai spus, 
notăm aici că toate încercările 
giuleștenilor de a-și adjudeca vic
toria au fost stopate, în ultimă 
instanță, prin intervențiile sale 
salvatoare și inspirate.

Nu este lipsit de interes să re
amintim, cu acest prilej, notele 
căpătate de Petre Mindru in cele 
3 etape disputate: 7, 9, 10. Deci 
o creștere continuă, care are da
rul să sublinieze încă un fapt • 
nu este vorba aici de... șansă ci 
de o pregătire minuțioasă care-i 
îngăduie lui Mindru să „forțe
ze"... norocul. „Miraculoasele" 
intervenții ale portarului echipei 
din str. Dr. Staicovicj au deci o 
bază foarte . concretă : un plasa
ment inteligent, viteză de reacție, 
siguranță in intervenții și o rezis
tența morală ridicată, toate „ci
mentate" la antrenamente.

de arbitraj, 
comentarii

tr-o perfectă notă de sportivitate, iar 
jocul a fost de bună factură tehnică".

• NICOLAE LAZĂR (Poiana Cîm- 
pina — Progresul Brăila): „Au fost 
avertizați pentru proteste: Zgardan, 
Neacșu și Militarii (toți de la Pro
gresul). Vreau să remarc disciplina 
echipei Poiana Cîmpina".

Se cuvine o scurtă ’ recapitulare. 
Meciul s-a disputat la Cîmpina și 
oaspeții au învins. Deci, au cîștigat 
și... au protestat. Ce se întîmpla dacă 
pierdeau ? Poate că răspunsul îl vom 
primi la redacție de la cei averti
zați...

® I. SOOS (Dinamo Bacău — Oltul 
Rm. Vîlcea) : „Am eliminat pe Duțan 
(Dinamo), în min. 53, pentru lovirea 
adversarului, și pe Udroaica (Oltul) 
în min. 75, pentru injurii".

® D. MACOVEI (Foresta Fălti
ceni —■ Ancora Galați): „în min. 74 
antrenorul Vaida, de la Foresta, a 
scos de pe teren pe jucătorul Oltan 
pentru atitudine nesportivă și neres- 
pectarea indicațiilor".

Aplaudăm gestul antrenorului Vai
da. Așteptăm ca și alți antrenori să 
procedeze la fel în asemenea cazuri.

POMPILIU VINTILĂ .

ERATĂ

La cronica, meciului de fotbal Farul 
— Olimpiakos (Pireu), apărută în 
ziarul nostru de ieri, formația echi
pei oaspe se va citi:

Avtidis — Pleossis, ■ Zanteroglpu, 
Paulîdis — Pollchroniou, Aganidis — 
Vasiliou, Sideris (Papazoglu), Giant- 
sos, Kuodas, l^otinos (Bundauris).



de masă pentru juniori
întrecerile probelor individuale din 

cadrul concursului international de 
tenis de masă pentru juniori au luat 
sfirșit aseară.

Rezultate tehnice, simplu fele, se
ria I : Toma cu Ieriomenko 0—2, 
Izso 2—1, Hendriksen 2—1, Mangasa- 
rova 2—0, Weis 2—0; Tomescu cu 
Izso 0—2, Hendriksen 1—2, Manga- 
sarova 2—1, Weis 2—1, Ieriomenko 
cu Izso 2—1, Hendriksen 0—2, H. 
Corodi 2—0; Hendriksen-Weis 2—0; 
Weis cu Mangasarova 2—0, H. Co- 

H. Corodi cu Izso 2—1, 
a Il-a : 

Sereg-

rodi 2—1 ;
Mangasarova 2—0; 
Ivanova cu Schneler 
baieva 2—0, Crișan 
2—0, Scharmacher 2—0 ;
Schneler 2—1, Sereqbaieva 2—0, Be- 
reckmeri 2—0, M. Corodi 2—0 ; 
Scharmacher cu Schneler 2—1, Be- 
reekmeri 2—1, M. Corodi 2—1, Ha- 
riga 2—0; Schneler cu M. Corodi 
2—0, Hariga 2—1 ; Seregbaieva cu 
Bereckmeri 2—0, M. Corodi 1—2, 
Hariga 2—0; M. Corodi-Bereckmeri 
2—1; Bereckmeri-Hariqa 2—0; sim
plu băieți, seria I: Strelnikov cu 
Ligheti 2—0, Teodor 2—0, Klampar 
2—0, Preda 2—0, Sîngeorgean 2—0, 
Barabaș 2—0, Stamatescu 2—0; Klam
par cu Ligheti 2—0, Teodor 2—0, 
Preda 2—0, Sîngeorgean 2—0, Sta
matescu 2—0 ; Sevelkovas cu Ligheti 
2—0, Teodor 2—1, Barabaș 2—0, 
Macovei 2—1, Stamatescu 2—f); Ma- 
covei cu Ligheti 2—0, Sîngeorgean 
0—2, Barabaș 2—1, Stamatescu 2—0; 
•Stamatescu cu Preda 2—1, Barabaș 
2—0; Teodor cu Ligheti 2—1, Preda 
0—2, Sîngeorgean 1—2, Barabaș 
2—1; Preda-Ligheti 2—0; Sîngeor- 
gean-Ligheti 2—1 ; Barabaș-Lighetl 
2—0; seria a n-a: Șimandan cu Ga
vriș 2—0, Doboșiu 2—0, Ionyer 2—1, 
Astrovski 0—2, Stelian * ‘ - ■
nuș 2—0, Naftali 2—0;
Gavriș 2—0, Doboșiu 

! 0—2, Astrovschi 2—0,
Drăgănuș 2—1 ; Timar

; 2—0, Doboșiu 2—0, Ionyer 0—2, Dră- 
i gănuș 0—2, Naftali 0—2; Astrovski 

cu Gavriș 2—0, Doboșiu 2—0, Ionyer 
0—2, Stelian 2—1, Naftali 2—1 ; 
Ionyer cu Stelian 2—0, Naftali 2—0 ,- 
Naftali cu Gavriș 2—0, Drăgănuș 
2—0 ; Gavriș-Drăgănuș 2—0 ; Stelian 
cu Gavriș 2—1, Doboșiu 2—0, Astrov
ski 1—2, Drăgănuș 2—0; Drăgănuș- 
Doboșiu 2—0.

Rezultatele turneelor finale : simplu 
băieți: Strelnikov cu Ionyer 1-2, Si- 
mandan 2-0, Klampar 2-0; Ionyer cu 
Șimandan 1-2, Klampar 2-0, Șiman
dan—Klampar 1-2. Clasament: 1. 
Strelnikov (U.R.S.S.) 5 p. (setaveraj 
5„2), 2. Ionyer (Ungaria) 5 p. (5-3),
3. Șimandan (România) 4 p.
4. Klampar (Ungaria) 4 p.

' Simplu fete: Hendriksen cu Crișan 
1-2, Ieriomenko 2-0,
Crișan cu Ieriomenko 2-0,
0-2 ,- leriojnenko
Clasament: 1. Wiebcke Hendriksen
(R.F.G.) 5 p. (5-2), 2. Carmen Crișan 
(România) 5 p. (5-3), 3. Galina Ierio
menko (U.R.S.S.) 4 p. (2-4), 4. Nata
lia Ivanova (U.R.S.S.) 4 p. (2-4).

seria
2—0,
2—0, Hariqa 

Crișan cu

lytri c.— 1, 
2—-1, Drăgă- 

Pilosian cu 
2—0, Ionyer 
Timar 2—1, 

cu Gavriș

(3-5), 
(2-5).

Ivancfva 2-0;
Ivanova

Ivanova 2-0.

VESTI SPORTIVE DIN

de Înot in piscina de la Varna-Concurs

R. P. BULGARIA

LA VARNA funcționează in fiecare 
vară un centru de învățare a înotului, 
rezervat copiilor. Aici, in fiecare an, 
nu mai puțin de 12 000 de copii în
vață tainele acestui frumos și util 
sport. Cei mai buni dintre ei, pe cate
gorii de vlrstă, slnt selecționați și iși 
continuă antrenamentele și în timpul 
iernii. Astfel, „Școala de natatie de 
la Varna" — cum este denumit acest 
centru — este o adevărată pepinieră 
de înot din R.P. Bulgaria. Cursurile 
au loc zilnic, de dimineața pînă seara, 
și sint conduse de 18 antrenori cali
ficați și 53 de instructori. Cel mal

CAMPIONATUL EUROPEAN
FEROVIAR DE POLO

(Urmare din pag. 1)

etapa a dona, desfășurată inIn
cursul după-amiezii, selecționata română 
a înregistrat o nouă victorie, Intreclml 
echipa Franței cu scorul de 10—1 (3—0, 
2—0, 2—1, 3—0). Iată și rezultatele 
celorlalte partide: Bulgaria — Belgia 9—2 
(3—0, 2—1, 2—1, 2—0), R. D. Ger
mană—Polonia 23—0 (6—0, 5—0, 5—0, 
7—0), Ungaria—Italia 13—0.

Astăzi dimineață, de la ora 8, 
avea loc ultimele meciuri din serii. Re- 
prezentativa română va înțîlni într-un 
joc decisiv selecționata Iugoslaviei. In 
completarea programului : Belgia—Polo
nia, R. D. Germană—Bulgaria, U.R.S.S. 
—Ungaria și Olanda—Franța.

vor

ILIE NASIASI l-A ÎNVINS PE G. MAIOU
(Unnare din pag. 1)

Schediwy. iar Helga Schultze după 
ce s-a arătat dezinvoltă în partida 
cu Iudit Dibar (crispată parcă de 
trac), a avut intervenții inspirate în 
semifinala de mixt cîstigată, alături 
de Ion Tiriac. în fața unui mare spe
cialist al probei — australianul Bob 
Howe — secondat de o jucătoare în 
proqres, sovietica Maria Kull.

SIMPLU BĂRBAȚI: Semifinala: l. 
Năstase—G. Maioli 7—5, 6—4. Jucăto
rul român a început timid lăsînd pe ad
versar să se distanțeze (1—4, 2—5),
apoi însă și-a impus tactica alternînd 
cu siguranță mingile Iiftate cu atacuri 
m forță, care s-au arătat decisive.

SIMPLU FEMEI: Semifinale: ]ea- 
nine Lieffrig—Cora Schediwy 6—3, 
6—3. Joc relativ lent, în care lovitura 
de dreapta a sportivei franceze și-a spus 
cuvîntiil. Helga Schultze—ludit Dibar 
6—1, 6—1.

DUBLU BĂRBAȚI: Sferturi de fi
nală : Howe, Hoogs—Bosch, Seresler 
6—1, 6—3; Maioli, Pokorny—Mărmu
reanu. Dron 8—6, 6—4 ; C. Dumitrescu, 
Marca—Novicki, Jamroz 8—6, 6—2. 
Merituoasă victorie a tînărului cuplu 
român, asupra unor jucători cu mai 
multă experiență. Țiriac, I. Năstase— 
Navroțki, P. Dumitrescu 6—0, 6—3. 
Semifinală : Țiriac, I. Năstase—C. Du
mitrescu, Marcu 6—3, 6—4.

DUBLU FEMEI: Sferturi de finală: 
Lieffrig, Terras—Ilorșa.Cun 6—1,6—3; 
Riede, Wieczorek—Dibar, M. Ciogolea 
6—4, 6-—2 ; Kitll, Cialko—Dumitrescu, 
S. Ciogolea 6—4, 6—2. Semifinale :

Lieffrig, Terras—Riede, Wieczorek 8—6, 
6—1; Schultze, Schediwy—Kull, Cialko 
6—I, 6—4.

DUBLU MIXT: Optimi de finală: 
M. Ciogolea, Tret tin—Schediwy, Pokorny 
11—9, 6—1. Sferturi de finală : Lief
frig, Mărmureanu — Dibar, Maioli 6—2, 
6—3 ; Cun, I. Năstase-—M. Ciogolea, 
Tretiin 6—2, 6—2; Kull, Howe—Wiec
zorek, Nowicki 6—1, 6—2 ; Schultze, 
Tiriac—Riede, LUttrop 6—3, 7—5. Se
mifinală : Schultze, Tiriac—Kull, Rowe 
2—6, 6—4, 6—4.

Azi dimineața, de la ora 9,30, con
cursul continuă pe terenurile Progresul 
cu ultimele semifinale. După-amiaza 
(de la ora 14,30): finalele de simplu, 
urmate de meciurile decisive de dublu.

ȚĂRILE SOCIALISTE9

R. P. D COREEANĂ

mai

al 
titlul

.Vasil 
rămtne

tinăr dintre „profesori' 
are 22 de ani, iar ce 
mat vîrstnic... 70 di
ani 1

UNA dintre cele
bune șahiste din R. P. 
Bulgaria este Venka As- 
senova. Tinăra șahistă, 
medic la policlinica stu
dențească din Sofia, a 
primit recent din partea 
Federației Internationale 
de șah (F.LDJi.) titlul de 
maestră inter națională.
Această recunoaștere a 
unei înalte valori șahiste, 
coincide cu calificarea 
reprezentantei Bulgariei 
in viitorul turneu 
candidatelor la 
mondial feminin.

PE HARTA sportivă 
a Sofiej apar an de an 
puncte noi. Astfel, in 
scurt timp urmează să 
fie dat în folosință noul 
stadion soiiot „Levski- 
Gerena". Această denu
mire s-a dat pentru a 
nu se face confuzia cu 
vechiul stadion 
Levski", care
principala bază sporti
vă a capitalei R. P. Bul

garia. Acesta este dotat acum cu 
tribune complet refăcute, putînd cu
prinde pînă la 70.000 spectatori. Noul 
stadion are o capacitate, comparativ, 
mai mică. Tribunele lui „Levski-Ge- 
rena“ vor putea adăposti 30.000 spec
tatori, dar el va face parte dintr-un 
vast complex de amenajări sportive, 
printre care pot ii enumerate o 
tie de terenuri de volei, baschet, 
nis. Toate acestea vor ii cuprinse 
tr-un pitoresc parc.

se- 
te- 
tn-

» Una dintre cele 
mai populare discipline 
sportive din R.P.D. Co
reeană 
Practicat 
siune la 
sate, el 
pe-acum 
laritate care se reflectă 
și în rapidele și impor
tantele succese obținu
te, nu numai pe plan 
intern, ci și pe plan in
ternational.

tn afara remarcabile
lor rezultate obținute 
in finala ultimei edilii 
a campionatului mon
dial de fotbal de la Lon
dra. palmaresul interna
tional al fotbaliștilor 
R.P.D. Coreene arată ast
fel : din 36 întîlniri In
ternationale desfășurate 
în ultimii 3 ani, ei au 
cîștigat 30, au făcut re
zultate de egalitate tn 
4 și au pierdut doar 
două.

• Alte rezultate de 
prestigiu pe plan inter
national : Ia a 28-a e- 
di(ie a campionatului 
mondial de tenis de 
masă echipa masculină a R.P.D. Co- 
teene s-a clasat pe locui trei; la 
cea de-a 21-a ediție a campionatului 
mondial de patina) viteză care o 
avut ioc la Trondheim (Norvegia), 
ttnăra patinatoare coreeană Kim Son 
Sun a ocupat locul intîi la proba de 
1 500 m.

• Gimnastica de ansamblu, această 
Impresionantă demonstrație colectivă 
a măestriei sportive se bucură, de 
asemenea, de o largă popularitate In 
rîndul tineretului R.P.D. Coreene. La 
un recent spectacol sportiv de acest

este fotbalul, 
cu aceeași po

or așe și la 
se bucură de 

de o popu-

Reprezentativa de volei a R.P.D. Coreene în 
partidă internațională

gen care a avut loc pe stadionul 
ranbon din Phenian, 
„Epoca Revoluției", 
41 525 de sportivi.

• Cea mai bună atletă a £ 
Coreene este Sin Kim Dan. Vei 
manfele ei pe 400 m și 800 m 
cele mai bune din lume. Atleta 
Phenian, in vîrstă de 28 de ani, 
singura femeie din lume cart 
coborît sub limita celor două ml 
pe 800 m (1:59,1 — realizat în II 
Pe 400 m ea define recordul mor 
oficial cu 51,9, stabilit în 1962.

avfnd ca t 
au luat p

în competițiile oficiale de fotbal
• MECI INAUGURAL ÎN CAMPIONATUL EUROPEI • REZULTATE 

NORMALE ÎN COMPETIȚIILE REZERVATE ECHIPELOR DE CLUB

Campionatul european de fotbal, com
petiție care a luat locul „Cupei Euro
pei" intertări, a început cu meciul din
tre reprezentativele Olandei și Ungariei. 
Întîlnirea a avut loc miercuri seara la 
Rotterdam, și a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate, 2—2, după ce la pauză 
gazdele conduceau cu 1—0. Nu a lipsit 
mult ca partida să ia sfîrșit cu un suc
ces al olandezilor. In minutul 51, ta
bela de marcaj indica scorul de 2—0 în 
favoarea echipei Olandei, rezultat men
ținut pînă în min. 72, cînd Molnar a 
redus din handicap. Cu două minute 
înainte de sfîrșitul jocului, Meszăly, în
scrie punctul egalizator. Echipa Ungariei 
a aliniat următoarea formație: Szentmi- 
haly — Kaposzta, Meszdly, Sipos, Ihasz 
— Varga, Rakosi — Molnar, Bene, Al
bert, Farkas.

Din grupa a V-a, alături de echipele 
Ungariei și Olandei, mai fac parte re
prezentativele R. ~ ~
mareei.

uârts Berlin va lntîlni campioana Polo
niei, Cornik Zabrze, iar T.S.K.A. Sofia 
pe Olimpiakos Pireu.

în primul tur al „G.G.E." au mai avut 
loc miercuri și alte partide. La Viena, 
Admira, campioana Austriei a pierdut 
meciul eu Vojvodina Norisad cu 1-—0 
(0—0). Returul va avea loc la 21 sep
tembrie, la Novisad.

După cum era de așteptat, campioana 
Franței, Nantes, a cîștigat Sn deplasare 
cu Reykjavik, cu 3—2 (2—l). Revanșa 
se va desfășura la 5 octombrie la Nan
tes. In fine, campioana Norvegiei, Arts 
Bonneweg, nu a putut trece de Linfiel 
Belfast (3—3), astfel Incit irlandezii an 
la 14 septembrie prima șansă.

In „CUPA CUPELOR" se cune 
prima echipă calificată pentru tuni 
doilea: Rapid Viena, care în meci 
vanșă a dispus în deplasare de Ga 
saray cu 5—3 (3—2), după ce în p 
manșă cîștigase cu 4—0.

într-un meci amical, înainte de a j 
la New York, fntemazionale a Juca 
Milano cu Ujpesti Dozsa. Echipa 
ghiară a cîștigat cu 3—2, rezultat 
confirmă criza de formă prin care 
formația lui Herrera și constituie, firi 
un semnal de alarmă pentru meciul 
Torpedo Moscova din „G.G.E.“. Si 
mina aceasta Inter joacă la New^ 
eu Benfica Lisabona.

D. Germane și Dane-

★
europene rezervate e- 

s-au desfășurat nmne-
în competițiile 

chipelor de club 
roase Intilniri. Rezultatele înregistrate 
sînt cele scontate.

„CUPA CAMPIONILOR EURO- 
în meciurile de calificare pentru 

Învins favoritele. In meci 
Berlin a dispus pe 

Waterford cu 6—0. 
cîștigat în deplasare 
cu formația din

ÎN 
PENI . 
turul I, au 
revanșă, Vorwărts 
teren propriu de 
T.S.K.A. Sofia a 
(2—1) primul joc 
ta, Sliema Wanderers, și poate fi 
siderată calificată. In continuare,

Mai
con- 
Vor-

Au început întrecerile de natație
ale Dinamoviadei

la redac-PRAGA 8 (prin telex, de
ția ziarului „Ceskoslovenski Spori*).

Miercuri au început în localitate 
întrecerile de natatie ale Dinamovia
dei. în proba feminină de 100 m 

Balaban (1:05,6) a 
după sportivele so- 
1:04,4 și Sipcenko 

probe au fost cîști-

liber, Cristina 
ocupat locul III 
vietice Bîstrova 
1:04,7. Celelalte 
gate de Pozdniakova (U.R.S.S.) — 
2:53,5 la 200 m bras, Deviatova 
;U.R.S.S.) — 2:37,8 la 200 m fluture, 
Shock (R.D.G.) — 2:17,1 la 200 m

fluture și Prokopenko (U.R.S.S.) — 
t:09,7 la 100 m bras.

în turneul de polo, formația Dina
mo București a întîlnit în primul 
meci pe Gwardia 
a dispus cu 8—0 
3—0). Au marcat: 
Grințescu și Popa.
turneul de polo : Ruda Hvezda (Ce- 
hoslavacia) — Spartak (Bulgaria) 
6—2 ; Dozsa (Ungaria) — Dinamo 
(U.R.S.S.) 4—1 ; Dozsa — Ruda Hvez
da 4—2 ; Dinamo (U.R.S.S.) — Spar
tak 9—2.

Varșovia de care 
(1—0, 1—0, 3—0, 
Blajec 3, Zahan 3, 
Alte rezultate din

ȘTIRI • REZULTAT]
PRAGA. — Tn cea de-a 5-a zi a tur

neului international de baschet (mascu
lin) de la Bratislava, echipa Steaua 
București a învins cu scorul de 68—64 
(31-32) formația Vorwărts Berlin. Dukla 
Fraga a întrecut Legia Varșovia cu sco
rul de 87—78 (40-38). In clasament con
duce echipa T.S.K.A. Moscova cu 10 
puncte. Steaua București se află pe lo
cui cinci cu 7 puncte.

BERLIN. — Continuîndu-șl turneul 
în R.D. Germană, reprezentativa de fot
bal a Republicii Arabe Unite a jucat în 
localitatea Lâbau în compania selecțio
natei olimpice a R.D. Germane. Meciul 
s-a încheiat la egalitate : 2—2 (1-0).

MUNCHEN. — In cadrul unui concurs 
Internațional de atletism ce a avut loc 
la K61n (R.F. Germană) Harald Norport 
(R.F. Germană) a stabilit un nou record 
al Europei în proba de 5 000 m cu per
formanța de 13324,8 (v.r. 13:27,6 — Michel 
Jazy). El a fost urmat de Werner (R.F. 
Germană) — 13:45,2 și Mills (S.U.A.) 
13:46,0. Cursa de 080 yarzi a fost cîști- 
gatâ de Josef Kemper (R.F. Germană) 
cu timpul de 1:47,3, performanță ce re
prezintă un nou record european al 
probei. Ralph Boston a cîștigat la săritu
ra în lungime cu 8,08 m, iar Ludwig Danek

(Cehoslovacia) a cîștigat proba de a 
carea discului cu 57,55 m. Alte rezult 
masculin : înălțime : Gene Joh 
(S.U.A.) 2,06 m ; 1 500 m : Bodo Tura 
(R.F. Germană) 3:43,3 ; 100 m : Ch 
Greene (S.U.A.) 10,2 ; 400 m gard
Gerhard Lossdorfer (R.F. Germană) 
prăjină : Ronald Morris (S.U.A.) 4,81

NEW YORK. — Campionatele Inte 
ționale de tenis ale S.U.A., ce se 
iășoară la Forest Hills, au continua 
disputarea „optimilor" probelor de 
piu. Iată cîteva din rezultatele înr 
trate In proba masculină : Santana 
Kinley 9-7. 9-7, 8-6 ; Emmerson - R1 
2-6, 6-3, 7-5, 6-3 ; Davidson - Ruffels 
6-2, 6-2, 6-1 ; Stolle - Ralston 7-5, 6-3, 
Newcombe - Bungert 9-11, 5-7, 6-2, 
6-2.

MUNCHEN. — La Bonn s-a desfăț 
un concurs internațional de natațl 
bazin de 25 m. Iată cîștlgătorii probe 
100 — ”— — .....................
100 
100 
200 
200 
200 
800 ___ , _ ______ ____ _
fluture : Kuzmin (U.R.S.S.) 2:08:9.

m liber : Dickson (Australia) 
m fluture : Kuzmin (U.R.S.S.) 
m spate : Mazanov (U.R.S.S.) 
m spate : Mazanov (U.R.S.S.) 2: 
m bras : Kravcenko (U.R.S.S.) 2: 
m liber : Dickson (Australia) 1: 
m : Pletnev (U.R.S.S.) 8:46,7 ; 2<

Echipa masculină de handbal 
Empor Rostock la Galați

GALAȚI 8 (prin telefon). — în 
localitate s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de handbal dintre echi
pele masculine Știința Galați și Empor 
Rostock. Partida s-a încheiat la ega
litate: 10—10 (3—4). Gazdele ar fi 
putut obține victoria dacă nu ar fi 
ratat atît de multe ocazii, printre care

și două lovituri de la 7 m. Cele 
multe goluri au fost înscrise de N 
cu (3) și Bîrzoi (3) pentru gazde ș 
Bottschew (5) pentru oaspeți. Mi 
mitor arbitrajul lui P. Cîrligt 
(București).
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