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Corespondenții 

e scriu despre:

întrecerile
pentru Insigna
de polisportiv
ÎN ASOCIAȚIILE SPORTI- 

E DIN RAIONUL BIRLAD, 
ca urinare a muncii de îndru
mare și control efectuată de 
membrii consiliului raional 
UCFS, cu sprijinul organizați
ilor U.T.C.. trecerea probelor 
pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv a devenit o preo
cupare zilnică. Astfel, în a- 

an, în toate asociațiile
ortive din raion, numeroși ti- 
ri au trecut toate normele. 

Numărul purtătorilor insig
nei este de peste 1 500 
dintre care aproape 600 de 
fete. Printre asociațiile spor
tive cu cele mai bune rezul
tate sînt cele din comunele 
M tirgeni (154 purtători), Epu- 
reni (170) și Zorileni (141). 
(ELIADE SOLOMON).

★

A. S. CHIMIA GOVORA 
s-a evidential anul acesta In 
organizarea și desfășurarea 
concursurilor pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv. Pină 
în prezent, peste 120 de tineri 
și tinere de la Uzina de pro
duse sodice din Govora au tre
cut toate normele.

In aceste zile, instructorul 
sportiv Gh. Drăghici se preo
cupă de pregătirea altor 30 de 
tineri pentru trecerea probelor 
în vederea obținerii insignei. 
(COSTEA MARINOIU).

★

ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
DIN RAIONUL CARACAL au 
organizat numeroase con
cursuri pentru cucerirea Insig
nei de polisportiv. Datorită

(Conlinuare in pag. a 2-a)

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

START IN „TURUL ROMÂNIEI"
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA!

ORGAN AL UNIUNII OE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Succes cicliștilor!
stâzi este zi de sărbătoare pentru ci
clismul românesc. După patru ani de 
întrerupere se reia firul celei mai în

drăgite competiții rutiere, „Turul României*. 
A XV-a ediție a acestei frumoase întreceri a 
sportului nostru cu pedale reunește la start 
tot ce are ciclismul românesc mai valoros - 
cicliști cu experiență, tineri dornici de afir
mare - precum și redutabili reprezentanți ai 
Olandei. Timp de 12 zile, caravana ciclistă 
va străbate 11 regiuni ale țării acoperind peste 
1 600 km. Tn orașele capăt de etapă, pe în
tregul traseu, mii și mii de oameni îi vor aș
tepta pe cicliști pentru a-i încuraja, pentru 
a-i susține în dificila dispută sportivă în care 
s-au angajat.

„Turul României* constituie, în același timp, 
un minunat prilej de a face propagandă spor
tului în general și ciclismului în special, de 
a cîștiga noi și noi prieteni pentru marea fa
milie a sportului. Organizatorii 
întrecerii — F.R. Ciclism și Loto- 
Pronosport - au asigurat com
petiției cele mai bune condiții 
de desfășurare, astfel că aș
teptăm de la rutieri perfor
manțe de valoare care să con
tribuie la creșterea prestigiului 
acestei competiții. Ziarele, ra
dioul și televiziunea îi vor in
forma pe iubitorii ciclismului 
asupra desfășurării acestei 
mari competiții sportive.

URĂM TUTUROR PAR- 
TICIPANTILOR LA „TURUL 
ROMÂNIEI” SUCCES DEPLIN I

0 delegație a UCFS a plecai la Moscova
Ieri a plecat la Moscova o delegație a Uniunii de Cultură 

Fizică și Sport din Republica Socialistă România, 
ovarășul Anghel Alexe, președintele Consiliului 

awTJ.C.F.S., care la invitația Uniunii Asociațiilor și 
zațiilor Sportive din U.R.S.S., va face o vizită în 
Sovietică.

condusă 
General 
Organi- 
Uniunea

(Agerpres)

Campionatul republican de șah
Rezultatele rundei de ieri, a 

XV-a * Drozd — Voiculescu 0—1, 
Gheorghiu — Stanciu 1—0, Drimer 
— Șuta 1—0, Neamțu — Ghițes- 
cu 1/2—1/2, Buză — Soos 1/2—1/2, 
Giinsberger — Gavrtlă 1—0, Nacu 
j^Reicher 1/2—1/2, Waisman — 
Partos 0—1, Ungureanu — Ciocîl- 
tea 0—1, Mititelu — Botez în
treruptă. Dimineața s-au încheiat 
și patru partide întrerupte din

rundele precedente : Voiculescu — 
Mititelu 1—0, Ungureanu — Rei- 
cher 0—1, Waisman — Gavrilă 
1—0, Nacu — Soos 1—0.

în clasament continuă să con
ducă Gheorghiu cu 12 p, urmat 
de Partos 10, Drimer 9’/î, Ciocîl- 
tea, Voiculescu și Ghițescu 9, 
Buză 8’/t etc.

Azi se joacă runda a XVI-a.

Traseul primei etape
Etapa I a celei de a 

XV-a ediții a „Turului 
României" se desfășoa
ră astăzi pe următorul 
traseu: plecarea oficială 
de pe bd. Dr. Petru 
Groza, apoi la treapta 
pe bd. Dr. Marinescu, la 
stingă pe șoseaua Co- 
troceni, în continuare 
pe bd. Armata Po
porului, la stînga pe 
str. Vătafului, la dreap
ta pe str. Bujoreni, la 
stînga pe str. Bucșe- 
nești, la stingă pe ' ' 
Ghencea, la stînga 
Drumul 
pe 
la 
șeaua __
stînga pe str. Dr. Rei
ner, la stînga pe bd. 
Dr. Marinescu. Aceas
tă buclă va fi acoperi
tă de 8 ori. In fiecare 
tur va avea loc un

sării, 
strada 

dreapta 
Pandurilor,

bd. 
pe 

înainte 
Răzoare, 
pe șo- 

la

Ma-sprint pe bd. Dr. 
rinescu.

După efectuarea 
lui de al 9-lea tur 
str. 
tii 
pe bd. Eroilor, 
pe str. Știrbei 
la „ 
Plevnei, la dreapta pe 
str. Ștefan Furtună, la 
stînga pe str. Baldovin 
Pîrcălabul. la stingă pe 
str. Gării, Piața Gării, 
bd. I. G. Duca, str. 
Dreaptă, la dreapta pe 
bd. N. Titulescu, Piața 
Victoriei, bd. Ilie Fin- 
tilie, șos. Ștefan cel 
Mare, la stînga pe Ca
lea Floreasca, la dreap
ta pe str. Aviator Băn- 
ciulescu — Velodromul 
Dinamo.

Plecarea se dă la ora 
14,15, iar sosirea va a- 
vea loc în jurul orei 17.

Dr. Reiner 
vor merge

stingă pe

ce- 
din 

cicliș- 
înainte 
înainte 

Vodă, 
Calea

I

CUVÎNT ÎNAINTE

%

Cititi în pag. a 2-a alte amănunte asupra desfășurării 
competiției

FOTBAL

LA ETAPA A V-A A CATEGORIEI A
„grăbește* 

pregătirilor 
internațio-

ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST"

Meciurile de 
gram cuplat, 
RAPID - C.S.M.S., ora 14,45 și STEAUA — JIUL, cu începere 
de la ora 16,30.

(în fotografie o fază din meciul Rapid - C.S.M.S. disputat 
în sezonul trecut).

fotbal din Capitală, care se dispută în pro- 
au următoarea desfășurare. Primul joc :

O etapă care se 
pentru a face loc 
legate de jocurile 
nale de săptămîna viitoare. Un 
nou „obstacol" in lunga cursă 
a campionatului, un ultim 
„extemporal” pentru selecțio- 
nabiii.

Aceasta, în general. Ce se 
află însă în interiorul ansam
blului ? Fiecare etapă este, 
intr-un fel, un capitol al ma
relui roman-fluviu care este 
campionatul. Cu eroii săi, cu 
iluziile și dezamăgirile sale, 
cu scenele sale mai mult sau 
mai puțin dramatice.

Astăzi, de pildă, „vîrful* se 
află Ia Ploiești, unde dinamo- 
viștii bucureșteni au de în
fruntat un adversar ce pare 
în revenire de formă. Este o 
partidă care dincolo de aspec
tele ei imediate implică și 
chestiuni de prestigiu; o în- 
tîlnire între „trecut" și „pre
zent”. In eventualitatea unei 
victorii ploieștene, beneficiară

VALENTIN PAUNESCU

întreceri decisive 
in „Cupa Mamaia" 

la tenis
CONSTANȚ A 13 (prin tele

fon). — Turneul internațional 
de tenis dotat cu „Cupa Ma
maia" a continuat marți cînd 
au fost programate meciuri Ia 
patru probe : simplu băr
bați, simplu femei, dublu băr. 
bați și dublu mixt. în general, 
publicul prezent la întreceri a 
avut ocazia să vizioneze par
tide spectaculoase și dîrz dis
putate. Rezultate tehnice : sim
plu bărbați, sferturi de finală: 
Howe — T 
Hoogs — 
semifinale : 
7-5, 7—5.

(Continuare în pag. a 3-a)

6—3, 6—1 ; 
’—5, 6—1 ;

— Howe 
,—j, ,—Năstase — 
Hoogs 2—6, 6—4, 6—4.

Dublu bărbați, sferturi de 
finală : Howe, Hoogs — lam- 
roz, Volkov 8—6, 6—4, Viziru, 
Dron — Trettin, Luttrop 3—6, 
9—7, 6—4; Dumitrescu, Marcu 
— Limbeck, Popovici 
6—0 (neprezentare) ;
finale : Howe, Hoogs — Viziru, 
Dron 6—2, 9—7, Ilie Năstase, 
Maioli — Dumitrescu, Marcu 
6—1, 6—2 ; finala : Howe, 
Hoogs — Ilie Năstase, Maioli 
8—6, 6—3.

Dublu mixt, optimi de 
finală : Cun. Viziru — Kul,

Dron
Iamroz 7 

Maioli 
Ilie

6—0, 
semi*

Limbeck 6—2, 6—4, Cealko, Vol
kov — Dibar, Dumitres
cu 6—3, 6—3 ; sferturi
de finală: Lieffrig, Ilie
Năstase — M. Ciogolea, Tret
tin 6—1, 6—1, Terras, Maio i 
— Cun, Viziru 6—0, 9—7,
Riede, Luttrop — S. Ciogolea, 
Dron 6—1, 6—1, Schultze. Ti
riac — Cealko, Volkov 6—2, 
6—2.

Simplu femei, semifinale : 
Schultze — Riede 6—1, 7—5, 
Wieczoreck — Cealko 4—6, 
9—7, 6—6 (într.).

Competiția continuă miercuri' 
Și joi.

CORNEL POPA -corespț, reg«

LA GALERIE...

Duminică dimineața, cînd 
pe terenurile din Giulești 
sînt programate meciuri de 
handbal, Podul Grant se 
transformă într-o tribună 
ad-hoc. Iau loc aici nu nu~ 
mai pasionalii acestui joc+ 
Se opresc si simpli t recur- 
tori care aruncă o privire, 
două, apoi — captiva fi de 
frumusețea jocului — uitp 
de treburi si rămîn.



Pregătiri pentru
-• La sfîrșitul acestei săptămîni o- 

rașul Sarajevo (R.S.F. Iugoslavia) va 
găzdui cea de a XXV-a ediție mascu
lină și a X-a feminină a Jocurilor Bal
canice de atletism. în vederea acestei 
importante competiții, la București și 
Snagov au avut loc zilele trecute ulti
mele concursuri de verificare. SNAGOV 
— BĂRBAȚI: 110 mg: N. Perța 14,6 
—- record personal, V. Suciu 14,7; 
greutate: Ad. Gagea 16,55; disc: I.
Na glii 53,91 ; ciocan: 0. Drăgulescu 
61,18, V. Tibulschi 60,70 — record per
sonal; FEMEI: greutate: El. Lefter 
14,36: disc: A. Menis 44,40. BUCU
REȘTI — BĂRBAȚI: 100 m: G. Nichi- 
fot 10,6 — record personal, B. Iliescu 
10,7 — record personal ; 200 m: B.
Iliescu 22,2; 300 m: I. Rățoi 34,4;
400 m: I. Osoianu 48,5, T. Puia 49,4 ; 
triplusalt: V. Dumitrescu 15,43; FEMEI: 
100 m: Ec. Nourescu 12,3; 200 m: V. 
Tocilă 25,2 ; 80 mg: S. Anghelescu 11,4, 
V. Angliei 11,9 — record personal.

• Peste 200 de atleți bucureșteni au 
participat duminică la întrecerile „Zilei 
alergărilor". Iată cîteva dintre rezulta
tele înregistrate cu această ocazie : 60 m 
copii (băieți): C. Preda (Constructo
rul) 7,4, Gh. Chîmbrișor (SSE 1) 7,8; 
60 m copii (fete): N. llinila (CSS) 8,0, 
M. Pretorian (Viitorul) 8,2; 80 m ju
niori II: M. Ling (Viitorul) 9,5, G. Preda

CICLISM

Start in
Numerele de

„Turul României*!
concurs ale participanților

1. Gerard Vianen, 2. Hans Tesse- 
laar, 3. L. de Groot, 4. Gabriel 
Minneboo, 5. Henk Benjamins — 
Olanda (antrenor : Hendrik van 
Breenen); 6. Ion Ardeleanu, 7. Ga
briel Moiceanu, 8. Constantin Du
mitrescu, 9. Francisc Gera, 10. Lu
dovic Zanoni ■— România (antrenori : 
Nicolae Voicu și Ernest Go'goti); 
11. Nicolae Ciumeti, 12. Emil Rusu, 
13. Gheorghe Suciu, 14. Walter Zie
gler. 15. Gheorghe Moldoveanu — 
Sei. București (antrenori : N. Voicu 
Si E. Golgoți); 16. Ștelan Suciu, 17. 
Alexandru Solronie, 18. Tudor Va- 
sile, 19. Gheorghe Răceanu, 20. 
Constantin Grigore — România ti
neret (antrenori: Martie Ștefănescu 
si Mircea Mihăilescu) ; 21. Constan
tin Ciocan, 22. Ion Cosma, 23. Mir
cea Rindasu, 24. Wilmoș Egyed, 25. 
Teodor Gerea — Combinata Steaua— 
Dinamo ; 26. Ion Constantinescu, 27. 
Aurel Dragan, 28. Petre Neacșu, 29. 
Simion Mihălțeanu, 30. Gheorghe

Itinerarul
14 septembrie: etapa I — circuit 

In București, 107 km ; 15 septembrie : 
etapa a II-a — București — Buzău, 
125 km (sprint la Mizil); 16 sep
tembrie : etapa a III-a — Buzău — 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
156 km (sprinturi : Rm. Sărat, Foc
șani și Adjud) ; 17 septembrie : etapa 
a IV-a — Orașul Gheorghe Gjseor- 
ghiu-Dej — Brașov, 130 km (sprint 
la Tg. Secuiesc, punct de cătărare 
la Pasul Oituz) ; 18 septembrie:
etapa a V a — Brașov — Tg. Mureș, 
170 km (sprinturi : Rupea și Sighi
șoara, puncte de cățărare : Bogata, 
Hetiur și Acățari); 19 septembrie: 
etapa a Vl-a, 30 km contratimp in
dividual pe șoseaua Tg. Mureș — 
Miercurea Ciuc și etapa a Vil-a — 
Tg. Mureș — Cluj, 105 km (sprint 
la Turda, punct de cățărare Ia 
Feleac) ; 20 septembrie : zi de odihnă 
în orașul Clu j ; 21 septembrie : etapa 
a VIII-a — Cluj — Oradea, 152 km 
(sprint la Huedin, punct de cătărare 
la Piatra Craiului); 22 septembrie: 
etapa a IX-a — Oradea — Arad, 
116 km (sprinturi : Salonta și Chiși- 
neu Criș); 23 septembrie: etapa a

HAHOBAL

C la s a me n te
MASCULIN, SERIA I

1. Dinamo București 4 4 0 0 61:34 8
2. Universitatea Buc. 3 3 0 0 54:28 6
3. Steaua București 3 3 0 0 54:32 G4. Dinamo Brașov 4 3 0 1 50:53 6
5. Politehnica Tim. 4 1 0 3 57:59 2
6. Știința Galați 3 1 0 2 29:32 2
7. Rafinăria Teleajen 4103 46:65 28. C.S.M. Reșița 3 1 0 2 44:62 2
9. Dinamo Bacău 2 0 0 2 17.T9 2

10. Agronomia Iași 4 0 0 4 38:66 0
FEMININ, SERIA I

1—2. Rapid București 3300 31:17 6
1—2. Rulmentul Brasov 3 3 0 0 41:27 6

3. Universitatea Tim. 3 2 0 1 31:11 4
4. Progresul București 3 2 0 1 24:22 45. Liceul nr. 4 Tim. 3 10 2 18:21 2
6. Mureșul Tg. Mureș 3 1 0 2 23:28 2
7. Tractorul Brașov 3 1 0 2 23.30 2
8. Voința Sighișoara 3102 22:30 29. Confecția București 3102 19:38 2

W. Universitatea Buc. 3003 17:25 0

Jocurile Balcanice
9,6; 300 m juniori II: P. Vladu (Di
namo) 39,0, L. Eftirnie (Metalul) 39,1; 
100 m juniori I: M. lonescu (CSS) 
11,0, T. lorilaclie (Constructorul) 11,0, 
Ad. Toma (Rapid) 11,0; 400 ni seniori: 
I. Nae (Dinamo) 51,3, S. Ilodoș (ICF) 
51,4; 1500 m: G. Pascale (Metalul) 
4:02,7, I. Dima (Metalul) 4:04,1, N. 
Siminoiu (Rapid) 4:04,7; 5000 m: N. 
Brezuică (Metalul) 15:02,4, N. Siminoiu 
15:08,3; 5 km marș: M. Perșinaru (Te
lefoane) 24:54,4 ; 400 m senioare: EL 
lonescu (Constructorul) 58,2.

• Tot pe stadionul Tineretului a 
avut loc și o verificare a primilor noș
tri aruncători de ciocan. Gheorghe Cos- 
tache a obținut o excelentă performanță, 
în urma unei serii de o remarcabilă 
constanță : 64, 34 -— D — 66,65 —
64, 96 _ 65,90 — 65,10. Din păcate 
acest rezultat de 66,65 in, superior cu 
mai mult de 1 m actualului, record re
publican (care măsoară 65.55 in și a- 
parține din 1963 lui Constantin Drăgu
lescu), nu va putea fi omologat ca un 
nou record republican, deoarece mate
rialul de aruncat nu a îndeplinit cerin
țele regulamentului, avînd sîrma mai 
lungă cu... 1 cm. Nici rezultatul de 
64,74 m al lui C. Drăgulescu, cel mai 
bun obținut în ultimii ani de către re
cordmanul țării, nu este omologabil.

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

Juravle — Combinata Olimpia — 
Voința (antrenor: Marin Niculescu); 
31. Constantin Gonțea, 32. Teodor 
Puterici, 33. Ion Rădăcină, 34. Gheor
ghe Neagoe, 35. Ștefan Cernea — 
Sel. Ploiești (antrenori: Ion Dolete 
și Sima Zosim); 36. Ion Cosma II, 
37. Vasile Sălăjean, 38. Nicolae Da
vid, 39. Andrei Laslo, 40. Arpad 
Giorfi — Sel. Cluj — Tg. Mureș 
(antrenori: Vasile Chiș și Ion Dorgo); 
41. Dan Mărgărit, 42. Dorel Moten- 
tan, 43. Ștefan Rusen, 44. Dumitru 
Lețea, 45. Andrei Demidov — Sel. 
Constanța (antrenori : Cristian Tu- 
țuianu șl Mihai Simion); 46. Cons
tantin Popescu (Olimpia București); 
47. Bela Covaci (Tg. Mureș).

Juriul competiției este format din 
Octavian Tuhai — președinte, Tra
ian Dinuț — secretar general, loan 
Apostolescu — directorul cursei, Oc
tavian Amza — arbitrul principal și 
Traian Constantin — membru.

competiției
X-a — Arad — Deva, 155 km (sprin
turi : Lipova și Săvîrșin); 24 septem
brie : etapa a Xl-a — Deva — Căli- 
mănești, 196 km (sprinturi : Sebeș 
și Sibiu, punct de cătărare la Apol- 
dul de Sus); 25 septembrie: etapa 
a Xll-a — Rm. Vîlcea — București, 
175 km (sprinturi: Pitești, Găești și 
Titu, puncte de cătărare la Dealul 
Negru și Dedulești).

Competiția are un traseu de peste 
1 600 km. Sosirea în ultima etapă 
se va lace (ca, de altfel, și în prima 
etapă) pe velodromul Dinamo din 
șos. Ștefan cel Mare.

întrecerile pentru Insigna de polisportiv
(Urmare din pag. 1)

muncii entuziaste depuse de unii acti
viști voluntari, printre care C. Ganea, 
M. Dinu și Gabriela Vancu, în cadrul 

, asociațiilor sportive „Viitorul* și „îna
inte* Caracal, „Avîntul* Fălcoi și „Spic 
de grîu* Costavăț, un număr de 572 
de tineri și tinere au obținut insigna. 
Pînă acum peste 200 de tineri de la 
sale și-au trecut mai mult de jumătate 
din norme, urrnînd ca în scurt timp să 
le îndeplinească și pe celelalte.

Asociațiile sportive din întreprinderi, 
instituții, C.A.P., G.A.S. și S.M.T. din 
raion trebuie să acorde mai multă a- 
tențic organizării concursurilor, deoarece 
în aceste unități numărul purtătorilor 
insignei este încă mic față de posibili
tățile existente. (G. DONCIU).

*
DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI a- 

proape 5 000 de tineri din Timișoara 
au devenit purtători ai insignei iar alții, 
destul de numeroși, se pregătesc cu 
multă sîrguință să îndeplinească ulti
mele norme. Dintre asociațiile sportive 
care au avut realizări frumoase în a- 
ccastă acțiune menționăm următoarele : 
U-M.F. (217 purtători), Constructorul

SCRIMĂ

„Cupa României" 
FL Tudor (spadă) 

și I. Dumitru (sabie)— 
pe primul loc

Concursurile din cadrul fazei I 
(etapa I) a „Cupei României", inau
gurate in primele zile ale lunii, au 
continuat sîmbătă și duminică, în 
sala de sport a Facultății de Drept, 
cu probele de spadă și sabie.

Finala de spadă a dat cîștiq de 
cauză tînărului reprezentant al aso
ciației sportive S.F.O.B. (Sfatul popu
lar al orașului București), Florin 
Tudor, care a realizat 4 victorii : 
5—3 la Dan Nicolae si Teodor Chi- 
for și 5—4 Ia Ion Popa și Adrian 
Gavrilescu. Tudor a pierdut un sin
gur asalt, în fața lui Sergiu Cioco- 
deică, cu 1 — 5.
Clasamentul finalei de 6 arată astfel :
1. Fl. Tudor (S.F.O.B.) 4 v.. 2. D. Ni
colae (S.F.O.B.) 2 v., 3. S. Ciocodeică 
(Progresul) 2 v., 4. T. Chifor (C.S. 
Șc.) 2 v., 5. Ad. Gavrilescu (C.S. 
Șc.) 2 v., 6. I. Popa (Universitatea) 
2 v.

La sabie, pe locul I s-a clasat tot 
un reprezentant al asociației S.F.O.B. 
Este vorba de Ion Dumitru care, în 
finală, a acumulat 4 victorii: 5—1 
cu Waldmann, 5—2 cu Sebeșteanu, 
5-—3 cu Lucian și 5—4 cu Galan. 
Ca și cîștigătorul probei de spadă, 
și Dumitru a pierdut un asalt la 
Bîrdan, cu 5—2.

în urma Iui I. Dumitru s-au cla
sat : 2. I. Galan (S.F.O.B.) 3 v„ 3. 
Gh. Bîrdan (Gloria) 3 v„ 4. Gh. Lu
cian (Universitatea) 2 v„ 5. N. Wald
mann (C.S. Șc.) 2 v., 6. M. Se
beșteanu (Gloria) 1 v.

Conform regulamentului comneti- 
tiei, primii șase clasați se califică 
în etapa a II-a a primei faze, cinci 
vor intra în concurs si trăgătorii de 
categorii superioare (I si maeștrii).

IA U TING

în primele două regate din campionatele republicane

Vintul slab ii pune in dificultate pe concurenți
CONSTANȚA, 13 (prin telejon). 

în campionatele republicane de iah- 
ting, care au început de trei zile, 
cele 41 de ambarcații angajate în 
lupta pentru titlurile la clasele star, 
snipe, fina și F.D. au avut de făcut 
față unui adversar greu de depă
șit : acalmia. Maximum de tărie pe 
care a atins-o vîntul, acest capri
cios... motor aj veliștilor, a fost 
gradul 2. Totuși, sportivii celor 4 
asociații reprezentate în campionat 
(două bucureștene și două constăn- 
țene, Electrica I.D.E.B. și I.S.E. 
București, respectiv Marina și Elec
trica Constanța) au etalat remarca
bile cunoștințe de... specialitate.

Traseul, cu plecarea din dreptul 
Clubului nautic „Neptun" din Ma
maia, prevede parcurgerea pe lacul 
Siutghiol a cite 9 mile pentru 
echipajele de 2 persoane și 6 mile 
pentru cele de 1 persoană.

Iată rezultatele tehnice de pînă 
acum: clasa STAR, regata I: 1. M. 
Dumitriu — N. Iliescu (Electrica

(148), Progresul (131). Școala gene
rală nr. 3 (88), Liceul nr. 10 (82) și 
Voința (79). (ION JURA).

★
ÎN RAIONUL. FILIAȘI paralel cu or

ganizarea „duminicilor cultural-sportive" 
și a altor competiții prevăzute în calen
darul asociațiilor, activiștii sportivi se 
preocupă intens și de concursurile pen
tru Insigna de polisportiv. Printre aso
ciațiile sportive care merită să fie evi
dențiate se numără : Avîntul Răcari cu 
86 purtători, Avîntul Țînțăreni cu 98, 
Voința Filiași cu 160, Avîntul Fratoșița 
cu 70 de purtători. (N. CÎRSTOCEA).

★
CONSILIUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE 

INDEPENDENȚA DIN SIBIU nu ma
nifestă interes pentru atragerea tinerilor 
în concursurile Insignei de polisportiv. 
Astfel, la rubrica „Purtători de in
signă" din planul asociației figurează 
pînă acum cifra „0". Starea de lucruri 
este cu atit mai gravă, cu cît asociația 
Independența este unâ dintre cele mai 
mari din oraș și dispune de materiale și 
echipament sportiv în cantitate sufi
cientă. Ca să nu mai vorbim de nu
meroși tineri, membri ai asociației, dor
nici să cucerească insigna. (1. IO- I 
NESCU). I

Rezultate și
Poligonul Tunari a găzduit timp de 

patru zile o importantă competiție de 
tir la care a participat un număr 
mare de trăgători de la cluburile din 
Capitală precum și de la Steagul roșu 
Brașov și Petrolul Ploiești. întrecerile, 
organizate de clubul sportiv Olimpia, 
au avut prevăzute în program toate 
probele de pistoale și armă, inclusiv 
armă sport și armă liberă calibru 
mare. Cele mai bune performante au 
fost obținute la armă sport, unde pe 
lista recordurilor republicane au apă
rut noi cifre. Este vorba de proba de 
3x20 focuri senioare și juniori.' La 
grupa senioarelor două sportive, Ma
riana Borcea (Dinamo) și Aurelia 
Schaffer (Arhitectura) au depășit cel 
mat bun rezultat de pînă atunci 
(513 p) obținînd fiecare cite 520 p. 
Al treilea record, și totodată cel mai 
valoros, a fost realizat de junioara 
Rodica Gorgoi (Steaua), care, concu- 
rînd alături de băieți, a cîștigat pro
ba cu 528 p (v.r. 521 p). O serie de 
sportivi au mai înscris în palmaresul 
lor noi recorduri personale, ca de 
exemplu, M. Roșea — 593 p — la 
pistol viteză, M. Dumitriu și I. Tripșa 
586 p, respectiv 583 p — la pistol 
calibru mare. Cu o cifră ridicată s-a 
încheiat proba de pistol calibru mare 
unde primii doi clasați. M. Dumitriu 
fSteaua) și L. Giușcă (Construcții), au 
fost notați cu cite 586 p, la un punct 
de recordul tării. Mulțumitor este re
zultatul lui L. Giușcă și la pistol pre
cizie — 552 p. Printre cei evidențiați 
trebuie să-1 amintim și pe Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) care, la armă standard 
3x20 focuri, a atins cifra de 570 p, 
la două puncte de record.

înainte de a trece la inserarea re
zultatelor tehnice trebuie să spunem 
că la o serie de probe participanții au 
concurat sub posibilitățile lor. Astfel, 
la armă liberă calibru redus, pistol 
precizie (cu excepția punctajului pri
mului clasat) etc. rezultatele nu sînt 
de loc mulțumitoare, mai ales acum,

I.D.E.B.),  2. Gh. Lungu — O. To- 
miuc (Electrica I.D.E.B.), 3. D. Ono- 
frei — C. Floroiu (Electrica I.D.E.B.); 
regata a II-a: 1. Gh. Lungu — O. 
Tomiuc, 2. M. Dumitriu — N. Ilies
cu, 3. D. Onofrei — C. Floroiu ; 
clasa SNIPE, regata 1: 1. V. Gel- 
les — D. Podeanu (I.S.E.), 2. D. Po- 
povici — T. Doctor (Electrica
1. D.E.B.), 3. O. Mițchievici — I. An- 
cuța (Electrica I.D.E.B.) ; regata a 
II-a: 1. V. Gelles — D. Podeanu,
2. D. Popovici — T. Doctor, 3. O. 
Mițchievici — I. Ancuța; clasa 
FINN, regata 1: 1. R. Mînăstireanu 
(Electrica I.D.E.B.), 2. P. Svoboda 
(Electrica I.D.E.B.) ; regata a II-a:
1. M. Opreanu (Electrica I.D.E.B.),
2. R. Mînăstireanu, 3. P. Svoboda ; 
clasa F.D., regata 1: 1. A. Vlad — 
D. Nicolaescu (Electrica Constanța),
2. L. Predescu — L. Predescu-ju- 
nior (I.S.E.), 3. I. Apostol — Al. 
Dănăoaică (Electrica Constanța); 
regata a II-a: 1. I. Alexandru — 
D. Niculescu (Electrica Constanța), 
2, L. Predescu — L. Predescu-ju- 
nior, 3. N. Culică — D. Carabulea 
(Electrica Constanța).

După cum se vede, clasele star, 
snipe și finn sînt dominate de spor 
tivii bucureșteni, iar F.D. de cei 
constănțeni. Din păcate, nu putem 
da un clasament complet, numeroasa 
contestații care datează încă din 
prima zi nefiind rezolvate.

C. POI’A și
CH. GOLDENBERG — coresp.

PE ECRANE:
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CASA 
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Cu; Nina Sazonova, Anatoli Papanov, Ivan Lapikov, Vadim Beroev,
Aleksei Loktev

„Cupa OlîmpîaH

... rezultatei
în ajunul campionatelor republican® 
Faptul că printre cei cu o compot® 
tare slabă figurează și o scrie de tră® 
gători din lotul republican trebuie s® 
dea de gîndit atît sportivilor respei® 
tivi, cît și antrenorilor. H

I.a unele probe, între primii și ut® 
mătorii clasați a fost un decalaj si® 
părător. Iată cîteva exemple : piști® 
precizie locul I — 552 p, locul II H 
536 p ; armă liberă calibru redt® 
3x40 focuri locul I — 1135 p (rezu® 
tat modest), locul II — 1126 p ; arii® 
standard 3x20 f. senioare, locul I -® 
557 p, locul II = 551 p. I

REZULTATE . TEIINICE : Arm® 
sport 3x20 focuri — juniori : I. Ri® 
dica Gorgoi (Steaua) 528 p — nou r® 
cord republican, 2. L. lonescu (D® 
namo) 506 p, 3. Magda Borcea 
hitectura) .505 p : senioare : 1. MariaflH 
Borcea (Din.) .520 p — record repi® 
blican, 2. Aurelia Schaffer (Arh® 
520 p — nou record republican, ® 
Ioana Soare (Arh.) 517 p : seniori■
1. T. Coldea (St.) 529 p, 2. St. LucaJ 
(Steagul roșu Brașov) 504 p, 3. I® 
Pontbrianil (Olimpia) 495 p. Pistol pr® 
cizie : I. L. Giușcă (Construcții) 552 ®
2. M. Dumitriu (St.) 536 p (22x10), ® 
I. Pieptea (Ol.) 536 p (20x10). Pistol 
viteză : 1. M. Roșea (Din.) 593 p, 11 
1. Tripsa (Din.) 588 p, 3. M. DumitriJ 
(St.) .586 p. Pistol calibru mare : ® 
M. Dumitriu 586 p (precizie 288 -M 
viteză 298), 2. L. Giușcă 586 p (bal 
rajul nu a avut loc deoarece C>iușc| 
nu s-a prezentat, el a plecat din pol 
ligon fiind sigur că a cîștiga) |»ri>B 
ba 1), 3. I. Tripșa 583 p. Armă; liberi 
calibru redus 40 focuri culcat C~t. îl 
Cristescu (St.) 394 p (13 muște), I 
R. Pontbrianil 394 p (II muște), I 
D. Becea (Arh.) 393 p ; 40 f. poz. ge 
nunchi : 1. L. Cristescu 383 p, 2. G 
Sicorschi (Din.) 382 p, 3. T. Ciul 
(St.) 381 p ; 40 f. poz. în picioare, 
1. T. Ciulu 364 p, 2. V. Enea (ST. 
362 p, 3. Gh. Vasilescu (OL) 362 p 
3x40 focuri : 1. T. Ciulu 1135 p, 2 
Gh. Vasilescu 1126 p, 3. L. Cristesc 
1125 p. Armă standard 3x20 f. ju 
niori : 1. C. Dima (Din.) .550 p, 2 
Aritina Bițică (St.) 548 p, 3. Marin 
Vasiliu (Din.) 541 p ; senioare : 1. Ma 
ria Ignat (Arh.) 557 p., 2. Ana Go 
reti (01.) 551 p, 3. Margareta Enach 
(St.) 550 p ; seniori : 1. Gh. Vasilesci 
(Ol.) 570 p, 2. G. Sicorschi (Din. 
568 p, 3. I. Olărescu (Arh.) .562 p 
Armă liberă calibru mare 3x40 focuri 
1. V. Enea (St.) 1115 p (386 + 370Ț 
359), 2. P. Sandor (St.) 1107 p, 3 
L. Cristescu (St.) 1104 p.

Competiția a fost cîștigată de tră 
gătorii clubului Steaua, pe locurili 
următoare s-au clasat Olimpia și Di 
namo.

T. RĂBȘAN

BASCMET

Finalele „Cupei Românei"
Federația de baschet a stabilit ci 

finalele „Cupei României" să se des 
fășoare vineri, sîmbătă și duminici 
la Brașov (băieți) și la Cluj (fete)

Turneul reprezentativei feminine 
a cooperației meșteșugărești 

in Polonia
Reprezentativa feminina de baschet a 

cooperației meșteșugărești din țara noas
tră a susținut un turneu în Polonia»' 
obținînd următoarele rezultate: cu Stări 
Lublin 71—46, cu Ciornîi Koszaline 
51—47 și cu Start Sciecin 35—38. în
trecerile s-au desfășurat în localitatea, 
Koszaline.



upă trei etape
îpă disputarea etapei de dumi- 

cea de a treia a campionatului 
joriei G, în clasamente conduc 
>ele UNIREA FOCSANI — seria 
PORTUL CONSTANȚA — seria 

VICTORIA CĂLAN — seria 
și OLIMPIA ORADEA — se- 

ord. Și de această dată forma- 
gazdă au obținut cele mai mul- 
ictorii: 18, patru partide s-au 

inat la egalitate și trei au fost 
gate de oaspeți- Performere: E- 
oputere Craiova în fata Progre- 
i Strehaia (seria Vest), Medicina 

în dauna Progresului Reghin și 
ipia Oradea la Minerul Bihor 
a Nord). Deci pînă acum, avan- 
l terenului a fost hotărîtor.

seria Est, meciurile Minobrad 
a Dornei — Textila Buhuși, Me- 

dăuți — Gloria Bîrlad, Anco- 
ti — Flamura roșie Tecuci 

direa Focșani — Gloria C.F.R. 
ti au plăcut, în special, datori- 
îrzeniei cu care s-a jucat. Co- 
ondenții noștri subliniază și fap- 
ca jucătorii au realizat nenumă- 

faze frumoase și că lupta pentru 
orie a fost dusă în limitele spor- 
ății.
Moinești — 
aiul Buzău - 
esta Fălticeni
, calitatea jocului a

fn celelalte partide, Petro- 
Locomotiva Iași, 
Rapid Mizii 
- Victoria 

lăsat

duminică, în 
o semietapă,

seria
deoarece

e fapt,
vut loc
meciuri au fost aminate (I.M.U. 
gidia — Dunărea Giurgiu, S.N. 

enița- — Electrica Fieni și C.F.R. 
iori — Muscelul Cîmpulung). 
intașa seriei, Portul Constanța, 
reușit să „scoată" decît un meci

1 (1—1) în fata unei alte pre-
dente Ia șefie : Electrica Constan- 
Derbiul bucureștean, Tehnometal 
Flacăra roșie, n-a corespuns aș- 
tărilor. S-a jucat nervos, cu mul- 
obstructii și durități, meciul sol-

cu un număr record de
41 O victorie comodă

e-
și

dîndu-se 
liminări : 
la scor (5—0) a obținut Metalul Tîr- 
goviște în dauna Oltului Sf. Gheor
ghe. Jucătorii din Sf. Gheorghe au 
rezistat o repriză, apoi au

Performera seriei Vest 
lectroputere Craiova, care 
trat singura victorie în 
Craiovenii au dominat cu 
și au fructificat toate ocaziile. De 
altfel, Electroputere, împreună cu în
vinsa sa — Progresul Strehaia

„căzut", 
a fost E- 
a înregis- 
deplasare, 
autoritate

în categoria C...
nina, Metalul Tr. Severin — Metalul 
Hunedoara, Autorapid Craiova — 
Victoria Tg. Jiu, Aurul Zlatna — 
Mureșul Deva și Chimia Făgăraș — 
Tractorul Brașov, gazdele au avut 
in permanentă inițiativa, oaspeții 
punînd accentul pe apărarea supra- 
numerică și pe rare și sterile contra
atacuri.

Olimpia Oradea s-a instalat în 
fruntea clasamentului seriei Nord din 
prima etapă și are un golaveraj in
vidiat de toate partenerele: 7—0.

Portarul Plopeanu (Flacăra roșie) plonjează spectaculos. (Fază 
Tehnometal București—Flacăra roșie București 3—2)

Foto : N.

din partida

Tokacck

partea Minerului, care a ratat o lo
vitură de la 11 m, prin Petschowschi 
II. Același număr de puncte, cinci, 
au realizat pînă acum și A.S. Aiud 
și Medicina Cluj. Ultima formație a 
obținut o victorie prețioasă la Re
ghin, în fata Progresului. Medicina 
Cluj a jucat simplu, a avut o apărare 
bine organizată și înaintașii săi au 
profitat de greșelile adversarilor. Un 
joc frumos, aplaudat deseori de pu
blicul din Aiud, au realizat A.S. 
Aiud și Soda Ocna Mureș. In rest, 
calitatea partidelor a fost mediocră-

Campionatul categoriei G se află 
la început. Totuși, cîteva observa
ții se impun. In multe partide calita
tea jocului a fost nesatisfăcătoare, se 
încearcă suplinirea lipsurilor de pre
gătire fizică și tehnică printr-un joc 
„tare", care de multe ori întrece 
limitele sportivității. Fapt pentru care 
s-au înregistrat și numeroase elimi
nări. Unele echipe ca Muscelul Cîm
pulung, Progresul Reghin, Faianța Si
ghișoara și Locomotiva Iași, n-au 
cîștigat nici un meci. Credem că 
seria insucceselor acestor formații 
se va încheia cît mai curînd și ele 
vor deveni competitoare la nivelul 
cerințelor. Sperăm — de asemenea— 
că numărul tinerilor promovați în e- 
chipe va crește și astfel, campiona
tul categoriei G va deveni într-ade- 
văr o școală pentru cei care aspiră 
Ia... măiestria fotbalistică.

FOTBAL»

LA SFlRȘITUL SĂPTAMINfl
Partidele de fotbal se vor disputa după 

următor.11 program :
Sîmbătă : stadionul Giulesti ora 16 : 

Tehnometal București — C.F.R. Roșiori 
(cat. C).

Duminică : teren Gloria, ora 11 : Me
talurgistul București — Metrom Brașov 
(cat. B) ; teren Politehnica, ora îl : 
Știința București — C.F.R. Roșiori (camp, 
juniori) ; stadionul Giulești, ora 9 : Ra
pid București — S.N. Oltenița (juniori) ; 
ora 10,30 : Rapid București — Petrolul 
(amical) ; ora 13,45 : Tehnometal Bucu
rești — Portul Constanța (juniori) : sta
dionul Dinamo ; ora 11 : Dinamo Bucu
rești — Petrolul Ploiești (juniori) : teren 
„23 August” II, ora 11 : S.S.E. nr. 2 Bucu
rești — Metalul Buzău (juniori) ; teren 
Progresul, ora 11 : Progresul București— 
Progresul Corabia (juniori) ; teren Stea
ua, ora 9,45 : Steaua București — Dina
mo Victoria București (juniori).

Cuvint înainte la etapa a V-a
a campionatului categoriei A,

la fotbal
(Urmare din pag. I)

fie Steaua 
în jocul cu

putea să

marcat în cele 3 etape, cele mai 
multe goluri: cite 9. Singura echipă 
neînvinsă
După 
dentul
Călan
mafiei
frumos
o victorie la scor: 4—0. In celelalte 
partide, A.S.A. Sibiu — Minerul A-

a rămas Victoria Călan. 
cum ne-a transmis corespon- 
nostru P. Codreanu, Victoria 
a realizat, în compania for- 
C.F.R. Caransebeș, cel mai 
joc din acest an și totodată

Duminică, orădenii au 
mari emoții, în meciul
Bihor. După ce a înscris singurul 
gol al partidei, Olimpia a fost su
pusă unei dominări prelungite din

CLASAMENTE

trecut prin 
cu Minerul

(Material 
primite de 
din orașele

SERIA EST

V. POMPILIU

întocmit după relatările
Ia corespondenții 
gazdă).

SERIA VEST

noștri

Pe teme educative

c la Măndoiu la Mateianu

1. Unirea Focșani
2. Ancora Galați
3. Metalul Rădăuți
4. Gloria CFR Galați
5. Petrolul Moinești

6.— 8. Foresta Fălticeni
6.— 8. Victoria Roman
6.— 8. Minobrad V. Dornei

9.
10.
11.
12.

13.—14.
13.—14. Gloria BîrladDuminlcă seara, la terminarea meciului Progresul — Farul...

Ca de obicei la fotbal, tot felul de comentarii : despre rezultat, despre 
rbitru, despre autogolul lui Gref, despre eliminarea lui Iancu și a lui 
ăndoiu.

M-am antrenat și eu într-o discuție, cu un prieten. Acesta considera că 
decizia arbitrului fusese prea aspră. In ceea ce îl privește pe Iancu — cel 
care 
care 
știm 
che, 
ocul . . „ _

Prietenul cu care discutam era de acord că fapta lui Măndoiu era gra
vă, dar nu mai era de aceeași părere cu mine cînd spuneam că asemenea 
ieșiri ar trebui sancționate de comisia de disciplină și mai aspru decît a 
făcut-o pînă acum.

' rgumentul ? In focul luptei, în tensiunea care există pe teren nu poți 
... .Jeauna să aplici 100% legile sportivității. 100%, să zicem că e greu. 
Dar nici... 1% ?

In contrast cu gestul lui Măndoiu, reconfortează, de fiecare dată, ati
tudinea unui alt jucător de la Progresul : Mateianu. Atacat de multe ori 
neregulamentar (și duminică a fost faultat 
versari care caută să suplinească în felu' 
Mateianu NU RIPOSTEAZĂ NICIODATĂ.

Iată, deci, că se poate și sportivitate... 100%, chiar în momentele 
bințv* ale luptei pentru întîietate.

comisese o infracțiune de joc, un fault — se poate vorbi de o oare- 
severitate a arbitrului, neuitînd însă că acest fault venea după nu 
cite altele comise de jucători ai ambelor echipe (Neacșu și Manola- 
în special). Dar în cazul lui Măndoiu, care își lovise adversarul cînd 
era oprit și nu exista măcar „acoperirea” luptei pentru balon ?

de cel puțin 5 ori) de către ad- 
acesta inferioritatea lor tehnică.

,fier-

J. BERARIU

lui Dan...

Metalul Buzău 
Rapid Mizii 
Textila Buhuși 
Locomotiva Iași 
FI. roșie Tecuci

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

1
0 
o 
o
1
1
1
1
1 
o 
o
2
O
O

O
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2

3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

1. Victoria Călan
2. Aurul Zlatna

3.— 4. Electroputere Cr.
3.~ 4. A.S.A. Sibiu

5. Chimia Făgăraș
8. Metalul Hunedoara
7. Mureșul Deva
8. Progresul Strehaia

9.—11. Autorapid Craiova
9.—11. Victoria Tg. Jiu
9.—11. Minerul Anina

12. Tractorul Brașov
13. Metalul Tr. Severin
14. C.F.R. Caransebeș

O 
o 
o 
o 
o
1
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

ETAPA VIITOARE: 
Petrolul Moinești, 
Tecuci — Metalul Rădăuți, Rapid Mi
zii — Foresta Fălticeni, Gloria C.F.R. 
Galati — Minobrad Vatra Dornei, 
Textila Buhuși — Ancora Galați, 
Gloria Bîrlad — Unirea Focșani, Lo
comotiva Iași-—-Victoria Roman.

Metalul Buzău- 
Flamura roșie

SERIA SUD
1. Portul Constanța 3 2 1 0 4—2 5
2. Metalul Tîrgoviște 3 2 0 1 7—1 4
3. Tehnometal Buc. 3 2 0 1 9—5 4
4. Electrica Constanța 3 1 2 0 4—1 4
5. Progresul Corabia 3 1 1 1 4—8 3
8. Flacăra roșie Buc. 3 1 0 2 10-7 2

7.-8. Dunărea Giurgiu 2 1 0 1 4—3 2
7.-8. S.N. Oltenița 2 1 0 1 4—3 2

9. Electrica Fieni 2 1 0 1 2—2 2
10. I.M.U. Medgidia 2 1 0 1 1—2 2
11. C.F.R. Roșiori 2 1 0 1 3—5 2

12. Stuful Tulcea 3 1 0 2 3—7 2
13. Oltul Sf. Gheorghe 3102 5-13 2
14. Muscelul Cîmpulung 2 0 0 2 0—3 0

ETAPA VIITOARE:

ETAPA VIITOARE: Chimia Făgă
raș — A.S.A. Sibiu, Mureșul Deva— 
Victoria Tg. Jiu, C.F.R. Caransebeș 
— Metalul Tr. Severin, Electroputere 
Craiova — Autorapid Craiova, Trac
torul Brașov — Progresul Strehaia, 
Metalul Hunedoara — Aurul Zlatna, 
Minerul Anina — Victoria

SERIA NORD

1. Olimpia Oradea
2. A.S. Aiud
3. Medicina Cluj
4. Minerul Baia Sprie
5. Metalul Copșa Mică
6. Chimica Tîrnăveni 

Arieșul Turda 
Steaua roșie Salonta 
Minerul Bihor 
Recolta Cărei 
Soda Ocna Mureș

12. Sătmăreana
13. Progresul Reghin
14. Faianța Sighișoara

7.
8.
9.

10.
11.

Călan.

2
2
2
1
2
1

1
1
1
2
O
1

7—3
5—2
2—0
4— 3
5— 3

La oricare altul „amănuntul" ar 
fi putut să ne scape. La Tîlvescu, 
să zicem, la I. Stelian sau la ori
care dintre apărătorii echipelor din 
prima categorie. La C. Dan însă, 
fundașul nr. 1 al Rapidului și, în 
sezonul trecut, și al reprezentativei 
naționale „amănuntul" frapează : un 
îl m cu Farul, în prima etapă, alt 
11 m săptămîna trecută la jocul se
lecționatei divizionare și încă unul 
duminică la Craiova. In total trei 
nfracțiuni în careu săvîrșite într- 
n timp foarte scurt și sancționate 

promptitudine de către arbitrii.
/ ■ Nu-i vorba aici (să ne înțelegem de 
X început) de intervenții de ultim
moment ale apărătorului rapidist, 
aflat singur cu adversarul și nevoit 
să rezolve faze dintre cele mai di
ficile. In aceste situații oricărui fun
daș i se acordă circumstanțe, căci 
cine altul în afară de el trebuie să 
se opună 
portarului?

Cu Dan 
altfel. Să 
mul meci, disputat la Constanța, l-a 
„luat cu totul” pe Manolache, care 
s-a trezit trîntit la pămînt. A urmat 
penaltiul din meciul cu Hertha: deși 
cu Nunweiller III lingă el, gata să in
tervină pentru dublaj, Dan s-a gră
bit să-l faulteze pe Schultz în spe
ranța că arbitrul va... trece peste 
■greșeala comisă. Patru zile mai 
tîrziu, Dan recidiva. La atacul re
gulamentar efectuat de Oblemenco 
asupra portarului, în loc să-t pro
tejeze pe Răducanu, la fel de co
rect, el și-a bruscat adversarul cu 
ambele mîini (să se vadă...) în cli- 

în care ultimul apărător ra- 
ft reușise totuși să degajeze. 

Prea răbdători antrenorii au aștep-

înscrierii golului înaintea
lucrurile s-au petrecut 

ne reamintim : în pri-

tat ca Dan să-și recapete calmul (in 
interesul echipei), dar nici pauza n-a 
folosit la nimic. In min. 60 ei du 
fost nevoiți să renunțe la „serviciile" 
lui, înlocuindu-l cu juniorul Ștefan, 

lată dar un record nedorit: in
trei meciuri (din cinci) Dan a obligat 
pe conducătorii de joc să acorde îm
potriva echipei sale tot atîtea pe- 
naltiuri. Astfel stînd lucrurile o în
trebare devine firească : ce se în- 
timplă cu Dan ? „Este foarte ner
vos în ultima vreme" — îl acuză 
(sau poate îl scuză) unele voci. Al
ții atribuie aceste greșeli... excesu
lui de zel (sic!) de care este ca
pabil jucătorul feroviar.

Să-i ascultăm și pe antrenorii for
mației rapidiste, pe V. Stănescu și 
V. Stănculescu, cei mai aproape de Dan • - • • ...
rd 
nu 
Dan 
cis, 
dat. 
meritate, și-au greșit însă ținta : în 
loc să-l determine la o pregătire și 
mai temeinică, pentru a atinge per
fecțiunea, l-au infatuat peste poate. 
La antrenamente Dan nu mai dă 
dovadă de aceeași conștiinciozitate, 
fapt care se reflectă în joc: la
baza celor trei lovituri de la 11 m, 
a stat mereu o greșeală, de plasa
ment sau de altă natură, și abia 
apoi au urmat nervii cu care caută 
unii să-l scuze".

Acestea sînt... amănuntele. Nu 
le-am fi trecut cu vederea nici la 
altul și cu atît mai puțin la Dan. 
Pe el îl așteaptă un sezon interna
țional deosebit de bogat și o schim
bare de atitudine se impune.

G. NICOLAESCU

Stuful Tulcea 
— I.M.U. Medgidia, Muscelul Cîmpu
lung — S.N. Oltenița, Dunărea Giur
giu — Portul Constanța, Electrica 
Constanța—Flacăra roșie București, 
Oltul Sf. Gheorghe — Progresul Co
rabia, Tehnometal București — C.F.R. 
Roșiori, Electrica Fieni — Metalul 
Tîrgoviște.

3
3
3
3
3
3
3 1
3 1
3 1
3
3
3

1
1
1

3

ETAPA VIITOARE: Recolta Cărei 
— A.S. Aiud, Chimica Tîrnăveni — 
Minerul Bihor, Soda Ocna Mureș — 
Steaua roșie Salonta, Sătmăreana — 
Progresul Reghin, Medicina Cluj — 
Arieșul Turda, Olimpia Oradea — 
Metalul Copșa Mică, Faianța Sighi
șoara — Minerul Baia Sprie.

s-ar
va obține victoria 
Petroșeni.

Un alt punct 
etapei, privește 
spectatorii bucureșteni: 
luează, pentru prima oară în 
tualul campionat, în Capitală. Dumi
nică, după amiază, discutând < 
trenorut Coidum despre jocul 
— Jiul, acesta ne spunea 
altele: „întîlnirea cu Steaua 
valoarea unui examen pentru 
val* al fotbalului petroșenean. Ju
cătorii mei știu acest lucru și sînt 
hotărîți să etaleze cît mai mult din 
ce știu în fata exigentului și com
petentului public din Capitală. Do
rim să obținem votul său de încre
dere".

Cuplajul bucureștean programează 
și întîlnirea Rapid — C.S.MS. E uti 
meci al speranțelor — îndeosebi 
pentru qiuleșteni care n-au reușit 
să obțină nici o victorie în actuala 
ediție a întrecerii. Rapid are nevoie 
de o victorie ca de aer deoarece se 
pare că, în ultimul timp, echipa 
trece printr-un complex psihic, clăti- ; 
nîndu-se mai ales din acest pu neți ( 
de vedere. Va veni această vi to- I 
rie ? Iată o întrebare al cărei răs- I 
puns depinde în egală măsură dai 
I. Ionescu, Dumitriu, C. Dan dar si 
de Constantinescu, Stefănescn >ait| 
Vornicii.

Clujul găzduiește 
rilor 13—14: 
roșu. Joc de 
ales ...săraci 
după-amiază, 
înscris de prea multe ori la cuvint 
în partida cu 
Cluj, însă, în 
teri lucrurile 
altă turnură.

Trecînd mai 
Dinamo Pitești (oare piteștenii sînt j 
în stare să repete la Constanta „fi
gura* de la Iași) și peste „colegiala* 
întîlnire studențească de la Timi
șoara 
iova) 
de la 
orașul 
tinue

de 
în

interes 
specia]

Jiul

al 
pe 

evo- 
ac-

cu an- 
SL -ana 
printre 
capătă 

i „noul

derbiul" loru-
Universitatea — Slmicul 
oameni necăjiți si mai 

în puncte S’tnbîtă ' 
Universitatea nu --a

Dinamo București. f.a 
fata propriilor supor- 
s-ar putea să capete

repede peste Farul — i

(Politehnica — Știința Cra-1 
să ne oprim asupra tocului j 
Arad. Progresul a plecat spre i 
de pe Mureș hotărîtă să con- 
„zilele luminoase* din acest 

început de toamnă. n
Se va întâmpla așa ? Viorel Mate- 

ianu ne declară că „depinde de 
Mîndr-u*. Oare nutnai de el ?

Astă-seară vom afla răspunsul — 
la această întrebare și la toate cele
lalte.

5 premii de cite 150.000 lei... 155 autoturisme la LOTO
deci 
facă 
mai 
ultima

singurii in măsu- 
lumină : Nimeni

poate înțelege cu 
vreme. Mai pre-

și
să 
se
în „ ____ ___ .

de cînd a început să fie lău- 
Aprecierile elogioase, absolut

Săptăminal, participanții care .joa
că la LOTO, obțin premii de valoa
re ridicată. Astfel, la ultimele tra
geri, au fost obținute, în afară de 
alte zeci de mii de premii, urmă
toarele cîștiguri mari : 2 septembrie : 
150.000 lei Nedelea Petre corn. Mirei 
— Buzău; 26 august: 150.000 lei 
Furtună Paul — București; 19 august: 
150.000 lei Rotaru Elena — Craiova; 
5 august}: 141.164 lei Zaifna Gheor
ghe — Satu Mare; 29 iulie cîte 150 000 
lei : N.icodinescu Gheorghe — Brăila 
și Nicolae Tudor — București; 15 
iulie: 146.622 lei Vâri Emeric — O- 
radea-

Trebuie reținut faptul că în afară 
de premiile în bani, de la începutul 
anului au mai fost atribuite la 
LOTO și 155 autoturisme, numeroa
se excursii în țară și în străinătate, 
prin O.N.T, Carpați ș.a.

Amintim că multe din premiile mari 
de la LOTO au fost obținute pe bl" 
lebe sfert. De exemplu, participantul 
Nedelea Petre din Ploiești 
nut la tragerea din 2 sept., 
bilet sfert, cîștigul maxim de 
lei.

Mîine este ultima zi cînd 
puteți procura bilete pentru tragerea 
LOTO de vineri.

Tragerea concursului PRONOEX- 
PRES de azi are loc în București, la 
ora 18,30 în str. Doamnei 2. Cu pri
lejul acestei trageri va avea loc și 
tragerea la sorți pentru atribuirea 
autoturismelor de la cat. a II-a de la 
concursul special PRONOEXPRES 
din 7 sept.

La 18 sept, va pleca în „Carnava
lul Deltei" primul grup de cîștigători 
da LOTO-PRONOSPORT. Plecarea

a obți- 
pe un 
150.000

vă mai

celui de al doilea grup este fixata 
pentru 24 septembrie.

Programul concursului PRONO
SPORT nr. 38, etapa de duminică 18 
sept, este următorul: I. Iugoslavia —• 
U.R.S.S. ; IL Dinamo Bacău — Dina
mo Victoria, HI. Flacăra — Poiana;

Oțelul Galați — Progresul Brăi- 
V. Minerul — C.F.R. Timișoara;

IV. 
la;
VI. C.S.M. Reșița — Crișul Oradea,
VII. Ind. sîrmei — A.S.A. Tg. Mu
reș, VIII. Atalanta — Juventus; IX. 
Florentina
Internazionale, XI. Lecco
XII. Mantova — Bologna; XIII, To
rino — Spăl.

Meciul I este Iugoslavia
și nu Politehnica
cum este tipărit pe afișele de etapă 
și fluturași.

Lazio; X. Foggia —•
Cagliari;

— U.R.S.S. 
Steagul roșu,

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.



12 reprezentative participă Ia ediția jubiliară
a „europenelor" de baschet feminin

Una din cele mai mari 
competiții sportive pe care 
o vom putea urmări în țara 
noastră la începutul lunii 
viitoare va fi cea de a X-a 
ediție a campionatului eu
ropean de baschet feminin, 
între 1 și 10 octombrie Si
biul și Clujul vor avea 
cinstea de a găzdui această 
tradițională întrecere con
tinentală, care aliniază la 
startul ei, din doi în doi ani, 
reprezentative ale Europei.pe cele mai bune formații

La actuala ediție vor fi prezente 12 echipe, cu două 
mai mult decît Ia întrecerea din 1964 de la Budapesta.

Au fost calificate direct reprezentativele U.R.S.S. (de
ținătoarea titlului), BULGARIEI, CEHOSLOVACIEI, 
ROMÂNIEI, POLONIEI și R. D. GERMANE. Pentru 
celelalte 6 locuri au concurat 14 formații ; cele trei 
turnee de calificare de la Udine, Kralovec și Bre
menhaven au dat în cele din urmă cîștîg de cauza 
selecționatelor ITALIEI, UNGARIEI, IUGOSLAVIEI, 
FRANȚEI, OLANDEI și R. F. GERMANE.

Conform regulamentului, aceste 
repartizate, prin tragere la sorți, 
prezentativa ROMÂNIEI va juca în prima grupă, la 
Cluj, alături de selecționatele
ITALIEI, UNGARIEI și OLANDEI. Astăzi vă vom pre
zenta una din cele mai puternice adversare din grupa 
de la Cluj, formația POLONIEI.

Speranțele echipei poloneze se opresc la
La ora cînd transmit aceste rinduri 

baschetbalistele poloneze se află în ulti
ma etapă a pregătirii pentru a X-a e- 
diție a campionatului european. Pînă la 
această competiție echipa poloneză va 
mai juca două meciuri cu Cehoslovacia 
(16 septembrie la Svit și 18 septembrie 
la Kosice) și două cu R. P. Chineză 
(22 și 23 septembrie la Varșovia).

Indiferent de rezultatele ultimelor 
partide, antrenorul Ludwik Mietta a 
nominalizat pe cele 12 jucătoare care 
vor evolua la Cluj, săptămînile care au 
mai rămas fiind rezervate antrenamen
telor de omogenizare. După partidele 
susținute în acest sezon s-a putut ob
serva clar că reprezentativa Poloniei nu 
a trecut încă Rubiconul, valoric care 
să i permită să joace de la egal Ia egal 
cu cele mai bune echipe europene 
(U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia), ast
fel că va trebui să ne mărginim doar la 
speranța unui loc IV. Dar și pentru a- 
cest loc vom avea adversari foarte di
ficili în frunte chiar cu selecționata țării 
gazdă, echipa României.

In acest an noi am învins Olanda cu 
60—57 și 55—48, Ungaria cu 57—47, 
România cu 78—65, R.S.S. Gruzia 
67—63 și am pierdut în fața Bulgariei 
cu 50—63 și României cu 59—71. For
mația actuală, alcătuită pe scheletul 
JPislei Cracovia, are o medie de vîrstă 
de 24,4 ani și o medie de înălțime de 
176,6 cm. Ea cuprinde pe:

KRYSTYNA L1KSZO (Wisla Craco
via), 26 de ani, 182 cm, a debutat în 
echipa națională în anul 1959, 75 de me
ciuri internaționale, a înscris 710 puncte 
jucînd în echipa națională, a participat de 
3 ori la campionatele europene, maestră 
a sportului: IRENA SOKUL (I. K. S. 
Lodz), 26, 178, 1959, 72, 340, 2, maes
tră a sportului ; BARBARA NOWAK 
(Wisla Cracovia), 26, 176, 1959, 47,
226, 1, maestră a sportului; IRENA

12 formații au fost 
în două grupe. Re-

U.R.S.S., POLONIEI,

locul IV
Cracovia), 
maestră a

26, 176, 
sportului ;

GORKA (Wisla 
1959, 47, 226, 1,
MIROSLAVA MIKULSKA (A.Z.S. Poz
nan), 23, 173, 1965, 24, 15; ALINA 
SZOSTAK (Wisla Cracovia), 29, 170, 
1957, 117, 719, 4, maestră emerită a 
sportului; ZDZISLAWA OGLOSINSKA 
(L.K.S. Lodz), 22, 180, 1962, 37, 88, 
1; JANINA NIZIELSKA (A.Z.S. A.W.F. 
Varșovia), 23, 171, 1965, 18, 16; DA
NUTA JAWORSKA (Polonia Varșovia), 
29, 174, 1956, 74, 297, 2, maestră erne- 
rita a sportului; JANINA WOJTAL 
(Wisla Cracovia), 24, 184, 1962, 60,
212, 2, maestră a sportului; ANIELA 
MAJDE 
49, 92, 
(Spojnia 
17.

(L.K.S. Lodz) 24, 174, 1962, 
1; RENATA
Gdansk), 22, 178, 196S, 24,

PIERNTTZKA

W. SZEREMETA

Echipa feminină de baschet a R. P. Chineze

Motocrosișlii români
„Cupa capitalelor balcanice* Ia 

motocros programează duminică, la 
Sofia, ultima etapă din actuala edi
ție. Concursul se va desfășura 
muntele Vitoșa, în două manșe 
clasa 250 cmc.

Lotul nostru este format din 
Dănescu, Cr. Doviț, E. Keresteș,
Macarie, O. Puiu, Șt. Chițu, C. Coman 
și P. Paxino. în urma antrenamen
tului oficial, care va avea loc sîm-

pe 
la

M. 
Tr.

concurează la So
bătă pe traseul concursului, al 
norul Gh. Ioniță va alcătui cele I 
echipe reprezentative ale oral 
București. înaintea ultimei etape] 
samentul arată astfel: echipei 
București I (945 p), 2. Sofia I (8q 
3. București II
1. M. Dănescu 
dinov — Sofia
Doviț (290 p).

(685 p); indivii 
(365 p), 2. M.
I — (306 p), 3

înaintea meciurilor de la Gera și Ci

Vă prezentăm echipele R. D. Germ;
Corespondentă din Berlin

Un colocviu 
și... un „proces"

Zilele acestea, la Federația fran
ceză de fotbal (F.F.F.), s-a desfă
șurat așa-zisul „proces Guerin”. 
Antrenorul reprezentativei Franței, 
care a dat slabe rezultate în cam
pionatul mondial de fotbal, a fost 
chemat în fața conducătorilor fe
derației pentru a justifica și a se 
justifica. „Procesul” a suscitat un 
deosebit interes în Franța și în 
cnrînd vom cunoaște concluziile 
care se vor trage de către direcția 
tehnică a biroului federal. Deo
camdată, H. Guerin a fost înlocuit 
cu Jose Arribas și Jean Snella (an
trenorii echipelor Nantes și St. 
Etienne), iar federația franceză a 
luat o primă măsură ca între 26 
și 30 septembrie să se desfășoare 
un interesant colocviu care să în-

NOTE EXTERNE

și-a încheiat turneul in țara noastră
Aseară, în sala Dinamo din Capi

tală, a avut loc a doua întîlnire Ro
mânia — R. P. Chineză, totodată ul
tima partidă a turneului întreprins în 
țara noastră de baschetbalistele chi
neze. Ca și la Cluj, victoria le-a re
venit oaspetelor, de data aceasta cu 
scorul de 74—65 (32—32). Reprezen-

fantele noastre au prestat un joc bun, 
mai ales ținînd cont de perioada de 
pregătire în care se află, iar meciul 
a constituit în egală măsură un spec
tacol plăcut și o verificare utilă îna
intea marilor confruntări internațio
nale din această toamnă. Au condus 
bine Gh. Dinescu și I. Petruțiu 
(d. st.).

După cum se știe, la 21 septembrie, la Gera, prima selecționată a R 
Germane primește replica selecționatei României, iar cu o zi mai tîrziu, la Coti 
se întîlnesc reprezentativele de tineret ale celor două țări, lată unele amân 
privind palmaresele și loturile viitorilor noștri adversari, transmise de U 

JURGEN ZEU NE, redactor la ziarul „Deutsches Sportecho" din Berlin.

Selecționata de fotbal a R. D. Ger
mane a oferit în ultima vreme multe 
satisfacții suporterilor săi. După înche
ierea preliminariilor campionatului mon
dial și după turneul întreprins în iarna 
aceasta în Mexic, prima echipă a R. D. 
Germane a susținut 4 întîlniri, cîștigln- 
du-le pe toate Ia scoruri concludente: 
4—1 cu Suedia, 5—2 cu Chile, 6—0 cu 
R.A.U. și 2—0 cu Polonia.

Antrenorul Karoly Soos a folosit în 
aceste partide sistemul 4—3—3, care s-a 
dovedit deosebit de eficace. în poartă 
a fost întrebuințat mai mult IFei gang, 
un portar C3lm și rutinat, iar pe linia 
de fund Frassdorf (excelent sprinter), 
Pankau și Geisler. 
minică, cu Polonia, 
absență de aproape doi ani, Urbanczyh, 
fostul căpitan al reprezentativei, care a 
dat satisfacție. In linia mediană s-a 
remarcat Erler, considerat unul dintre 
cei mai buni tehnicieni ai formației. 
Dintre cei tineri, amintim extrema 
dreaptă Engelhardt, de la Lokomotive 
Leipzig, iar dintre cei vechi, se re
marcă Frenzel—Noldner.

Majoritatea jucătorilor sînt maeștri 
emeriți ai sportului și au o îndelungată 
activitate în echipa națională. Dieter 
Erler, de la F. C. Karl Marx Stadt (27 
de ani) a îmbrăcat de 38 de ori tricoul

echipei reprezentative. Decanul de vi 
este Roland Ducke (extremă stingă 
la F. C. Zeist Jena (34 de ani) sj 
ționat de 28 de ori Sn echipa tării 

în vederea intilnirii cu eclripa R 
niei, antrenorul Soos a anunțat tJ 
toarea formație probabilă: "TPeij 
(Blochuitz) — Frassdorf, Urbani 
Pankau, Geisler — Korrier, Erler, A 
ner — Vogel, Frenxel, R. Durke. 
lot mai fac parte fundașii IValier 
Irmscher și înaintașii Backhaus și 
•Siegler. Z

în meciul de da- 
a reintrat după o

★ I
Echipa de tineret a R. D. Geril 

este de fapt formația care se pregăl 
pentru preliminariile turneului olirl 
Ea cuprinde o serie de jucători cari 
evoluat anul trecut în echipa de jul 
a R. D. Germane, cîștigătoarea tun 
lui U.E.F.A. Sînt însă și unele excel 
De pildă, în echipa de tineret figuri 
și extrema Nachtigall, un jucător d 
viteză impresionantă, pe care spectal 
din România l-au văzut de multe 
în echipa Vonvărts Berlin sau în p| 
echipă 
menta t 
F. C.

Clay, neînvins!
pe Wald stadion, Cas- 
n-a suferit nici o în-

trunească pe toți antrenorii echi
pelor de fotbal din Franța. Acest 
colocviu va fi axat pe problemele 
C.M. de fotbal, căutîndu-se meto
dele și mijloacele moderne de an
trenament pentru ca fotbalul fran
cez să fie — după cum scriu zia
rele pariziene — la locul pe care 
l-ar fi meritat.

Federația franceză de fotbal a 
avut ideea de a invita la acest co
locviu pe cei mai iluștri antrenori, 
ale căror echipe sau jucători au 
avut o bună comportare în C.M. 
de fotbal. La 26 septembrie, ca 
invitați ai federației, vor veni la 
Paris, Alf Ramsey, Helmut Schon, 
Ron Grenwood, Otto Gloria, He- 
lenio Herrera și alții.

în orice caz, prezența lui Henri 
Guerin la acest colocviu stă sub 
semnul întrebării, deși — după 
cum opiniază specialiștii — fostul 
antrenor al echipei franceze n-ar 
fi nici pe departe vinovat de in
succesele din campionatul mondial. 
„Rezultatele noastre la C.M. de 
fotbal — scrie France Fotball — 
reflectă valoarea fotbalului fran
cez, aceasta fiind probabil și con
secința unei incoerențe privind 
conducerea ; avem o echipă repre
zentativă, dar probabil ea nu ex
ploatează la maximum toate posi
bilitățile sale. îndepărtarea lui 
Guerin nu va rezolva decît într-un 
mic procent problema fotbalului 
nostru".

La Frankfurt, 
sius Glay, care 
frîngere de cînd a trecut la profesionism, 
a reușit să-l învingă pe KarI Milden- 
berger, campionul Europei, obținînd cea 
de a 21-a victorie a sa înainte de limită.

La meci au asistat nt;me celebre în 
lumea boxului: Joe Louis, Max Schme- 
ling, Floyd Patterson și Sony Liston. 
Decisivă în acest meci a fost tactica lui 
Clay, 
avînd 
lucid, 
prize,
tehnic în rundul 12 nu poate fi pusă la 
îndoială.

în fotografie, fază din meciul Clay— 
Mildenberger.

care a eviLat lupta corp la corp 
avantajul alonjei. Boxînd calm și 
Glay a avut de partea sa opt re- 
astfel încît victoria sa prin k.o.

a țării. Un alt fotbalist exi 
este înaintașul Stein, din ecl 
Zeiss Jena, care suplinește! 

succes pe internaționalul Peter Du! 
în prezent accidentat. Dintre cei I 
tineri, se remarcă portarul Croy (Afl 
Zwickau) și fundașul Rock, jucători 
perspective de a intra curînd în pij 
reprezentativă a țării. I

Echipa de tineret a susținut în al 
aiul sezon două partide: eu R.J 
(2—2) și cju echipa de tineret a I 
loniei (3—1). In continuare, ea val 
tîlni la 17 septembrie selecționata». J 
triei de Sud, iar la 22 sept««ibriej 
Cottbus, selecționata României.^ 1 

Majoritatea componenților lotului I 
tivează în campionatul primei categl 
Iată jucătorii aflați în pregătire pcJ 
meciul cu România : |

PORTARI : Croy (Motor ZwickJ 
Brauenlich (F.C. Dynamo Berlin), F| 
DAȘI : Rock (F.C. Zeiss Jena), l^rl 
(F. C. Union Berlin). Sykora (F. I 
Hansa Rostock), Carow (F. C. DynJ 
Berlin), Bransch (F. C. Cheinie Hal 
MIJLOCAȘI: Naumann (F.C. Ld 
motive Leipzig), Sammer (Dynd 
Dresda), Seehaus (F.C. Hansa Roslod 
ÎNAINTAȘI : Nachtigall (F.C. Worwl 
Berlin), Stein (F. C. Zeiss Jej 
Decker (F. C. Hansa Rostock), N] 
(F.C. Chemie Halle), Lieneinann (FJ 
Karl Marx Stadt), Gums (DynJ 
Dresda). L
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ROMA. — La Bari s-a 
desfășurat un concurs inter
național feminin de atletism 
la care au participat sportive 
din Polonia, Elveția, lz raci, 
Olanda, Italia și alte țări.

Tripla campioană europeană, 
Irena Kirzsenstcin (Polonia), a 
terminat învingătoare în două 
probe: 100 m — 11,4 și să
ritura în înălțime — 1,68 m. 
Alte rezultate: 80 m garduri: 
Straszynska (Polonia) 10,9; 
suliță: Tarkowska (Polonia) 
42,18 m ; 200 m: Kem (EI- 
veția) 25,7; disc: Pancello 
(ltaln.) 42,92 m ; 800 m:
Zadike (Izrael) 2:13,7.

ROMA. — Meciul amical 
de fotbal disputat la Bari, în
tre echipa locală F. 0. Bari

și formația iugoslavă Maribor, 
s-a încheiat cu victoria fotba
liștilor italieni, învingători cu 
scorul de 4—2 (2—0). Golu
rile învingătorilor au fost 
marcate de Carrano (min. 8), 
Musejan (min. 40 și 68) și 
Galeîti (min. 53). Pentru oas
peți a înșeris Binkovski (min. 
76 șf 81). .

PARIS. — în cadrul unui 
concurs internațional de atle
tism desfășurat la Chambery, 
echipa masculină de ștafetă 
4x100 m a Franței (Berger, 
Delcour, Piquemal, Bambuck) 
a realizat performanța de 39,6. 
Cursa de 200 m a revenit 
sprinterului Piquemal, crono 
metra.t în 20,7. Atletul polo
nez Ba ian s-a clasat pe pri-

mul loc în proba dc 1500 m 
cu timpul de 3:42.8

MOSCOVA. — Echipa mas
culină de baschet Andranik 
Beirut întreprinde un turneu 
în U R.S.S. In primul joc, 
baschetbaliștii din Liban au 
jucat la Erevan în compania 
reprezentativei R.S.S. Armea
nă. Gazdele au obținut victo
ria cu scorni de 73—46 
<29—15).

V1ENA. — La Lînz (Aus
tria) s-a desfășurat întîlnirea 
internațională amicală de box

dintre selecționatele Austriei 
și Greciei. Boxerii austrieci 
au terminat învingători cu 
6—4.

ROMA. — Penultimul con
curs din cadrul campionatului 
mondial de inotociclism (ulti
mul va avea loc în luna oc
tombrie în Japonia) s-a des
fășurat în prezența a 30 000 
de spectatori la Monza (Ita
lia).

La clasa 125 cmc, victoria 
a revenit sportivului elvețian 
Luigi Ta veri, 
pe o mașină 
tnt 103,500 
Realizînd o 
377,656 km, 
un nou record mondial (ve-

care
Honda, 

km în 
medie 
Ta veri

concurînd 
a străbă- 

34:57,3. 
orară de 
a stabilit

chiul record mondial îi al 
tinea din anul 1964).

în clasamentul campimH 
lui mondial conduce l\pJ 
cu 52 de puncte, urmaft I 
Ivy (Anglia) cu 32 punctd 
Andersson (Noua Zeelanq 
cu 15 puncte. La clasa 1 
cmc, pe primul loc s a cla 
italianul Giacomo Agost] 
cronometrat pe 201.500 km] 
timpul de 11103:04.0 medie 
rară — 191,464 km. Prii 
palul adversar al învingătq 
lui, Mike Hailwood (Angli 
a abandonat In turul șase, 
urma unei defecțiuni tclina 
în clasamentul campionatu 
mondial, Agostini conduce, 
36 puncte, fiind urmat 
Hailwood cu 30 puncte.
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