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Surprize în turneul internațional 
r de tenis, „Cupa Mamaia44

CONSTANȚA 12 (prin tele
leu) — De duminică după a- 
miază. terenurile de tenis din 
lata hotelului „Pelican" găz
duiesc întrecerile celei de a 
doua ediții a competiției in
ternaționale dotate cu «Cupa 
Mamaia". Pe tablourile celor 
cinci probe figurează majori
tatea protagoniștilor recentului 
concurs international de la 
București.

Dintre rezultatele înregistra
te în prima zi de întreceri se 
disting două victorii obținute 
de tenismanii români. S. Dron 
l-ai învins pe Trettin (R.D.G.) 
<*Tf 6—4, 4—6, 6—3, iar D. 
Viziru a dispus de sovieticul 
Volkov cu 6—4, 6—4. Codin 
Dumitrescu a opus o dîrzăre 
zistență polonezului Jamroz. 
codind cu 8—10, 5—7. Alte 
rezultate din primul tur: Howe 
—LuttTop 8—6, 6—3; Hooas— 
Mar cu 6—2, 6—3.

Luni s-au jucat două partide 
din al doilea tur la simplu 
bărbați. Capii de serie an tre
cut cu relativă ușurință de 
primi/ lor adversari. învingă
torul turneului de la București. 
Ilie Năstase l-a eliminat pe 

Duminică dimineața, stadionul Tineretului din Capitală a găzduit concursul atletic „Ziua alergărilor", lată o sosire 
într-una din numeroasele serii

Foto: V. Bageac

NE SCRIU CORESPONDENȚII

Pregătiri pentru noul an școlar

D. Viziru eu 6—1, 1—6, 6—3, 
iar italianul Maioli a trecut 
de C. Popovici: 6—3, 6—2.

Cu multă dîrzenie își dispută 
șansele participantele la în
trecerile feminine. Poloneza 
Wieczorek, după ce a trecut 
greu de Eleonora Dumitrescu 
(7—5, 7—5), a reușit surpriza 
zilei a doua, eliminînd pe ju- 
cătoarea franceză Jeanine 
Lieffrig, cu 6—3, 3—6, 6—2. 
Iudit Dibar a evoluat sub po
sibilitățile sale. Ea a cîștigat 
la Sanda Ciogolea cu 6—4,
6— 1, dar a fost învinsă apoi 
de sovietica Cealko cu 3—6,
7— 5, 7—5. O altă surpriză a 
fost furnizată de jucătoarea 
Riede (R.D.G.). Ea a eliminai 
pe Agneta Cun cu 7—5, 7—5, 
și pe prima reprezentantă a 
U.R.S.S., Maria Kul cu 6—l, 
6—8, 9—7.

In fine Helga Schultze a cîș
tigat în două seturi în fața 
Evelynei Terras: 6—3, 6—1. Ul
tima învinsese greu pe Mariana 
Ciogolea cu 6—4, 8—6,

Au început si întrecerile de 
dublu, Ia care participă și 
campionul țării noastre, Ion 
Tiriac.

C. POPA
coresp. reg.

Mii ne incepe

A XV-A EDIȚIE

ROMÂNIEI
A „TURULUI

u

• Gata pentru start!
• Amănunte privind 

desfășurarea competiției
Gata pentru start ! In această 

fază au ajuns pregătirile organi
zatorice și tehnice pentru cea de 
a XV-a ediție a „Turului Româ
niei4*. Miercuri, la ora 14,30, pe 
bcf. Dr. Petru Groza, în imediata 
apropiere a Pieței Operei, va a- 
vea Ioc solemnitatea startului în 
prima etapă. Cicliștii vor acoperi 
în prima zi a competiției de 8 
ori o buclă prin cartierele Co- 
troceni, Drumul Taberei și Ghen- 
cea, urm în d ca a 9-a oară să se 
îndrepte spre velodromul Dinamu- 
pentru a-și disputa sprintul final. 
Joi, la ora prînzului, caravana 
ciciistă va părăsi Capitala și se 
va înapoia duminică 25 septem
brie, după ce rutierii vor fi par
curs încă 1 500 km.

Să recapitulăm cîteva dintre 
cele mai importante amănunte le
gate de desfășurarea celei de a 
XV-a ediții a „Turului Românieiu.

• Federația de ciclism a se-

Imaginea noastră înfățișează ultima dispută a juniorilor. Cei 
mai buni au primit dreptul de participare la cea de a XV-a 

ediție a „Turului României“
lecționat 15 rutieri din care a 
alcătuit trei echipe. Din forma
ția României fac parte Ion Ar
deleana, Gabriel Mniceaim, Con
stantin Dumitrescu, Franeise 
Cera și Ludovic Zunoni, din Se
lecționata orașului București a- 
lergătorii Nicolae Ciumeti, Emil 
Rusa, Gh. Suciu, Walter Ziegler 
și Gh. Moldoveana (echipele sînt 
conduse de antrenorii Nicolae 
Voicu și Ernest Golgo(i), iar 
în echipa România-tineret cicli
știi Ștefan Suciți, Constantin Gri- 
gore, Alexandru Sofrwtie, Tudor 
Vasile și Gh. Râceanu (formație 
condusă de antrenorii Martie Ște- 
fănescu și Mircea Mihăilescu). 
De asemenea, vor mai concura în 
echipe de club sau în selecțio
nate de orașe încă 27 de rutieri.

Echipa națională a Olandei 
este alcătuită din Gabriel Min
tie boo* Leen de Groot, Gerard 
Viafien, Ilans Tesselaar șî 
Ilenk Benjamins — conducător 
tehnic fiind Hendrik van Brcenen.

• Se alcătuiesc următoarele 

clasamente : individual și pe e- 
chipe (în fiecare etapă), indivi
dual, pe echipe, cățărători, sprin
teri și pentru cei mai activi ru
tieri — Ia sfirșitul cursei Fie
care echipă numără 5 alergători, 
din care trei contează, în fiecare 
zi, pentru clasamentul pe e- 
cliipe.

• Pe traseu au fost fixate 
7 puncte de cățărare și 25 de 
puncte pentru sprinturile interme
diare

• Cele mai dtlicile etape: I
— circuit în București, 107 km, 
a V-a, Brașov—Tg, Mureș, 170 
km (3 puncte de cățărare), a 
Vl-a, 30 km. contratimp indivi
dual pe șoseaua Tg. Mureș—• 
Miercurea Cine și a XI-a, Deva— 
Căiimănești, etapă, „maraton44 de 
196 kin Trebuie să arătăm că 
și în edițiile precedente au fost 
etape foarte lungi: Craiova— 
Rm. Vîlcea — Sibiu — 220 km. 
(1946), Focșani — Iași — 228 
km (1951) și Brăila — Ploiești
— București — 235 km (1961).

• Din caravana cicHstă fac 
parte — ca de obicei — și ga- 

(Continuare în pag. a 2-a)

LA BRAȘOV

Turul campionatului republican 
pc echipe la tenis de masă 
Vineri încep probele individuale

După juniori, a venit acum 
rîndul seniorilor ca să-și mă
soare forțele în lupta pentru de
semnarea campionilor țării la 
teni» de masă. Este vorba de tu
rul campionatului republican 
pe echipe și de întrecerile fi
nale pentru cîștigarea titlurilor 
la cele cinci probe individuale. 
Ambele competiții au loc la Bra
șov, prima începe astăzi și se 
încheie joi, iar cea de a doua 
se va disputa vineri, sîmbătă și 
duminică.

Concursul pe echipe reunește 
11 formații masculine (C.S.M. 
Cluj I și II, Voința Arad, Iz
vorul Bocșa, Tehnometal Timi
șoara Și Progresul, Voința, 
Bere Grivița, Constructorul, 
Spartac, A.S.A. — toate din 
București) și 8 feminine (Voin

ȘAH:

„Criteriul olimpic" - 
o competiție 
de succes!

Snagov-ul rămîne în actuali
tate compelițională 1 Timp de 
trei zile — joi, viner, și sîm- 
bătă — am urmărit o nouă 
competiție care reține atenția 
în mod deosebit: „Criteriul o- 
limpic". Este vorba, așadar, de 
o întrecere rezervată celor mai 
tineri caiacișli și canoiștj frun
tași (limită de vîrstă 24 de ani) 
și evoluția acestora a prilejuit, 

1 firesc, cîteva importante con
cluzii privind valoarea actua
lă și perspectivele „schimbului 
de miine".

După cele... 61 de curse (din 
serii, recalificări, semifinale și 
finale), în majoritate foarte e- 
chilibrate și viu disputate, am 
notat unele observații pe mar
ginea competiției. In primul 
rind buna pregătire a echipaje
lor. Făcînd această apreciere 
nu ne gindim numai Ia spor
tivii iruntași (Viorica Dumitru, 
Ghizi Bal irit, Nastasia Spiridon, 
I. Macarenco, I. Suhov, T. Ser- 
ghei, N, Terenle, C. Coșnifă, C. 
Covaliov, A. Galenic, M. Milicin, 
K. Franzen etc.), ci și Ia mulți 
a di caiacișli și canoiști. Victo
riile in cele 7 finale ale probe
lor olimpice cuprinse in pro
gramul Criteriului au fost reali
zate, scontat, de sportivii de 
la Dinamo (5) și Steaua (2), dar 
— și aceasta e o a doua con
cluzie îmbucurătoare — la star
tul finalelor au fost prezente șl 
multe echipaje aparținînd altor 
cluburi și asociații sportive din 
București și din restul tării. 
Fără îndoială, cea mai bună 
comportare a realizat-o tinăra 
caiacistă Doina Penfea de Ia 
S.S.E. Timișoara, clasată pe 
locul III. Dintre ceilalți parti
cipant mai remarcăm evolu
țiile din finale ale caiaciștilor 
F. Bot ied și C. Mărculescu (O- 
limpia București), E. Botez (Vo
ința Arad), O. Rujan și R. Ru
jau (Ancora Galați), V. Tobos 
și B. Horia (Universitatea 
București). M. Smul, C. Boeru,

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. q 2-a)

ța Arad, C.S.M. Cluj, Izvorul 
Bocșa, Sinteza Oradea, Dinamo 
Craiova, C.T.S. Iași, Progresul 
I și II din București). Atîtla 
băieți cît și la fete, echipele 
vor fi alcătuite din cîte trei 
sportivi, iar jocurile se vor des
fășura sistem turneu — fiecare 
cu fiecare. Returul este progra
mat pentru luna decembrie.

Meciurile din cadrul campio
natului individual sînt elimina
torii la toate probele, astfel că 
duminică vor fi cunoscuți noii 
deținători ai titlurilor de cam
pioni ai țării. Protagoniști? 
Maria Alexandru, Eleonora Mi- 
halca, Carmen Crișan, Iudit 
Crejec, Giurgiucă, Reti, Negu- 
lescu etc. In perspectivă, se a- 
nunță p.nn urmare partide in
teresante și dîrze.

mai rămas o zi pînă cînd devii își vor 
lua iarăși locurile in bănci. începe un nou 
an școlar. Pretutindeni, evenimentul este 
așteptat, peste tot s-au făcut pregătiri in
tense. Sălile de clasă, laboratoarele, dor
mitoarele internatelor strălucesc de cură
țenie, gata să-și primească oaspeții. N-au 
fost uitate nici terenurile sportive, pe care 
sutele de mii de elevi urmează să-și des
fășoare orele de educație fizică, să se în
treacă să-și sporească forțele. Despre a- 
ceste pregătiri sportive de sezon ne-au 
scris mai mulți corespondenți. Am ales 
două relatări...

LA BRAȘOV...
Un scurt popas la cîteva din lieeele și 

școlile generale din localitate ne-au edi
ficat asupra grijii pe care o manifestă 
conducerile școlilor pentru gospodărirea 
amenajărilor sportive de care dispun.

La Liceul nr. 2, cu program de educație 
fizică am găsit pista de atletism, terenu
rile de volei, handbal și de baschet, sala 
de sport gata de... start. De fapt, la acest 
liceu activitatea propriu-zisă a început o

dată cu examenele de admitere, elevilor 
punîndu-li-se la dispoziție terenuri și in
stalații pentru efectuarea probelor impuse.

Peste drum, la Liceul nr. 1, aceeași gri
jă pentru instalațiile sportive. Sala de 
gimnastică este pusă la punct, iar micro- 
stadionul situat în fața liceului a pri
mit în aceste zile ultimele retușuri. Cu o- 
cazia deschiderii festive de la 15 septem
brie vor avea loc tradiționalele întreceri și 
demonstrații sportive ale elevilor liceului.

;,Mîna de gospodar" am constatat-o și la 
Liceul nr. 5 din centrul orașului, la Școala 
generală nr. 6 (unde a fost tasată zgura 
de pe terenuri și se face „toaleta" exte
rioară a sălii de sport) etc. In încheiere, 
subliniem preocuparea conducerii clubu
lui sportiv orășenesc pentru reamenajarea 
terenurilor simple din curtea școlilor ge
nerale, în colaborare cu profesorii de e- 
ducație fizică.

C. GRUIA
...Șl LA FILIAȘI

Și în orașul nostru se acordă atenția cu
venită reamenajării terenurilor sportive ale

școlilor, prezentării în cele mai bune con
diții a sălilor unde materia de predare va 
fi educația fizică. In urma unui scurt raid 
efectuat în cîteva localități ale raionului 
Filiași am putut trage concluzia că majo
ritatea școlilor vizitate pot fi trecute în 
„catalog” cu note mari la acest capitol. 
Multor terenuri 11 s-au adus îmbunătățiri, 
sălile de sport au fost „îmbogățite", mate
rialul și echipamentul sportiv a fost ve
rificat și înlocuit (unde era cazul), se al
cătuiesc bogate programe competiționale 
ș.a.m.d. Pentru frumoasa lor activitate în 
vederea inaugurării noului an școlar, mulți 
profesori de educație fizică din Filiași me
rită sincere felicitări. Dintre ei amintim pe 
Cornel Păun (școala generală din Filiași), 
Ion Enache (șc. gen. Răcari), Sebastian 
Manga (șc. gen. Țînțăreni), Adriana Un- 
gureanu (șc. gen. Ionești) etc. In multe 
locuri sînt pregătite ansambluri de gim
nastică, pentru ca festivitățile de deschi
dere să fie mai atrăgătoare, mai frumoase.

N. CÎRSTOCEA

Gheorghiu ore 2 puncte uvons
Runda de ieri a finalei cam

pionatului republican de șah — 
a XlV-a — a prilejuit liderului, 
Fl. Gheorghiu, încă o șansă de 
a se distanța în clasament. In 
timp ce campionul făcea re
miză cu Voiculescu (după ce 
acesta avusese un plus de ini
țiativă pe tot parcursul parti
dei), urmăritorul său cel mai 
apropiat, Partos, suierea a 
doua infrîngere consecutivă, 
învingătorul său : Em. Ungu- 

| reanu.

Alte trei Dartide au fost de
cise : Reicher — Vaisman 1-0, 
Gavrilă — Nacu 1-0, Ciociltea 
— Drozd 1-0. Celelalte remizei, 
Stanciu — Drimer, Șuta — Mi- 
titelu, Botez — Neamțu, Ghi- 
țescu — Buză, Soos — Giins- 
berger. Nici o întreruptă.

In clasament, Gheorghiu are 
11 p, Partos 9. Drimer și Ghi- 
țescu 8’/a, Ciociltea si Buză 8 
etc.



HUGBI CAIAC-CANOE

Cuplajul de pe „Ghencea“ 
a satisfăcut doar în parte...

n negata nmcinițKi1

Progresul ■— Universitatea Timi
șoara 9—0 (3—0). Autorii' puncte
lor : Craioveanu, lovitură de pe
deapsă (min. 33), Alexandrescu, 
dropgol (min. 45) și din nou Craio
veanu, Iov. de pedeapsă (min. 70). 
Foarte bun arbitrajul lui £■’(. Con- 
stantinescu.

Steaua—Farul Constanta 14—0 
(6 0). Au inscris: Penciu, încer
care (min. 8), Iov. de pedeapsă (min. 
25 și 52 și Bascul, încercare trans
formată de Penciu (min. 59). Cu 
scăpări, arbitrajul lui K. Vardella.

» „Deschiderea" cuplajului de du
minică de pe „Ghencea", meciul dintre 
Progresul și Universitatea Timișoara, a 
demonstrat încă o dată (dacă mai era 
necesar) că nu este suficient să do 
mini ; pentru a învinge trebuie să și fi
nalizezi. Studenții timișoreni au abor
dat partida cit mult aplomb și suoccsi- 
nnea de ocazii avute, în speță lovituri 
de pedeapsă, au lăsat impresia că vor 
termina tn avantaj. Dar, fără un trans- 
lormer de... profesie, oaspeții n-au fă
cut altceva deeît să treacă pe lingă vie- 
tone

De cealaltă parte, Pro
gresul. care n-a strălucit 
nici ea. a avut (le aseme
nea clteva ocazii favorabi
le., și tot lovituri de pe
deapsă, dintre care două 
au lost fructificate din 
plin dc Craioveanu, acest... 
Penciu al echipei din str. 
dr. Staicovici, In vervă 
deosebită. Scorul a fost 
rotunjit prin aportul lui 
Alexandrescu, a cărui lo
vitură de picior căzută, 
superbă ca execuție și mai 
ales dificilă ca unghi, ne-a 
reamintii de prima tine
rele a acestui incisiv rug
bist.

în ansamblu, jocul a 
plăcut prin mișcarea per
manentă din teren. Păcat 
însă că două echipe foarte 
tinere (o notă bună In spe
cial pentru Progresul, care 
nu mai menține deeît 3—4 
jucători din garnitura ani
lor precedenți) nu se o- 
rientează mai mult către 
jocul pe trei sfert uri, de 
unde ar rezulta și specta
col și eficacitate sporită. 
Aceasta constituie, desi
gur, o obligație pentru an
trenorii respectivi.

• Steaua a arătat din nou că rămîne 
o echipă mare. Ea a trecut cu multă 
ușurință și de Farul, una din revela
țiile campionatului. Și, notați: rug- 
biștii bucureșteni au jucat oarecum la e- 
conomie, s-au impus în primele minute 
(încercarea lui Penciu, înscrisă într-un 
mod magistral, a spulberat constănțeni- 
lor orice iluzie 1) și apoi au punctat ori 
de cite ori adversarii căutau să echili
breze jocul.

Arbitrajul lui V. Vardella nu ne-a 
mulțumit în măsura așteptărilor. Dorind 
să asigure o mai mare cursivitate par
tidei, el a omis să fluiere în uncie si
tuații în care prezența sa trebuia să se 
facă mai mult simțită, în special la 
pozițiile „en avant*.

• Al treilea meci programat în Capi
tală a fost cel dintre Gloria și Precizia 
Săcele. Partida a fost de un slab nivel 
tehnic. Gazdele n-au arătat nimic deo
sebit, în timp ce oaspeții, cunoscuți prin 
multă combativitate, aproape că nu s-au 
văzut. Scorul de 3—0 (0—0) a fost 
stabilit de Crăciunescu, care a transfor
mat o lovitură de pedeapsă.

TIBERIU STAMA

Un număr ntare de caiaciști și eano- 
iști au luat parte zilele trecute la „Re
gata Hmelnițki" (U.R.S.S.). La startul 
întrecerilor s-au prezentat sportivi din 
R.D.G., Polonia, Suedia, S. U.A., Ceho
slovacia, U.R.S.S. Țara noastră a fost

reprezentată de un lot de tineri spor
tivi.

Un rezultat meritoriu — locul III — 
a obținut Constantin Manea în proba 
de canoe simplu 1000 m.

I 
I
I
I
I
I

FOTBAL

Au cuvîntul

BOX Campionatul republican pe echipe I 
I

Echipa orașului Brăila a învins selecționata Dobrogei!
Campionatul republican pe echipe a 

continuat, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
cînd s-au desfășurat întrecerile etapei 
a treia. Iată cîteva relatări transmise de 
corespondenții noștri :

PLOIEȘTI. — Sîmbătă a avut loc pe 
stadionul Petrolul întîlnirea dintre 
„combinatele* Argeș și Ploiești—Iași, 
Bacău, Suceava. Meciurile au fost ur
mărite de numeroși spectatori care, în 
final, au avut satisfacția de a aplauda 
victoria localnicilor, cu scorul de 15—5. 
O frumasă impresie au lăsat Ion Ma- 
nole, Cristache Rotam — de la învin
gători, și Ton Nicolae — de la învinși. 
Ultimii doi au cîștigat înainte de limită.

REZULTATE TEHNICE: I. Nicolau 
(I—B--S) b.ab. 2 S. Cireșeanu (A-P) ; 
1. Alexandru 
(I--B-S) ; 
M. Duben co 
-P) b. ah. 
Oh. Arsene 
(I-B- S) ; 
Gh. Oancea 
-P) b- P- 
cescu (I—B—Ș) b. p. I. Păunoiu (A— 
P) ; I. Manole (A—P) b. k.o. ~ ~ 
Ciupuligă (I—B—S); I. Ivan (A—P) 
b. p. E. Aioanei (I—B—S).

GH. APOSTOLESCU

b.p. V. Neagu (D) ; I. Pițu (D) b.p. 
V. Perianu (G) ; N. Maniță (C) b. 
Gh. J’reda (D) ; P. Zeca (G) 
Motoc (D).

P-
b. p. N

Luptă pentru balon în meciul Steaua — Farul 
Constanța Folo : V. Bageac

GR. RIZU —
CRAIOVA. — Peste 2 500

(A—P) b. p. V. Dobre 
I. Marin (A—P) egal cu 
(I—B—S) ; G. Rotaru (A 

1 M. Gojocaru (I—B—S) ; 
(A—P) b. p. G. Balog 
I. Vișinescu (A—P) b. p. 
(I- B—S); Gh. Manea (A 

I. Pop (I—B—S) ; P. Mir-

coresp.

de spec
tatori au fost prezenți sîmbătă seara la 
întîlnirea dintre echipa Olteniei și 
combinata* Cluj—Hunedoara. ATai bine 

pregătiți, boxerii olteni au cîștigat pe 
merit cu scorul de 14—6. în ansamblu, 
gala a fost de un nivel tehnic scăzut.

Iată rezultatele: C. Pop (O) b.p. Gh. 
Vjncze (C—II): C. Nicolae (0) b.p. C. 
Nemțeanu (C—H) ; C. Biizuliuc (O) b 
dese. P. Puiu (C—H) ; M. Goanță (O) 
b.p. P. Primea (C—TI); I. Enaclie (O) 
egal cu Al. Murg (C—11) ; A 
(C—II) b.p. I. Ilodoșan (O) ; 
stantinescu 
(C-II) ; 
Tarpai (C—11) ; 
dese. 2 ~
tC—II)

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

2 C.

coresp.

BRĂILA. — Întîlnirea dintre selec
ționatele regiunilor Galați și Dobrogea 
(cîștigată de gazde cu 13—7), s-a dis
putat duminică dimineața în localitate, 
și a atras numeroși spectatori, care au 
urmărit — în fapt — o dispută între 
reprezentanții orașului Brăila și cei ai 
regiunii Dobrogea. De remarcat că pe 
afișele reuniunii era anunțat un singur 
boxer din Galați — Ștefan Cojaii — 
dar nici acesta nu s-a prezentat !

în general, meciurile s-au situat la un 
slab nivel tehnic, pugiliștii ambelor for
mații au pus accent mai mult pe forță, 
în timp ce spectacolul a fost lăsat pe 
plan secund. Iată rezultate tehnice, în 
ordinea categoriilor: M. Aurel (G) b.p. 
N. Stanciu (D) ; D. Răgălie (D) b.p. 
I. Tițianu (G) ; P. Covaliov (G)b.p. 
A. Simioncscu (D) ;__________ __ ? S. Constandache
(G) b.p. Gb. Anton (D) : I. Dinu (D) 
b.p. D. Roman (G) ; G. Voinescu (G) 
egal cu O. Baciu (D) ; Gr. Enache (G)
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A XV-a ediție

» a „Turului României"

zețarii. La conferința de presă care a 
avut loc la sediul Loto-Pronosport și-au 
confirmat prezența 14 ziariști și foto
reporteri.

• în fiecare oraș capăt de etapă a 
fost constituită o comisie de organizare. 
La fel ca în marile competiții, cicliștii 
vor fi îndrumați de către tineri din lo
calitate spre locul de cazare. De ase
menea, au fost pregătite pentru sportivi 
premii, programe distractive etc.

• Sosirile vor avea loc pe stadioane 
sau pe străzile centrale. Cicliștii își vor

finale pe stadioane 
Cluj, Oradea, pe 
orașele Glieorglie 

Mu reș, Arad, Deva 
București, atît

disputa sprinturile 
in Buzău, Brașov, 
străzi centrale în 
Glieorghiu-Dej, Tg. 
și Călimănești. în 
prima cît și în ultima etapă sosirea 
avea loc pe velodromul Dinamo.

• Cîștigătorului fiecărei etape i 
va acorda o bonificație de 30 de 
cunde, iar celui de al doilea clasat 
15 secunde. Aceste bonificații se scad 
la clasamentul general individual. Ele 
nu afectează clasamentul pe echipe.

• în fiecare etapă care depășește 
150 km, alergătorii au dreptul să se 
alimenteze în punctul indicat dc orga 
nizatori

• Cel mai tînîir căpitan <le echipă 
clin ..Turul României" este Ștefan Suciu. 
LI nu a împlinit încă 20 de ani, dar 
are la activ performanțe remarcabile. In 
ultimii doi ani a cucerit 11 titluri de 
campion al țării la juniori, iar în „Tu
nd Serbiei" din acest an a ocupat locul 
II în clasamentul general individual, 
lntrecîndu-i printre alții pe Jan Smolik 
~ cistigător al „Cursei Păcii" și Ma- 
ăau Kcgcl, unul dintre cei mai valoroși

rutieri polonezi. El a fost selecționat 
pînă acum de 11 ori în echipele de ju
niori și tineret ale țării noastre.

• Dintre antrenorii care vor conduce 
echipe în această ediție a „Turului Ro
mâniei*, unul singur și-a înscris nu
mele în palmaresul competiției: Marin 
Niculescu — învingător în anul 1951.

• Arbitrul principal a fost 
în persoana fostului 
Amza.

• Pe velodromul 
loc miercuri, înaintea 
din prima etapă, întreceri de 
juniorilor. P: 
iar la startul probelor se vor alinia 
mai buni juniori din țara noastră, 
altfel, peste tot pe unde cicliștii 
sosi pe stadioane vor fi organizate 
teresante manifestații sportive.

• Comisia de selecție a admis în 
timul moment și participarea la compe
tiție a cicliștilor Constantin Popescu 
(Olimpia București) și Bela Covaci 
(Tg. Mureș).

ciclist
desemnat 
Octavian

vor avea 
cicliștilor 
pistă ale 

rogramul este interesant, 
cei 
De
vor 
in-

Dinamo 
sosirii

ul-

în
va

se
se-
de

„Criteriul olimpic 11

3

D. Stănia și V. Popescu 
rul Timișoara) și ale
M. Popa (Rapid Galați), V. Năstase 
și T. Gheorghiu (Ancora Galați), A. 
Dumitru și I. Poliacov (C.S.Ș. Bucu
rești).

Finalele n-au furnizat surprize. 
Poate mai puțin scontată a fost vic
toria lui Iacob la K 1—1 000 m, dar 
ascensiunea acestui tînăr și talentat 
caiacist s-a întrezărit de la începutul 
sezonului și șî-a găsit acum o con
firmare binemeritată.

Rezultate tehnice : K 1—500 m F : 
1. V. Dumitru (Pinamo), 2. S. Cou-

(Constructo- 
canoiștilor

țolenco (Steaua), 3. D. Pențea (S.S.E. 
Timișoara); K 2—500 F: 1. G. Balint, 
N. Spiridon (Dinamo), 2. A. Arvai, 
D. Angelescu (Sleaua); 3. D. Hriharov, 
B. Artimov (Steaua); C 1—1 000 m: 
1. I. Mac are neo (Dinamo) 2. M. Sam
son (Dinamo); 3. Gh. Sidorov (Dina
mo); C 2—1 000 m: 1. I. Suhov, T. 
Serghei (Steaua); 2. A. Trofimov, T. 
Ditcov (Steaua); Gh. Nițu, I. Samov- 
schi (Dinamo); K 1—1 000 m: 1. I. la- 
cob (Dinamo); 2. I. Cozlov (Steaua); 
3. Tr. Poenaru (Dinamo); K 2—1000 m:
I. N. Terente, C. Coșni/ă (Steaua); 2. 
O Rujan, R. Rujan (Ancora Galați); 
3. A. Pavlovici, Gr. Sciotnic (Dina
mo); K 4—1 000 m: 1. K. Franzen, C. 
Covaliov, M. Mi/icin, A. Calenic (Di
namo) 2.1. Reva, M. Tomuș, A. Verba, 
N, Terente (Steaua); 3. D. Galan, V. 
Cornei, D. Mitrea, M. Ioniță (Dinamo).

Clasamentul pe cluburi în „Criteriul 
olimpic": 1. DINAMO 139 p; 2. Steaua 
115, 3. Ancora Galați 14; 4. Olimpia 
București 13-, 5. C.S.S. 11; 6. S.S.E. 
Timișoara 7; 7.—8. Voința Arad și 
Constructorul Timișoara 5; 9.-10. Rapid 
Galați și Universitatea București 4;
II. Olimpia Reșița 3; 12. Voința Tg. 
Mureș. Subliniem și cu această oca
zie preocuparea unor secții de caiac- 
canoe din cluburile existente în unele 
centre de sporturi nautice. O notă cu 
plus pentru gălățeni, prezenți la fie
care concurs în finale și uneori în 
partea superioară a clasamentelor. 
Ceea ce am dori să fie un exemplu I

★
In afara unor regate internaționale

— la Tata (R.P.U.) și Plovdiv (R.P.B.)
— ca și a participării la întrecerile 
de pe „Lago de Xochimilco", progra
mul concursurilor de caiac-canoe pre
vede, în finalul activității competițio- 
nale interne a sezonului „Criteriul 
speranțelor" care va avea loc la în
ceputul lui octombrie tot pe Snagov.

. Ma jai 
E. Con- 

(0) b. k.o. 2 A. Kirali 
V. Deșliu (0) egal cu A. 

I. Sănătescu (O) b. 
A. Bora (C—11) ; A. Sentanai 
b.p. Șt. Pandurii (O).
M. GHERGIIINOIU — coresp.
MARE. Echipa combinată 

4- Maramureș a întrecut selec- 
Banatului cu scorul de 12—8.

i s-au prezentat foarte slab pre- 
Cele mai frumoase partide le-au 

de categorie muscă, 
și ușoară. REZULTATE TEIINI- 

muscă: I. Anghelescu (B.) b.p. T. 
~~ Nedelcea 

pană :

BAIA 
Crișana 
| ion a ta 
Oaspeții 
gătiți, 
furnizat boxerii 
cocoș 
CE:
Szabo (C—M) ; cocoș.- P. 
(B.) b.p. A. Rusneac (C—M) ;
I. Streche (C—M) b.p. P. Costea (B.) ; 
semiușoară: M. Clrciumaru (B.) b.ab.
II. A. Culcear (C—M) ; ușoară: Al. 
Șerban (C—M) b.p. R. Lazea (B.) ; 
semimijlocie : Gh. Enculescu (C—• M) b. 
p. M. Debeleanu (B ) ; mijlocie ușoară: 
(I. Coneeag (C-—M) b dese. II Al. 
Totîrliei (B.) ; mijlocie: Gh. Maidan 
(C—M) b ab. III N. Picior (B); semi
grea: N. Csaba (C—M) b.p. I. Kiss 
(B.) ; grea: T. Cîrcioran (B.) cîștigă 
fără adversar.

B. ROBERT — coresp.

LUPTE

din Capitală
a cam- 
libere— 

__  _______ ____  în sala 
au" continuat duminică dimi- 

cînd au fost cunoscuți spor- 
clasificați pentru „finalele^ pe 
Lupta pentru întîietate a fost

întrecerile etapei pe Capitală 
pionatelor republicane de lupte 
seniori. începute sîmbătă seara 
Glulești, 
neață 
tivii
deosebit de aprigă îndeosebi la catego
riile 63, 70, 78 și 97 kg. La 63 kg aveau 
șanse egale pentru primul loc nu mai 
puțin de trei concurenți : D. Dragomlr 
și I. Tobă (Progresul) și V. Vînătoru (Ra
pid). In cele din urmă, Tobă a înregis
trat trei victorii la puncte și a terminat 
un meci la egalitate cucerind primul loc. 
Al. Radu (Dinamo) și-a asigurat locul I 
la cat. 70 kg întrecîndu-șl adversarii 
prin tuș — mai puțin pe Mavridis (Pro
gresul) cu care a făcut meci nul, dar 
nu a lipsit mult ca și Mavridis să rea
lizeze aceeași performanță. La 78 kg, 
cîștigătorul, E. Rusu (Progresul) a fost 
cunoscut abia după ultimul meci al com
petiției. Pînă atunci candidau cu ace
leași „pretenții" V. Opaină (Progresul) 
și I. Iordan (Metalul). In sfîrșit, la 97 
kg. după ce principalii pretendenți la 
primul loc — I. Cumpănașu (Dinamo) 
și M. Scînteie (Progresul) — au fost 
descalificați în meciul lor direct pen
tru lipsă de combativitate, se părea că 
metalurgistul N. Ignat va ieși învingă
tor. El nu a reușit însă această perfor
manță fiind întrecut la tuș de Cumpă
nașu și, la puncte, de Scînteie. Cîștigînd 
la tuș și meciul cu Gh. Bejan (Rapid) 
Cumpănașu și-a asigurat locul I.

La celelalte categorii primii 
au trecut cu mai multă ușurință de ad
versarii lor. Astfel, la 52 kg C. Drăgu- 
lin (Progresul) a cîștigat la puncte toa
te partidele, iar la 57 kg maestrul spor
tului Gh. Tăpălagă (Steaua) șl-a învins 
prin tuș, în primele minute, toți parte
nerii. Dinamovistul L. Rădoi a cucerit 
primul Ioc la cat. 87 kg întreeîndu-i de
tașat pe ceilalți luptători. La ultima ca
tegorie, peste 97 kg, au fost doar doi 
sportivi (!) așa că M. Gălățean (Progre
sul) după numai un meci și-a asigurat 
calificarea pentru întrecerile finale.

Iată primii clasați : cat. 52 kg — 1. 
C. Drăguiin (P), 2. Gr. Alionescu (D), 3. 
Gh. Șerban (S) ; cat. 57 kg — 1. Gh. 
Tăpălagă (S), 2. M. Ghiță (P), 3. Șt. U- 
driște (R) ; cat.
2. D. Dragomir 
cat. 70 kg — 1.
vridis (P), 3. Gh. Puișor (M) ; cat. 78 kg 
— 1. E. Rusu (P), 2. V. Opaină (P). 3. I. 
Iordan (M) ; cat. 87 kg — 1. L. Rădoi 
(D), 2. Șt. Coordoneanu (P), 3. Fi. Ior- 
dache (M) ; cat. 97 kg — 1. I. Cumpănașu 
(D), 2. M. Scînteie (P), 3. N. Ignat (M) ; 
cat. peste 97 kg — 1. M. Gălățeanu (P), 
2. Gh. Iordache (R).

Cei sublimați vor participa la întrece
rile „finalelor” de la Constanța (7—9 oc
tombrie).

C. CH.

clasați

63 kg — 1.1. Tobă (P),
(P), 3.V. Vînătoru (R) ;
Al. Radu (D), 2.H. Ma-

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Etapa a patra, desfășurată sim 
și duminică a ridicat — din noț 
o serie de probleme în jocul < 
pelor noastre. Pentru a avea o 
rere cît mai autorizată asupra 
luției jucătorilor, ne-am adresat 
citorva specialiști ai F.R. Fotbal 
au urmărit, in calitate 
tori, aceste partide. Iată 
— constatările lor :

JEAN LAPUȘNEANU 
la meciul Petrolul — U.T.Â.) : „jl 
echipei Petrolul a avut două aspl 
distincte. în prima repriză ploiești 
au atacat dezlănțuit, însă fără o tl 
orientare de joc. Acțiunile in<l 
duale ale lui Dridea, Badea, Rol 
si Moldoveanu nu au fost sprijil 
de un al doilea coechipier orii 
cite ori aceștia se infiltrau îu,J 
tonul" arădean. „Elasticitatea" ecțB 
a avut de suferit din cauza jofcj 
celor doi mijlocași, Dragomirl 
Inhas, care nu au participat la I 
zele de apărare, ingreuind as 
sarcina ultimilor apărători. Al doi 
aspect, privește jocul de ansanl 
al Petrolului. in această pari 
echipa a părut lipsită de o giutl 
tactică. Totul se făcea la întimpll 
Mă refer atît la fazele de finalizl 
cît și la cele din apărare unde I 
blajul a fost ca si inexistent. U.li 
a acționat bine 80 de minute, a șl 
ce a vrut în teren. Dorind. însă.l 
păstreze rezultatul de egalitate I 
retras în propria-i jumătate de tel 
și... aceasta a costat-o. O remal 
în privința jucătorilor allați în I 
derile selecționerilor : cu exceJ 
portarului M. Ionescu, ceilalți>Ba<3| 
Dridea, Mocanu, au încă mult I 
lucru pentru a intra într-o formă I 
respunzătoare*. I

BAZIL MARIAN (observator I 
meciul Dinamo Pitești — Politehnl 
Timișoara) : „Meci de slab iwj 
tehnic, în general un joc al apifl 
rilor. Dinajno Pitești, deși a cîștiJ 
este departe de forma din sezol 
trecut. Fluctuațiile echipei trebuie I 
dea de gîndit antrenorilor, cu a 
mai mult cu cît se apropie meci 
cu Sevilla. Dacă apărarea „mere] 
ceva mai bine, în schimb jocul d 
locașiior și al înaintașilor nu el 
bine sincronizat. Atacanții s-au J 
vedit deficitari în fazele de finalizai 
O dovadă a neputinței lor o cons 
tuie și faptul că a trebuit să vil 
un fundaș (I. Popescu) să marchel 
să salveze onoarea echipei. Politd 
nica Timișoara a intrat pe teren ț 
intenția de a scoate un joc egal, q 
n-a reușit. Mi-au plăcut Ioachim 1] 
pescu, Barbu, Ilie Stelian, Olteai] 
Surdan, Lereter și Regep". |

GHEORGHE OLA (observator | 
meciul Progresul — Farul) : „ J 
văzut două echipe bine pregăt] 
atît fizic cit și tactic. Datorită acț 
tui fapt s-a jucat într-un ritm sJ 
ținut o mare parte a meciului. Tact] 
ambele formații s-au apătat ctuJ 
punzător și au ieșit la atac pnintij

de obsi
— pe

(obser

I
I
I
I
I
Ipunzător și au ieșit la atac jjmntr 

bună circulație a balonului, <mtî]

I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
i
o 
I 
I 
I 
I

fiecare în parte să finalizezi pJ 
acțiuni viguroase purtate în adl 
ciute pe direcția porții. După păJ 
rea mea jocul a fost destul de spd 
tacuios și plăcut. Deficiente ? q 
sigur. Fundașii Farului și îndeosa 
Gref trebuie să mai lucreze pent] 
îmbunătățirea vitezei. La Progres! 
Șoangher și Țarălungă nu au în| 
bine sincronizate acțiunile de fini 
lizare privind sprijinul reciproc, jl 
cători care au avut o comporta] 
bună: Mateianu, Mîndru, land 
Oaidă, Tufan. O observație asup] 
deciziei arbitrului: cred că a e| 
minat cu multă ușurință, fără avd 
tismentul prealabil, pe Iancu și Mă] 
doiu...*.

C. BRAUN BOGDAN (observat] 
la meciul Dinamo bucurești — Un

Pronospor
PRONOEXPRESUL — CONCURȘI 

PREMIILOR MARI.
AZI ULTIMA ZI PENTRU COi 

CURSUL DE MÎINE

• Mîine la ora 18,30 va avea loc 1 
București, în sala din str. Doamnl 
2, tragerea concursului Pronocxprq 
din această săptămînă. I

Săptămînă de săptămînă se confirmi 
că Pronoexpresul este concursul prd 
miilor mari. In acest sens, amintiri 
cîțiva dintre participanții care au oii 
ținut premii mani de la începutul al
nului : |

120.000 lei : Egged Blasiu — Bail 
Mare; 120.000 lei: Ghirvari ElisabctJ 
— Oradea; 119.151 lei; Tănase Alei 
xandru—Tîrgoviștc; 119.451 lei: Penii 
Gheorghe — București; 110.438 TSjd 
P. Isac—București; 110.438 lei: Hguj 
maglii Ion — Arpasul de Sus, 109.42J 
lei .-Stoica Ion—București; 104.728 leii



I

brii federali
Cluj) : „Joc tipic de cam- 

Iriamoviștii au manifestat o 
dorință de victorie și au 

p obțină datorită bunei lor 
Ei au avut o foarte bună 
în teren, au căutat drumul 

Icurt spre poartă, prin ac- 
tructive la care au colabo- 

li mai mulți jucători. Se 
k că echipa bucureșteană 

pe fapte mari. Dacă în 
imprima o și mai mare 

late acțiunilor pe poartă, 
p, fără îndoială, noi suc- 
avea un cuvînt greu în 

ampionat. în acest sens se 
nult mai mult de la Frătilă

Al doilea gol al dinamoviștilor. Extrema stingă, Dobrescu, care nu se vede in fotografie, a reluat precis în poartă centrarea lui Nufu
Foto : A. Neagu

Itatea Cluj a manifestat o 
I de lipsuri. Echipa este 
■Tîizic, jucătorii dovedesc 
fflssușire a unor procedee 
I de orientare tactică. în 
i au jucat lent, fără ritm, 
nu știau ce vor în teren, 
în special, sînt complet 

cursivitate în acțiunile pe 
încep. Surprinzător de slab 
t Ivansuc, Adam, P Emil, 

Li experiență, care pînă nu 
candidau la posturi în 

plională. La Universitatea 
lie muncit mult pentru ca 
redevină pe linie de plu-

RESCU (observator la me
iul roșu — Steaua) : „Am 
kroasele șuturi de Ia dis- 
diate cu forță de Negrea, 

st însă de o imprecizie în- 
re^^h această partidă, re- 
fîi a fost mai bună în re- 
oua, cînd bucureștenii au 
se apropie mai mult de 

ișoveană. Explicația ? Alecu 
ai marcat strict pe Cons- 
L Campo, „măturător", și-a 
ctiile de mijlocaș. în acest 
evoluat unii jucători din 
rin Avram și D. Popescu 
entat bine din punct de 
sic, dar din punct de ve- 
icadrării in joc, ei nu s-au 

valoarea unor internațio- 
1 Avram nu a jucat ca o 
modernă, nu a insistat, a 

rezolve anumite situații 
lă răspundere, iar D. Po- 
si a denus o intensă acti- 

a ieșit în evidență ca un 
> Niculae, Petescu și Săt- 
au jucat bine. De la bra- 
o remarcat pe Pescaru și 
. Totuși, ei nu au intrat 
ormă, par obosiți. Rezulta- 
ului este echitabil, deși 
avut mai multe ocazii de

★
au lost pe scurt observa- 

servatorilor federali. După 
lor, așteptăm cuvîntul an- 

cluburi, concretizat In 
ipelțf-i.

Dinamo Bacău (seria I) și C. F. R. Timișoara (seria a ll-a) 
conduc in campionatul categoriei B

SERIA I
CHIMIA SUCEAVA — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI (1—0). Victoria localni
cilor este meritată si dacă atacul 
și-ar fi făcut datoria, mai ales în 
prima repriză, scorul putea fi mai 
mare. Oaspeții au echilibrat jocul 
în cîmp, după ce au primit qolul. 
Meciul a fost de bună factură teh
nică și aplaudat de o asistentă re
cord pentru Suceava : 6 000 de spec
tatori. începutul partidei a aparținut 
jucătorilor de la Chimia care au avut 
o bună ocazie de a deschide scorul, 
în min. 9, cînd Buzatu a șutat pe 
lîngă poartă, dintr-o poziție favo
rabilă. în min. 18, același jucător a 
șutat cu boltă... peste poartă. Oca
ziile se succed dar qolul „cade' 
după pauză, în min. 50 : la o în
vălmășeală în fața porții Științei : 
Buzatu introduce mingea în plasă. 
Bucureștenii au marcat un gol în 
min. 13, prin Ciornoavă, anulat însă 
pe motiv de ofsaid. în min. 64 si 72 
Ciornoavă a ratat două ocazii de 
a egala. Bun arbitrajul lui Aurel 
Pop — Cluj. (Romeo Munteanu — 
coresp.).

OȚELUL GALAȚI — SIDERUR
GISTUL GALAȚI (0—0). Jocul a 
plăcut datorită dîrzeniei cu care au 
luptat ambele echipe și a numeroa
selor faze de poartă. în repriza I 
„oțelarii" au dominat categoric și 
au ratat ocazii clare prin David 
(min. 2), Pătrașcu (min. 5) și Cernega 
(min. 14). După pauză, jucătorii de 
Ia Siderurgistul domină teritorial, 
dar, la rîndul lor, ratează mult. Ar
bitrul A. Bentu — București a condus 
corect. (S. Constantinescu — coresp. 
reg.).

POIANA CÎMPINA — CEAHLĂUL

BURII MECIURILOR ETAPEI A V A
ului categoriei A la fotbal 
:ă miercuri în Capitală și 
rnătoarele meciuri care vor fi 
le :
Progresul: N. Cursaru (Plo- 
entru, E. Vlaiculescu și V.
(Ploiești) la tușă.
Ploiești—Dinamo București:
(Iași) la centru, Gh. Micu 
și N. Lazăr (Petroșeni) la

bucurești—C.S.M.S. lași : P. 
așov) la centru, M. Ispas 
și Z. Cbifor (Brașov) la

Farul Constanța—Dinamo Pitești: A. 
Bentu (București) la centru. I. Hrisafi 
și S. Mîndreș (București) la tușă.

Steaua—Jiul: I. Ritter (Timișoara) la 
centru, F. Dumitriu și N. Mogoroașe 
(Craiova) la tușă. *

Universitatea Cluj—Steagul roșu Bra
șov: G. Gherghc (București) la cen
tru, M. Bică și V. Toma (București) la 
tușă.

Politehnica Timișoara—Știința Craiova: 
V. Dumitrescu (București) la centru, A. 
Munich și R. Buzdun (București) la 
tușă.

Pronosport
icolae—Petroșeni; 95.843 lei:
Petre—Suceava; 95.843 lei : 

laria—București; 95.843 lei: 
nilă—Brașov; 95.843 lei :
Valter—comuna Variaș ; 

: Febzi Agen—București ;
Popescu Alexandru—Bucu- 

52 lei: Ranișev N. — com.
cdoara ș a.
explică faptul că acești

i au cîștigat, la fel ca 
premii așa de mari ? Foar- 

!: Ei au jucat cu perseve- 
psind de la nici un concurs.

CONCURSULUI SPE-
ES DIN 7

1966
obișnuite
iii variantă a 150.000 
Rnâ a II-a 20 variante a 
? Categoria a III-a 131 
1.561 lei ; Categoria a IV-a 

inte a 199 lei ; Categoria

a V-a 3597 variante a 73 lei ; Cate' 
goria a VI-a 17846 variante a 20 lei. 
REPORT CATEGORIA I 96.26» LEI 

Premiul de categoria I în valoare 
de 150.000 lei a revenit participantu
lui Ghițan Gh. din București.

Premiile suplimentare
Categoria I 1 variantă ; Categoria 

a II-a 10 variante ; Categoria a IlI-a 
22 variante ; Categoria a IV-a 76 
variante a 500 lei ; Categoria a V-a 
92 variante a 200 lei ; Categoria a 
VI-a 353 variante a 100 lei ; Cate
goria a VII-a 1306 variante a 50 lei; 
Categoria a VIII-a 2069 variante a 
25 lei.

Tragerea la sorți pentru atribuirea 
autoturismelor de la categoria a II-a 
va avea loc miercuri 14 septembrie 
1966, în București.

P. NEAMȚ (0—0). Cei 11 jucători 
de la Poiana s-au luptat cu un 
singur jucător de la Ceahlăul : por
tarul Argeșeanu, care a „prins" o 
zi extraordinară. Oaspeții n-au avut 
decit două contraatacuri, dintre care 
cel din min. 80 soldat cu o „bară". 
Foarte bun arbitrajul lui Petre 
Vamoș — Tg. Mureș (Euqen Stroo 
— coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — DINAMO 
BACĂU (0—0). Ambele echipe au 
luptat mult pentru victorie. înain
tașii au creat multe faze, dar apă
rările au fost la înălțime. Feroviarii 
ar fi putut obține cele două puncte 
dacă n-ar fi ratat ocaziile din minu
tele 1, 10, 13, 21 și 61. In mod deose
bit s-a evidențiat apărarea oaspeților. 
(C. Enea — coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — OLTUL 
RM. VÎLCEA (1—1). Mulțumiți de 
golul marcat, în min. 4, de Zgardan 
(care a transformat impecabil o lo
vitură de la 16 m), brăilenii au con
siderat partida cîștigată. Ei au do
minat dar si-au permis luxul de a 
rata după aceea. în repriza a doua 
oaspeții s-au impus și au devenit din 
ce în ce mai periculoși. în plus, 
localnicii au cedat fizic. Oltul a 
egalat prin Filimon în min. 83 și 
nu a lipsit mult ca să asistăm la 
o surpriză și mai mare, la victoria 
Oltului. Foarte bun arbitrajul lui 
V. Dumitrescu — București. (N. 
Costin — coresp.).

METROM BRAȘOV — FLACĂRA 
MORENI (2—0). Gazdele au cîștigat 
clar, după un joc în care au avut 
numeroase ocazii de a marca, mai 
ales în repriza I, dar le-au ratat, 
îp min. 67 Ochia a deschis scorul 
și în min. 69 Lazarovici l-a majorat 
dintr-o lovitură liberă de la 18 m. 
Jocul s-a desfășurat într-o perfectă 
notă de sportivitate. Foarte bun ar
bitrajul Iui Gh. Limona — București. 
IV. Secăreanu si I. Hîrșu — coresp.).

DINAMO VICTORIA — META
LURGISTUL (2—1). întîlnirea a fost 
anostă datorită în special jocului 
slab prestat de metalurgiști. Dina- 
movistii au avut o mai bună pre
gătire fizică, au controlat meciul 
majoritatea timpului și au fost mai 
deciși în acțiunile la poartă.

Înfrîngerea metalurgiștilor este 
urmarea unui joc mediocru. înain
tașii au pierdut cu multă ușurință 
balonul. Apărarea, la rîndul ei, a 
comis numeroase greșeli. Excepție a 
făcut doar portarul Niculescp care 
s-a străduit din răsputeri — și a 
reușit de multe ori — să evite 
înscrierea unor goluri ca și făcute. 
Formația simte lipsa unui coordo
nator de joc, rol pe care l-ar putea 
avea Floruț, datorită marii lui ex
periențe competitionale. Dar, surprin
zător, el a jucat la fel de șters ca 
și ceilalți coechipieri.

Dinamoviștii au fost conduși pînă 
în min. 65 cu 1—0 prin golul înscris 
de Georgescu, dar au reușit să 
inverseze rezultatul în favoarea lor 
în numai două minute (min. 65 Ciu- 
leanu a egalat, iar în min. 67 Dn- 
brescu a înscris golul victoriei).

Foarte bun arbitrajul brigăzii AI. 
Pîrvu la centru, S. Mîndreș și C. 
Niculescu la tușă.

C. DUMITRIU

ETAPA VIITOARE: Ceahlăul P. 
Neamț — C.F.R. Pașcani, Oltul Rm. 
Vîlcea — Chimia Suceava, Dinamo 
Bacău — Dinamo Victoria București, 
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina, 
Otelul Galați — Progresul Brăila, 
Metalurgistul București — Metrom 
Brașov, Știința București — Siderur
gistul Galati

SERIA A II-A
A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. 

SIBIU (4—0). întîlnirea a prilejuit 
o dispută vie, încheiată cu victoria 
categorică a gazdelor. C.S.M. Sibiu 
s-a apărat supranumeric, contraata- 
cînd prin Laufceag și Recer. După 
ce au primit al treilea gol, oaspeții 
au avut inițiativa timp de 15 minute 
însă fără rezultat. Punctele au fost 
marcate de Dragomir (min. 12 și 82), 
Lungu (min. 24) și Dumitriu III (min. 
50). S-au remarcat Lucaci (în vîrstă 
de 17 ani, debutant), Soliom, Dodu 
și Dumitriu III, respectiv Laufceag 
și Recer. Arbitrul E. Martin — Bucu
rești a condus satisfăcător. (C. Albu
— coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII — UNIREA 
DEJ (1—0). Inițiativa a aparținut 
majoritatea timpului formației gazdă, 
însă, pe de o parte — ineficacitatea 
atacului, iar pe de alta — forma 
bună a portarului Straub au făcut 
ca localnicii să înscrie doar un sin
gur gol. Raportul de cornere favo
rabil localnicilor, 13—1, oglindește 
superioritatea echipei gazdă. Fotba
liștii din Cîmpia Turzii au ratat însă 
mult. Astfel Rădulescu (min. 50) — 
singur cu portarul a tras defectuos, 
bara lui Sardi (min. 39). Husar și Ră
dulescu nu reușesc, în min. 44, să tri
mită în plasă o minge care se plimba 
prin fața porții goale. Pîrvu (min. 81)
— singur cu portarul, a tras peste bară 
de la circa 10 m. Și acestea sînt 
doar cîteva dintre numeroasele ocazii 
ratate de înaintașii de la Ind. sîrmei. 
Oaspeții au practicat un joc strict 
de apărare, cu puține contraatacuri 
si acestea fără a periclita poarta 
gazdelor. Pe toată durata partidei, 
multi jucători oaspeți au vociferat 
și au protestat Ia deciziile arbitru
lui. Pentru aceasta întreaga echipă 
a fost avertizată. Unicul gol a fost 
înscris în min. 53 de către Sardi, 
din lovitură de la 11 in. (L. Doncin
— coresp.).

CRIȘUL ORADEA — G.F.R. ARAD 
(5—0). Localnicii au acționat cu 
multă vigoare și au depășit de multe 
ori apărarea oaspe, deși aceasta a 
opus o rezistență dirză. Orădenii au 
jucat simplu, cu pătrunderi rapide 
spre poartă. în min. 8 N. Alexandru 
a fost faultat în careu și tot el a 
transformat lovitura de la 11 m. în 
min. 29 o acțiune personală a lui 
Mureșan II s-a încheiat cu majora
rea scorului : 2—0. După pauză, în 
min. 66, apărătorul Popa (C.FR.) 
oprește balonul cu ambele mîini și 
lovitura de la 11 m este transformată 
de către N. Alexandru. Ultimele go

luri au fost înscrise de către Sacaci 
III (min. 70) și Mureșan II (min. 80). 
S-au remarcat Balog, Pojoni, lacob 
și N. Alexandru, respectiv Vlad, Ale
xandru și Demșoreanu. Competent 
arbitrajul lui C. Zaharia ■— Brașov. 
(Ilie Ghișa — coresp. reg.).

CLUJEANA — MINERUL BAIA 
MARE (3—2). Jocul a plăcut spec
tatorilor, mai ales în repriza se
cundă cînd oaspeții au acționat mai j 
hotărit în atac. De remarcat faptul 
că clujenii au condus în min. 57 cu . 
3—0. Au marcat: Roman (min. 34), ; 
Bacoș (min. 55), Stanciu (min. 57) 
pentru Clujeana, Sasu (min. 59 și’, 
71) pentru Minerul. Corect arbitrajul 
lui G. Popovici — București. (V. 
Morea și N. Todoran — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — A.S. CUG1R 
(1—0). Diferența putea fi mai mare 
dacă baloanele expediate de Fodor 
(în min. 47) și de către Lungu (min. 
89) nu ar fi întîlnit bara. De ase
menea, remarcăm pe portarul Tripa 
care a fost inspirat în intervenții. 
Golul victoriei a fost înscris de 
către Seceleanu (min. 50) la o cen
trare a lui Fodor. Bun arbitrajul lui 
Ilie Drăghici — București. (P. Arcan
— coresp. reg.).

GAZ METAN MEDIAȘ — MINE
RUL LUPENI (4—2). Gazdele au do
minat mai mult, au creat faze fru
moase și au înscris de 4 ori. Rea
lizatori : Pilicea (min. 12 și 28), Kczdi 
(min. 38 din 11 m) și Gertner (min. 
49). Pentru oaspeți au înscris : Grofu 
(min. 2) și Cotroază (min. 66 din 
11 m). Arbitrul Gr. Bîrsari — Galati 
a condus bine. (Z. Rișnoveann — 
coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. RE
ȘIȚA (2—0). Joc bun în prima re
priză cînd gazdele au dominat cu 
autoritate, asigurîndu-și victoria prin 
golurile marcate de Macavei (min. 
19) și Toma (min. 39). La reluare, 
jocul a scăzut din intensitate, iar 
oaspeții au părut consolați cu re
zultatul. în min. 77, Dembrovschi 
(Vagonul) a ratat o lovitură de la 
11 m. Corect, arbitrajul Iui Al. Toth
— Oradea. (St. lacob — coresp.).

CLASAMENTUL
1. C.F.R. Timișoara 3 3 0 0 6—0 6
2. Crișul Oradea 3 2 0 1 11—2 4
3. Vagonul Arad 3 2 0 1 7—2 4
4. A.S.A. Tg. Mureș 3 2 0 1 6—3 4

5—6. Ind. sîrmei C. Turzii
3 2 0 1 2—2 4

5—6. Gaz metan Mediaș 3 2 0 1 6—6 4
7. Clujeana 3 2 0 1 5—7 4
8. A.S. Cugir 3 1 1 1 3—2 3
9. C.S.M. Sibiu 3 1 0 2 7—7 2

10. C.S.M. Reșița 3 1 0 2 4—5 2
11—12. Minerul Lupeni 3 1 0 2 6—9 2
11—12. Minerul Baia Mare 3 1 0 2 6—9 2

13. Unirea Dej 3 0 1 2 2—« 1
14. C.F.R. Arad 3 0 0 3 1—10 0

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

Rubrică redactată de Administrația 
de stal Lolo-Pronosport.

CLASAMENTUL
1. Dinamo Bacău 3 2 1 0 5—0 5
2. Metrom Brașov 3 2 1 0 5—2 5
3. Dinamo Victoria Buc

3 2 0 1 6—3 4
4. Siderurgistul Galați 3 1 2 0 2—0 4

5—6. Progresul Brăila 3 1 2 0 2—1 4
5—6. C.F.R. Pașcani 3 1 2 0 3—2 4

7. Știința București 3 1 1 1 3—2 3
8. Oțelul Galați 3 1 1 1 2—3 3

9—10. Flacăra Moreni 3 1 0 2 2—4 2
9—10. Chimia Suceava 3 1 0 2 1—3 2

11. Ceahlăul P. Neamț 3 0 2 1 1—3 2
12. Oltul Rm. Vîlcea 3 0 2 1 2—5 2

13—14. Metalurgistul Buc. 3 0 1 2 3—6 1
13—14. Poiana Cîmpina 3 0 1 2 0—3 1

Mîine cuplaj fotbalistic 
pe stadionul „23 August"

Meciurile de fotbal din cadrul eta
pei a V-a care se dispută miercuri 
în Capitală vor avea loc în cuplaj 
pe stadionul „23 August11.

Primul joc — RAPID și C.S.M.S. 
IAȘI — va începe la ORA 14,45.

în vedeta cuplajului, cu începere 
de la ORA 16,30, se vor întîlni 
formațiile STEAUA și JIUL.

Biletele de intrare pentru aceste 
atractive meciuri s-au pus în vîn- 
zare la casele obișnuite.

C.FR


Sportivii români au cîștigat 6 probe individuale 
si au stabilit 14 recorduri

Campionatele internaționale de na- 
tatie ale României au adus sportivilor 
noștri 14 noi recorduri republicane (4 
de seniori, 6 de juniori și 4 de copii), 
înotătorii români au obținut victoria 
în 6 probe individuale, cei din R.D. 
Germană, R.F. Germană și Ungaria în 
«ite 3 probe, sportivii din Polonia au 
cîștigat două curse, iar cei din Ceho
slovacia doar una.

Cele mai valoroase performante a- 
parțin indiscutabil Cristinei Balaban, 
luj Vasile Costa (care a „mers" în 
ștafeta de 4x100 m mixt 1:09,8) și 
vest-germancei Heike Hustede, meda
liată cu argint la Utrecht. De reținut 
și timpul lui D. Naghi (5:11,7) la 400 
m mixt.

REZULTATE TEHNICE-SIMBATA : 
100 m liber (m): 1. H. LEHMANN 
(R.D.G.) 57,6, 2. D. Demetriad 57,6, 3. 
W.Wojtakajtis (R.P.P.) 57,7, 4. P. Tip- 
pnan (R.S. Ceh.) 58,0... D. Gheorghe 
62,2 — nou rec. de copii; 200 m liber 
(f): 1 H. HUSTEDE (R.F.G.) 2:24,4, 2. 
E. Grecka (R.P.P.) 2:27,3, 3. I. Ungur 
2:27,3, 4. G. Gonos 2:34,5, 5. D. Cor
vin 2:34,5 — nou rec. copii; 100 m 
spate (f): 1. CR. BALABAN 1:09,4 — 
nou rec. republican, 2. A. Andrei 
1:11,6 — nou rec. junioare II; 3. Y. 
Olbrisch (R.F.G.) 1:17,2, 200 m bras 
(1): 1 E. GABOR (R.P.U.) 2:59,0; 2. M. 
Toth (R.P.U.) 3:00,2, 3. M. Frolova 
(R.S. Ceh.) 3:01,4; 100 m bras (m): 1. 
V. COSTA 1:11,1, 2. A. Șoptereanu 
1:12.0, 3. D. Kinzel (R.D.G.) 1:13,3; 200 
m spate (m): 1. L. CSEH (R.P.U.)
2:22.0. 2. D. Konig (R.D.G.) 2:25,0, 3. 
J Simandl (R.S. Ceh.) 2:25,1; 100 m 
fluture |m): 1. R. SCHANZ (R.D.G.) 
63,0, 2. M. Banyai (R.P.U.) 63,5; 3.

republicancorectat recordul
Clujeanul Gavrilă Morarii, in cursa de 400 m liber (4:33,0) în care a 

al lui VI. Moraru (4:33,8)

A. Covaci 64,0 — nou 
niori I-, 100 m fluture (f): 
TEDE (R.F.G.) 1:10,8, 2.
1:15,4 — nou rec. junioare I, 3. G. 
Cerbeanu 1:17,7; 400 m mixt (m) 1. D. 
NAGHI 5:11,7, 2. S. Weinrich (R.D.G.) 
5:20,0, 3. V/. Belea 5:20,7 — nou record 
juniori I și II; 4x100 m mixt (f): 1. 
COMB. R.F.G. — POLONIA 4:57,4, " 
România 5:04,5; 4x200 m liber (m): 1. 
ROMANIA 8:57,2, 2. Comb. Polonia — 
Bulgaria 8:58,5.

DUMINICĂ— 100 m liber (f): 1. E. 
GRECKA (R.P.P.) 1:05,2, 2. I. Ungur 
1:05,6, 3. Y. Olbrisch (R.F.G.) 1:07,1, 4. 
G. Gonos 1:08,5; 400 m liber (m): 1. 
W. WOJTAKAJTIS (R.P.P.) 4:32,2, 2. 
G. bloraru 4:334/ ■— nou rec. republi
can, 3. H. Lehmann (R.D.G.) 4:35,6;

învingători in „Cupa Steagul roșu" la motocro

record ju-
1. H. HUS- 
A. Șterner

2.

Dinamo București pe locul doi
în turneul de polo de la Praga

PRAGA 12 (prin telex, de la redac
ția ziarului „Ceskoslovenski Sport")

S-au încheiat întrecerile de nata- 
tie ale Dinamoviadei. In cursa de 
100 m fluture, Nicoleta Șteîănescu a 
ocupat locul doi (1:14,9), după De- 
viatova (U.R.S.S.) 1:09,5. Alte rezul
tate : Beliz-Gojman (U.R.S.S.) 17:17,6 
la 1500 m liber. Shock (R.D.G.) 59,5 
la 100 m fluture, Gromak (U.R.S.S.) 
2:17,2 și Savelieva 2:33,2 la 200 
spate.

m

în etapa a 14-a

a campionatului republican...
...de polo s-au desfășurat trei par

tide.
e Crișul Oradea a fost net supe

rioară în partida cu Progresul Bucu
rești, pe care a cîștigat-o cu 5—0 
(2—0, 2—0, 0—0, 1—0) prin golu
rile înscrise de Lengyel (2), Alexan- 
drescu, Chirilă și Rujinschi. (A. Jilău 

roresn.l.
• La Timișoara, Ind. linii — după 

ce a condus cu 4—0 — a trebuit 
să depună eforturi mari pentru a 
întrece pînă la urmă pe Voința Cluj 
cu 7—5 (4—0, 1—2, 1—1, 1—2). Me
ciul a fost de slab nivel tehnic. 
(C. Crețu — coresp.).

• Datorită jocului bun din repriza 
a 111-a, I. C. Arad a reușit o victo
rie la limită în fata Politehnicii Cluj: 
4—3 (1—1, 0—1, 3—0, 0—1). (Șt. 
lacob — coresp.).

în ultimele două 
Dinamo București 
Dozsa (Ungaria) cu 
0—1, 1—1) prin golurile marcate de 
Grințescu 3 și Fleșeriu și pe Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) cu 6—5 (2—1, 
1—2, 1—2, 2—0) prin punctele în
scrise de Popa 2, Fleșeriu 2, Grin
țescu și Mihăilescu. în celelalte 
partide : Dynamo (R.D.G.) — R. Hvez
da 8—3; Dynamo (R.D.G.) — Dozsa 
(Ungaria) 3—3. Clasament final: 
' DYNAMO (R.D.G.), 2. Dinamo 

3. Dozsa (Ungaria), 4. 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia), 5. Di
namo (U.R.S.S.), 6. Gwardia (Polonia), 
7. Spartak (Bulgaria).

meciuri de polo, 
a întrecut pe 

4—3 (2—0, 1—1,

1. 
București,

2.

...D. Gheorghe 4:52,3—nou rec. copii, 
100 m bras (f): 1. M. FROLOVA (R.S. 
Ceh.) 1:23,1, 2. B. ~ ’ --------
1:23.4, 3. M. Toth 
Cr. Stănescu 1:25,0;
V. COSTA 2:35,0, 
2:41,6, 3. A.
mixt (f): 1.
2:41,8, 2. E. Grecka 2:43,8—nou record 
3. I. Ungur 2:48,6; 4. G. Cerbeanu
2:53,0, —rec. copii ega.at; 200 m flu
ture (m): 1. R. SCHANZ (R.D.G.) 
2:20,8, 2. A). Băin 
cevfR.P. B.) 2:28,0 
200 m fluture (f):
(R.F.G.) 2:36,5, 2. A. Sterner 2:51,7— 
nou rec. junioare; 100 m spete (m): 1. 
L. CSEH (R.P.U.) 1:03,9, 2. Z. Giurasa 
1:06,0, 3. J. Simandl (R.S. Ceh.) 1:06,8; 
200 m spate (f): 1. CR. BALABAN
2:33,4 — nou rec. republican, 2. A. 
Andrei 2:39,5, 3. R. Spandonide 2:55,0; 
4x100 m mixt (m): 1. ROMANIA (Ser
bam Costa, Covaci, Demetriad) 4:17,5 
— nou rec. republican, 2. R. D. G. 
4:22.5,- 4x100 m liber (f): 1. ROMÂNIA 
(junioare) 4:40,5 — nou rec. junioare 
I șt II.

Iată și rezultatele concursului de 
sărituri: trambulină (m): 1. P. DE- 
CUSEARĂ 154,12 p, 2. J. Konkoly 
(R.P.U.) 137,01 p, 3. I. Ganea 134,67 
p, 4. D. Popoaie 124,08 p, 5. W. 
Preilkowski (R.D.G.) 123,59 p; tram
bulină (f): 1. E. FELHOSSY (R.P.U.) 
108,76 p, 2. D. Schileru 104,25 p, 3.
D. Bay (R.D.G.) 103,79 p; platformă 
(m): 1. J. KONKOLY (R.P.U.) 141,18, 
p, 2. I. Ganea 139,57 p, 3. Gh. Un- 
oureanu 138,42 p; platformă (f): 1.
E. FELHOSSY (R.P.U.) 80,76 p, 2. 
D. Bay (R.D.G.) 75,84 p. 3. D. Schi
leru 52,78 p.

Franke (R.P.P.), 
(R.P.U.) 1:25,0, 4. 
200 m bras (m) 1. 
2. A. Soptereanu 

Soos 2:43,0; 200 m
CR. B AL AB AN

2:26,7, 3. D. Kova- 
— nou record.
1. H. HUSTEDE

Concursul internațional de moto- 
cros, dotat cu „Cupa 
desfășurat duminică 
cădăului, a dat loc 
un înalt nivel tehnic
Deși de la startul probelor au lipsit 
campionii noștri M. Dănescu (reținut 
pentru examene) și Gh. Ion (bolnav) 
ceilalți sportivi români și-au mobi
lizat toate resursele și au opus, o 
dîrză rezistentă alergătorilor oaspeți 
la ci. 250 cmc și au învins, la li
mită, la 500 cmc prin maestrul spor
tului Eugen Keresteș.

Prezenta la startul probei de 
500 cmc a nu mai puțin de cinci 
alergători de peste hotare, printre 
care redutabilii A. Courajod 
pionul elvețian) și I. Kazakov 
3 în campionatul U.R.S.S.), 
probleme serioase sportivilor 
și mai ales lui Keresteș, pe 
căruia a căzut tot greul 
Acesta a făcut însă o cursă 
de toată lauda și în aplauzele nu
merosului public, prezent pe traseu, 
a cîștigat, pe merit, primul loc în 
manșa I si locul 2 în 
cundă. 
ambele manșe, Keresteș 
locul I în clasamentul general al 
probei. O mențiune pentru FI. Ște
fan care l-a învins pe finlandezul 
O. Sten. CLASAMENT. 1. E. Keresteș 
3 p, 2. A. Courajod 4 p, 3. I. Ka
zakov 5 p, 4. FI. Ștefan 8 p, 5. O. 
Sten 11 p, 6. G. Kapronczai (Ung.) 
12 p.

Clasa 250 cmc a reunit la start 
17 concurenti. Dintre aceștia prima 
șansă o avea sovieticul Al. Iakovlev, 
învingător în mai multe concursuri 
din actualul sezon. Singurul alergă
tor român, care s-a luptat de la 
egal la egal cu valorosul oaspete a 
fost Cr. Doviț (dar numai în manșa 
I). Duelul lor a fost urmărit cu res
pirația .tăiată* de la primul pînă la 
ultimul tur. Experiența și excelenta 
pregătire a lui Iakovlev l-au ajutat

Steagul roșu", 
pe valea Ră- 
la dispute de 
și spectacular.

Acumulînd trei

de bas- 
Chineze

Reprezentativele feminine 
chet ale României si R. P. 
susțin azi în sala Dinamo (ora 18,30) 
revanșa meciului disputat săptămîna 
trecută la Cluj și cîștigat de oaspete 
cu scorul de 75—70. Tinînd seama 
de valoarea tehnică și spectaculozita
tea jocului practicat în prima par
tidă, este de așteptat ca și azi să 
urmărim un meci interesant.

Jocul de astăzi constituie ultima 
verificare a selecționatei române în 
vederea participării la campionatul

balcanic care se va desfășura vineri, 
sîmbătă si duminică în Iugoslavia, 
la Skoplje. La balcaniadă mai par
ticipă reprezentativele Iugoslaviei, 
Bulgariei și, ca invitată, echipa Ita
liei.

(cam- 
(locul 
punea 
noștri 

umerii 
luptei, 
demnă

manșa se- 
puncte, în 

a cucerit

I

să termine învingător ambele 1 
Pentru locul 3 s-au lupta 
aceeași dîrzenie, Tr. Macarie 
Kadușkin (campion al U.R.S.S 
manșa I a învins Macarie, 
manșa secundă Kadușkin (K 
abandonînd în turul 8). De re 
evoluțiile lui O. Puiu, Șt. CI 
C. Coman. Puiu, deși a fost 
capat din start, în ambele 
din cauza unor defecțiuni teh 
reușit să se impună. Chițu și i 
au „mers" constant demo; 
buna pregătire și seriozitatea c 
ei înțeleg să abordeze un c< 
CLASAMENT: 1. Al. Iakovlc, 
2. Cr. Doviț 5 p, 3. S. Kadușki 
4. O. Puiu 10 p, 5. Șt. Chițu 
6. C. Coman 13 p, 7. L. We: 
(Ung.) 16 p, 8. C. ~
Tr. Moașa 21 p, 10. Gh. Mia 
23 p. 2

In încheierea cronicii noasr; 
buie să vorbim despre slaba 
nizare (clubul Steagul roșu) p 
și de atitudinea 
„spectatori" care 
gări de pămint

Goran 20

reprobabilă a 
au aruncat c 

în concurent!
I. DUMITRE:

IERI LA HANI

Empor Rostock 14-7 (
Dinamoviștii bucureștenî s-au 

șat ieri după-amiază, In fața Ir 
lor lor suporteri, pentru 

prestat sîmbătă în campionat. In 
Intr-un joc amical echipa Empo: 
tock (R.D. Germană), Dinamo 
reștl — In deosebită vervă — a 
gat cu 14—7 (7—2). Meciul a fost 
tat într-un ritm deosebit de răpi 
eficienți în atac șl cu o apărar 
organizată, dinamoviștii au cîșțj 
cest joc frumos mai clar decît o 
scorul. Bun arbitrajul Iul C. 
țînă (Buzău).

ȘTIRI, REZULTAT
M0NCHEN. In localitatea Travemude

(R.F. Germană) s-a încheiat sîmbătă ra
liul automobilistic „Turul Europei", care 
a străbătut 12 țări, printre care și Româ
nia, pe un traseu în lungime totală dc 
9 000 km. Dintre cele 42 de echipaje 
care an luat startul în ziua de 1 
tembrie, la Ilanovra, numai 28 au 
șit să termine întrecerea.

In urma întocmirii clasamentelor 
oficiale, deoarece au fost depuse o
de contestații) primul loc în clasament a 
fost ocupat de echipajul Ilans Beck—

pc o
■ două 

Bren-

sep- 
reu-

(ne
seric

Herbert Heuser (R.F. Germană! 
mașină Opcl. Cîștigătorii ultimelor 
ediții, Joachim Springer—Giinther 
del s-au clasat pe locul trei.

BELGRAD. — Cea de-a șaptea 
a Jurului ciclist al Iugoslaviei desfășu
rată între localitățile Zadar—Crikvcnice 
(191 km) a fost cîștigată de rutierul 
Huster (R. D. Germană) cronometrat 
în 4h54:55. In clasamentul general in
dividual situația a rămas neschimbată: 
continuă să conducă sportivul^ iugoslav 
Valencici, urmat 
la 5’ de Bilici.

COPENHAGA. 
Iar masculin de

Copenhaga intre selecționata S 
Greciei și Danemarcei s-a încheiat 
toria echipei Spaniei, care a tc 
Î67 puncte. Locul doi a fost 
de reprezentativa Greciei cu 135 ț 
iar pe locul tivi s-a clasat fo 
Danemarcei cu 118,5 puncte.

CARDIFF. — In cadrul unu 
curs internațional de atletism d< 
rat la Cardiff, recordmanul mont 
3 000 m, Kipchoge Keino (Kern 
făcut o tentativă de doborîre a 
dului mondial in proba «le o mii 
ținut de americanul Jim Rvun cu 

a realizat 
de infrun

etapă

la 3:38 de Cubrici și

— Meciul triunghiu- 
adetism desfășurat la

de 3:51,3), dar nu 
3:57,6. Keino a avut 
vînt puternic.

NEW YORK. — La 
disputat finalele probelor dt jtmp 
cadrul campionatelor intemâționa 
tenis ale S.U.A. în finala probei i 
line sportivul australian Fred Sto 
învins cu 4-—6, 12—10, 6—3, 6- 
compatriotul său John Newcomb: 
ria Bueno (Brazilia) a cîștigat 
a patra oară titlul de campioană 
cînd-o în finală pe Nancy 
(S.U.A.) cu 6—3, 6—1.

Forest ITT

Trimisul nostru special la Praga, C. FAUR, ne trans

la fotbal: R. D.Germană—Polonia 2-0 (0-0)
- ÎNTÎLNIRI DE CAMPIONAT Șl CUPA -

Cerveno Zname. A cîștigat Slavia (1—0), 
care va participa în „Cupa Capelor”. In 
etapa a IV-a a campionatului Bulga
riei : Spartak Sofia — Dunav Russe 7-1, 
Cerno More — Dobrudjea 6—2, Lewski— 
Botev Vrața 1—2 (campioana este la a 
doua infrîngere consecutivă), Botev 
Plovdiv — Beroe 3—0, Botev Burgas — 
Minior Pernik 0—0, Marek — Lokomo
tiv Plovdiv 2—0. In clasament conduc 
Spartak Sofia și Beroe cu 6 p. urmate 
de Slavia, cu 5 p (un joc mai puțin).,★

In etapa a Vil-a a campionatului en
glez viitoarea adversară a echipei Petro
lul Ploiești în „C.C.E.”, F. C. Liverpool, 
a jucat în deplasare la Sheffield cu echi
pa Wednesday cu care a terminat la e- 
galitate : 1—1. De remarcat că în aceas
tă etapă, din 11 jocuri, opt s-au ter
minat la egalitate. In clasament conduc 
Sheffield Wednesday, Chelsea șl Toten- 
ham cu 10 p, Liverpool are 8 p șl este 
pe locul 7. ★

In „Cupa orașelor tirguri", la Salonic, 
Juventus Torino a învins cu 2—0 echi
pa Aris, prin golurile marcate de Del 
Sol șl Menichelli. Returul va avea loc 
la 21 septembrie, la Torino.

Pe stadionul Gheorghi Dimitrov din 
F.ifurt s-a desfășurat duminică întîlnirea 
amicală internațională de fotbal dintre 
reprezentativele R.D. Germane și Polo
niei. Victoria a revenit fotbaliștilor ger
mani cu 2—0 (0—0) prin golurile marcate 
de Erler șl Korner. Acesta a fost ul
timul joc de pregătire a echipei R.D. 
Germane înaintea meciului cu selec
ționata României, care va avea loc 
miercurea viitoare la G'era.

Brigada de arbitri români Iosif Ritter 
(la centru), N. Mihăilescu și M. Rota
ru (la tușă) a condus bine formațiile:

R. D. GERMANA : Blochwitz-Frăs- 
sdorf, Urbanczyk, Pankau, Geisler, KOr- 
ner, Erler, R. Ducke, Nbldner, Frenzel, 
Vogel.

POLONIA : Majcher — Stralkowskl, 
Osliszlo, Brejza, Anczok, Suski, Gmoch, 
Sadek, Szoltysik, Liberda, Musialek.

Sîmbătă a avut loc un meci Intre 8- 
chipele de tineret ale celor două țări. 
Victoria a revenit fotbaliștilor germani 
(3—1), care vor întîlni la 22 septembrie 
la Cottbus, reprezentativa similară a 
României. ★

In finala „Cupei Bulgariei" s-au în- 
tîlnlt echipele sofiote Slavia fi T.S.K.A.

Primele ecouri
Praga sportivă trăiește încă emoțiile 

palpitantelor întreceri ale proaspăt în
cheiatului campionat mondial masculin 
de volei. Toți specialiștii care au condus 
sau au urmărit, de-a lungul anilor, for
mațiile fruntașe în marile competiții in
ternaționale sînt de acord asupra unui 
fapt: meritul indiscutabil al medalia
telor — Cehoslovacia, România și 
U.R.S.S. — remarcîndu-le în special pe 
primele două clasate în acest atît de 
disputat maraton voleibalistic. Și jucă
torii, luați izolat, au partea lor în co
mentarii. Iar pentru noi este bucurie și 
confirmare în același timp prezența unui 
jucător român în acest sextet de onoare 
care este „echipa mondială" și a cărui 
componență este următoarea în ordinea 
dată de juriul-ad hoc : DRĂGAN, Mușii 
(Cehoslovacia) — ridicători-coordonatori; 
Schenk (Cehoslovacia), Schultz (R. 
Germană), Bugacnkov (U.R.S.S.) 
Minam! (Japonia) ■— trăgători.

Impresii, impresii... Iată, culese

D.
Ș*

la

ale marii întreceri voleibaliști
final al com- 
unor antrenori

prima oră după punctul 
petiției, citcva păreri ale 
principali ai unor echipe care au luat 
parte la lupta directă pentru supremație 
în turneul pentru locurile I—VIII

V. MATIASEK (Cehoslovacia): „La 
capătul unei îndelungate și minuțioase 
pregătiri ne-am atins obiectivul. N-a 
fost ușor și nici n-am fost scutiți, pînă 
la urmă, de Infrîngere — în ultimul 
sneci, cu Japonia. Sincer să fiu, inițial 
ne îngrijora mai mult meciul cu Româ
nia, pe care totuși l-am cîștigat cu 3—1. 
Tot atît de sincer, consider ca un factor 
de mare însemnătate superforma, „ziua" 
excelentă a jucătorilor pe care i-am an
trenat și care a coincis exact cu acest 
dificil meci. Noi am făcut cea mai 
bună partidă a noastră, în timp ce ro
mânii nu se redresaseră încă moral după 
slabul lor debut din serii. Echipa ro
mână a avut apoi un frumos „crescendo" 
care i-a adus medalia de argint. E- 
ehipa României, cu varietatea jocului ei,

a fost, este și va rămine cel mai 
și cel mai incomod adversar al n

I. KLEȘKEV (U.R.S.S.): ,G 
medalia de bronz pe care am oh 
drept un succes, lntr-o întrecere ; 
echilibrată. Desigur, de cîștigat 
cîștige to(i, dar asta e cu nep 
Ceea ce decide e întotdeauna pre; 
superioară, iar întrucît România ; 
mai bine pregătită decît U.R.S.S. 
cerit, pe deplin merit, „argintul”*

II. JENTNER (R. D. Germ 
„Sînt îneîntat că. alături de Ro 
am obținut calificarea pentru J.C 
1968. Aveli o formație care, eu 
n-am crezut nici o clipă că ar 
rata succesul. A fost o întrecere : 
vilor din care pînă la urmă a î< 
vingătoare, încheind în favoarea < 
școlii românești de volei disput: 
tru medalia de argint, atunci cin 
dalia de aur le era deja asi 
gazdelor. Pe un teren neutru, făr 
midabila susținere morală a pub 
praghez, voleibaliștii cehoslovaci 
pierdut meciul cu România.
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