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A iNCEPUT „TURUL ROMÂNIEI**

Gabriel Moiceanu și echipa României 
învingători în prima etapă

• GH. SUCIU IN FRUNTEA CLASAMENTULUI SPRINTERILOR • ASTAZI ARE LOC 
„ ETAPA ‘ --------- -----------------A DOUA: BUCUREȘTI - BUZĂU

SUCCES DEPLIN
LNOUL AN ȘCOLAR!
| SEPTEMBRIE. O dată cu multe semnificații în viața 
■ elevilor noștri. Azi, școlile generale, liceele și școlile 
| profesionale își deschid larg porțile pentru a primi 
Iți dragi.
lanța s-a încheiat. După zile minunate petrecute Ia 
e și la mare, cu forțe proaspete, milioane de elevi 
Iia Ioc în băncile și clasele proaspăt zugrăvite, dornici 
Ibîndească noi cunoștințe, să urce pe cele mai înalte 
L ale științei și culturii. Pretutindeni momentul des- 
Irii anului școlar este un prilej de bucurie și de opti- 
| de încredere în ziua de mîine ce se anunță tot mai 
joasă. Partidul a creat in România socialistă baze 
l> pentru ca tineretul să se poată instrui la cel mai 
I nivel. în acest an școlar, mai bine de 4 000 000 de 
I și tineri vor fi educați și instruiți de cadre bine pre- 
I. Datorită minunatelor condiții create de statul so
it, elevii vor avea Ia dispoziție material didactic in 
lre _df> 49,8 milioane lei, săli de clasă și laboratoare 
Irne. Peste 2 300 de săli de clasă vor primi astăzi 
Iu prima oară generațiile de elevi. în clasele I—VIII 
Ei cuprinși 2 967 500 de copii dintre care 368 000 în 
I I. De asemenea, in acest an iși vor deschide por- 
Ipentru intîia oară, liceele de specialitate.
(înd la dispoziție cele mai bune condiții materiale, ac- 
pba școlară va trebui să iacă noi și însemnați pași 
lie, să se ridice la nivelul sarcinilor trasate invăță- 
lilui de toate gradele de Directivele celui de al IX-lea 
Ires al Partidului Comunist Român.
ralel cu preocuparea pentru o bună pregătire teoretică 
petică, se află și grija pentru dezvoltarea multilaterală 
Iregului tineret școlar, pentru creșterea unei generații 
[oase și viguroase. La acestea, o contribuție însem- 
I o aduce educația fizică, sportul. De Ia an la an, 
itatea sportivă cuprinde mase tot mai largi de elevi 
l orașe și sate.
bgresul activității sportive școlare este strins legat de 
libuția activă pe care secțiile de invățămint și orga- 
IJCFS au datoria s-o aducă Ia îmbunătățirea muncii 

Isorilor de educație fizică, Ia ridicarea nivelului acti- 
Iii asociațiilor sportive din școli. La realizarea acestor 
ni, un rol important II are colaborarea permanentă 
inducerile școlilor, cu organizațiile U.T.C. și de pio- 
l Printr-o muncă entuziastă, plină de pasiune atît din 
a profesorilor de educație fizică cit și a elevilor, 
itatea sportivă din școli va realiza noi și noi pași 
te.
CCES DEPLIN LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI SPORT ÎN NOUL 
ȘCOLAR, DRAGI ELEVI!

SPORTUL POPULAR
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Parcul sportiv Dinamo a găz
duit ieri la amiază festivitatea 
de deschidere a celei de a 
XV-a ediții a .Turului Româ
niei1*. Tov. Octavian Tuhai — 
președintele Federației Române 
de Ciclism — le-a urat celor

România și 
dificila, dar 
sportivă pe 
de-a lungul
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Sprint final în etapa I: cîștigă G. Moiceanu, urmat de 
C. Dumitrescu

Foto : A. Neagu

47 de rutieri din 
Olanda succes în 
frumoasa întrecere 
care o vor susține 
a 12 zile. Caravana ciclistă s-a 
îndreptat, apoi, spre bd. Dr. 
Petrii ~ 
14,15, 
etapă 
ediția

Traseul a cuprins 
scrisă pe străzile 
Cotroceni, Drumul 
Ghencea. Deși mai bine de ju
mătate aslaltat, drumul a lost 
totuși dur, cerîndu-le concu- 
renților — chiar din etapa de 
debut — elorturi mari. De-a 
lungul celor 8 ture am asistat 
la o dispută agitată, la nivelul 
exigentelor unei întreceri in
ternaționale.

Să facem însă un scurt film 
al etapei. în primul tur sprin
tul este cîștigat de Dan Măr
gărit care se află detașat de 
pluton, la o distanță de cca 
30—40 m. în urma lui — G. 
Ciocan, A. Laslo și Gh. Mol- 
doveanu. în turul următor în
cearcă Gh. Moldoveanu și A- 
lex. Sofronie. Deși sosesc cu 
avans la sprintul de pe bd. Dr. 
Marinescu (îi urmează Gh. Su
ciu — și el plecat din pluton, 
N. Ciumeti și grupul masiv), 
ei nu reușesc să-i... păcălească 
pe urmăritori. Din spate se for
țează în pernjanență, astfel că 
la sprintul următor (cîștigat de 
Tudor Vasile) plutonul se pre
zintă compact. „încheietor de 
pluton" : C. Dumitrescu. Se 
pare însă că încurajările spec
tatorilor l-au scos pe el, și 
apoi și pe alții, din espectativă. 
în turul IV se produce evada-

Groza, de unde, la ora 
s-a dat startul în prima 
a „Turului 
1966.

României",

o buclă în- 
cartierelor 
Taberei și

el
ra- 
te- 
La

rea decisivă. Se detașează G. 
Dumitrescu, Gh. Suciu, Tudor 
Vasile, W. Ziegler, I. Arde- 
leanu și Petre Neacșu. Pe linia 
de sprint (învingător : Gh. Su
ciu, urmat de G. Dumitrescu 
și Tudor Vasile), fugarii au 35 
dd secunde avans. Un alt grup 
de 4 rutieri încearcă să facă 
joncțiunea cu fugarii. Din 
nu reușește Insă să prindă 
pidul tren al evadării decît 
nacele Gabriel Moiceanu.
sprintul al V-lea, grupul fuga
rilor numără 7 rutieri.

Notăm pe carnete numele pri
milor clasați la sprinturi, turul 
V: Gh. Suciu, Tudor Vasile, P. 
Neacșu; VI. Gh. Suciu, I. Arde- 
leanu, Tudor Vasile; VII. Gh. 
Suciu, P. Neacșu, C. Dumitres
cu și VIII. Gh. Suciu, P. Neac
șu, C. Dumitrescu. Este evident 
că rutierii din primul grup îi 
susțin șansele lui Gh. Suciu 
în lupta pentru supremația în 
clasamentul sprinterilor. Numai 
în această etapă el a acumulat 
27 de puncte I Mai notăm și 
faptul că avansul fugarilor se

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-c)
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FINALISTELE „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA BASCHET

Ilie Năstase și Helga Schultze

performerii
CONSTANȚA, 14 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — Sub 
privegherea mării și în razele 
încă neostenite ale soarelui, pro
tagoniștii celei de a doua ediții 
a „Cupei Mamaia** la tenis au 
adăugat întrecerilor lor decisive 
— valoroase de altfel — un aer 
de vacanță. Faptul n-a influențat

„Cupei Mamaia" la tenis
cu nimic rezultatele finale, victo
riile fiind culese de jucători a- 
flați în formă.

In finala de simplu masculin, 
Ilie Năstase l-a depășit net pe 
italianul Giordano Maioli: 6—1, 
6—2. Talentatul nostru jucător a 
demonstrat aceeași precizie în lo
vituri și a... ghicit de cele mai

«.al STEAUA, DIN NOU IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI

I

multe ori 
intervenind 
fost condus, în ghemurile II și 
III din primul set (15—40 și 
0—40), el a știut să revină puter
nic și să se impună.

Maioli, văzînd că nu poate 
străpunge jocul complet al ad
versarului, a Început să acționeze 
precipitat pierzînd fără drept de 
apel.

Finala 
fășurare 
ta fiind 
(R.F.G.) 
sa disputa 
Wieczorek (aceasta se calificase 
după o victorie dificilă, cu 4—6, 
9—7, 8—6, în fața sovieticei 
Cealko). în mai puțin de 50 de 
minute, Helga Schultze a cîștigat 
categoric : 6—2, 6—1.

Semifinalele de dublu mixt 
s-au rezolvat după cum urmează: 
Schultze, Țiriac—Riede, Luttrop 
7—5. 6—4; Lieffrig, Năstase— 
Terras-Maioli 2—6, 6—4, 6—3. 
In finală, campionul României, Ion 
Țiriac, bine secondat de Helga 
Schultze, a repetat victoria de la 
București, dispunînd cu 6—1, 
6—2 de jucătoarea franceză Jea- 
nine Lieffrig și Ilie Năstase.

intențiile adversarului, 
prompt. Chiar cind a

feminină a avut o des- 
similară, de data aceas- 
rîndtil Helgei Schultze 
să tranșeze în favoarea 

cu poloneza Danuta

NEAGOE MARDAN

Ieri, la Craiova, campioana 
țării. Steaua, a dispus cie for
mația locală Metalul cu scorul 
de 68—49 (49—18), în ultimul 
meci al fazei eliminatorii din 
„Cupa României-*, în consecin
ță, se cunosc toate formațiile 
care participă la turneele fina
le (masculin la Brașov, feminin 
la Cluj) la sflrșitul săptâminii: 
Steaua, Dinamo București, U- 
niversitatea Cluj și Politehni
ca Brașov se vor întrece la 
Brașov, iar Universitatea și 
A.S.A. Cluj, Viitorul Dorohoi 
și Progresul București la Cluj.

„CUPA PROGRESUL", 
LA BOX

Aslă-seară, de la ora 
pe arena 

calea Moșilor nr. 
reuniune pugilis- 

,Cupa Progre-

19, se 
Voința
263 o

va disputa 
din 
interesantă 
tîcă dotată cu 
sul". Din programul galei spi
cuim meciurile : P. Anghel 
(Metalurgistul) — Gh. Petre 
(SPC) ; I. Lungu (Progresul) 
— Al. Constantin (Olimpia) ; 
V. Nițoi (Progresul) — E. Popa. 
(Rafinorul Ploiești) ; A. Mi- 
halcea (Dinamo) — A. Dumi
trescu (Progresul) ; Gh. Bă- 
dilă (Progresul) — Gh. Ene 
(Dinamo).

HIDIOȘANU - 14,5 SEC. 
PE 110 MG

Iiiaintea plecării la Saraje-: 
vo, la J.B., atleții noștri au 
participat la un concurs de 
verificare. Cu acest prilej 
Dan Hidioșanu a realizat 14,5 
sec. pe 110 mg-record de juni
ori egalat. Alte 
Dumitrașcu 14,8 
S. Cristescu 4,58 
mionescu 4,45 m

rezultate : I. 
pe 110 mg, 
m șl E. Si
la prăjină.

Campionatul republican de șah
rwiTiMWBj>gw—uimiiiiiw Inii iubi j

Finala aeromodeliștilor
La Pitești s-a desfășurat 
lip de 3 zile finala pe țară 
campionatului republican de 
jromodelism — zbor liber. 
Rezultate tehnice : planoare: 
I Gh. Palotaș (Mureș A. M.) 
I p, 2. St. Silaghi (Maramu- 
b) 825 p, 3. Al. Bedlo (Tg. 
preș) 790 p ; propulsoare : 1. 
I Hintz (Mureș A.M.) 747 p. 2. 
LTdrdk (Crișana) 694 p, 3. I. 
|abo (Crișana) 672 p ; moto- 
lodele: 1. Al Csomo (Crișa- 
I) 867 p, 2. F. Crîngu (Argeș) 
p p, 3. A. Georgescu (reg. 
be.) 641 p.
Clasament pe regiuni: 1.
tișana 2241 p, 2. Oraș Bucu- 
ști 1768 p, 3. Mureș-Autono- 

Maghiară 1688 p.

I. ONICEL - coresp.

Rezultatele etapei
Petrolul - Dinamo București 
3-0 (2-0) •>

Rapid - C.S.M.S. 8-1 (1-0)
Steaua - Jiul 2-1 (1-1) 
Politehnica Timișoara - Știința

Craiova 0-2 (0-1)
U. T. A. — Progresul 1-1 (1-0) 
Universitatea Cluj - Steagul 

roșu 1-0 (1-0)
Farul - Dinamo Pitești 2-0 (1-0)

Etqpa viitoare 
(25 septembrie)

Farul - Petrolul
C.S.M.S. - U. T. A.
Progresul — Politehnica Tim. 
Dinamo Buc.—Steagul roșu 
Universitatea Cluj-Știința Cv. 
Dinamo Pitești - Steaua
Jiul - Rapid

Iată un moment al „festivalului" lonescu, in meciul 
Rapid — C.SJĂ.S. Apărătorii ieșeni se află din nou în pos

tură de. . . spectatori. (Citiți în pag 2—3 cronicile meciu
rilor etapei)^, ,

Gheorghiu-2^puncte avans!

CLASAMENTUL

Foto : T. Roibu
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13- 5
7- 3

12- 6
9- 6
s- 7

10- 4
6- 5

14- 8
3- 4
5- 7
2- 7
5-18
3- 7
1-11
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Cu trei runde înainte de sfîr- 
șit, finala șahiștilor nu mai con
ține „secrete**, ccl puțin în ceea 
ce privește pe deținătorul primu
lui loc. Cu 2% puncte avans, 
Florin Gheorghiu se poate con
sidera virtual cîștigător al tur
neului prclungindu-și pe încă un 
an supremația necontestată de 
campion.

E drept, aseară, liderul a pus 
ceva mai mult timp pentru a 
rezolva complicațiile partidei cu 
adversarul său din runda a XVl-a, 
M. Șuta. Dar știind să profite 
cu abilitate de dificultățile aces
tuia (aflat în criză de timp), 
Gheorghiu a încheiat spectaculos, 
cu o nouă victorie. In acest timp, 
al doilea clasat, G. Parlos, ceda

o jumătate de punct în fața lui 
Na cu.

De 
ren ți 
aflat 
dele

altfel, toți ceilalți concu- 
din plutonul fruntaș s-au 
în rîndul egalilor: parti- 
Ciocîltea—Voiculescu, Bo

tez—Drimer, Ghițescu—Mititelu, 
Soos—Neamțu și Reicher—Giins- 
berger au fost 
Buză l-a învins 
Stanciu pe L^^.
Vaisman cu Ungurcanu.

Iată clasamentul: Gheorghiu 13, 
Partos 10%, Drimer 10, Ciocll- 
tea, Ghițescu, Voiculescu și Buză 
972, Soos, Nacu, Gunsberger și 
Stanciu 8, Botez și Mititelu 7% 
(1), Neamțu 7l/2, Ungurcanu 7 
(1), Beiclier 7, Gavrilă și Șuta 
5%, Vaisman 4*/2 (1), Drozd 2*/2-

toate remize, 
vins pe Gavrilă, iar 
Drozo. Au întrerupt



Steaua și Progresul, singurele ech
Programul primei 

etape a campionatului 
republican de juniori 

(18 septembrie)
SERIA 1 : Ceahlăul P. Neamț—C.F.R. 

Pașcani, Locomotiva Iași—Victoria Ro
man, Minobrad Vatra Dornei—Chimia 
Suceava, C.S.M.S. Iași—Textila Buliuși, 
Foresta Fălticeni—Metalul Rădăuți.

SERIA'A II-A: Oțelul Galați—Progre
sul Brăila, Gloria Bîrlad—Unirea Foc
șani, Dinamo Bacău—Ancora Galați, 
Flamura roșie Tecuci--Petrolul Moi- 
nești, Gloria C.F.R. Galați—Siderurgis- 
tul Galați.

SERIA A III-A : Stuful Tulcea— 
I.M.U. Medgidia, Electrica Constanța — 
Flacăra roșie București, Tehnometal 
București—Portul Constanța, Rapid 
București—S. N. Oltenița, Farul Con
stanța—Metalurgistul București.

SERIA A 1V-A : Flacăra Moroni— 
Poiana Cîmpina, Electrica Fieni—Meta
lul Tîrgoviște, Dinamo București—Petro
lul Ploiești, Rapid Mizil—Viitorul 
București, S.S.E. Nr. 2 București—Me
talul Buzău,

SERIA A V-A : Progresul Bucuiești—- 
Progresul Corabia, Steaua București— 
Dinamo Victoria București, Dinamo Pi
tești— Muscelul Cîmpulung, Știința Bucu
rești—C.F.R. Roșiori, Dunărea Giurgiu— 
Oltul Rm. Vîlcea.

SERIA A VI-A : Mureșul Deva—Vic
toria Tg. jiu. Electroputere Craiova— 
Autorapid Craiova, Metalul Hunedoara— 
Știința Craiova, Minerul Lupeni—jiul 
Pctroșeni, A. S. Cugir—Victoria Călan.

SERIA A VII-A : C.F.R. Caransebeș— 
Metalul Tr. Severin, Minerul Anina — 
C.F.R. Arad, U.T. Arad—C.F.R. Timi
șoara, Politehnica Timișoara—C.S.M. 
Reșița, Vagonul Arad—Progresul Stre- 
haia.

SERIA A VIII-A: Steaua roșie Sa- 
lonta—Minerul Baia Mare, Crișul Ora
dea—Minerul Baia Șprie, Recolta Ca- 
rei—Sătmăreana Satu Mare, Medicina 
Cluj—Unirea Dej, Olimpia Oradea—Mi
nerul Bihor.

SERIA A 1X-A: Ind. st rinei C. Tur- 
zii—A.S.A. Tg. Mureș, Clujeana Cluj— 
Arieșul Turda, Soda Ocna Mureș—Pro
gresul Reghin, A. S. Aiud—Chimica Tîr- 
năveni, Universitatea Cluj—Aurul Zlat- 
na.

SERIA A X-A : Chimia Făgăraș—A. 
S. A. Sibiu, Steagul roșu Brașov—C. 
S. M. Sibiu, Gaz metan Mediaș—Me
talul Copșa Mică, Oltul Sf. Gheorghe— 
'Tractorul Brașov, Faianța Sighișoara— 
Metrom Brașov, S.S.E. Sibiu stă.

într-adevăr 
un meci,, vedetă"

Pe cît de slabă și fără viitor a fost 
evoluția C.S.M.S.-ului în „deschiderea* 
cuplajului de pe „23 August", pe atît 
aplaudată a fost comportarea Jiului 
prima sa evoluție în Capitală. Fără 
se sperie de renumele jucătorilor 
la Steaua, mai toți selecționați în 
ferite loturi reprezentative, tînăra for
mație din Valea Jiului, cu 7 debutanți 
anul acesta în categoria A, a practicat 
un fotbal „aerisit”, cu perioade în care 
nu numai că a jucat de la egal la egal 
cu Steaua, dar chiar a pus-o la grea 
încercare. Așa stînd lucrurile se poate 
spune 
fi fost
Stelei, 
joc...), 
jocul acestei echipe și la viitoarea sa 
apariție în Capitală, am dori să ve
dem îndreptate carențele care există. 
Ne referim la îmbunătățirea aportului 
fundașilor de margine, la creșterea ran
damentului liniei de mijloc (ieri, Cră
ciun a fost cam... lent, iar Stoker a 
fost parcă preocupat să-și arate 
forța de șut).

Replica Jiului fiind viguroasă, 
așteptări de bună, Steaua a fost 
tată ia FOTBAL. Rezultatul: cei 
ximativ 40 000 de spectatori au asistat 
la unul dintre cele mai frumoase me
ciuri disputate în acest început de se
zon la București. în plus, fazfe de poar
tă și intervenții spectaculoase ale ce
lor doi portari (în special Ion Vasile, 
un autentic talent) și multe 
ambele porți. 
fugă arată că Steaua a șutat 
(12 pe spațiul 
(5 pe poartă).

Meciul debutează frumos : o acțiune 
a atacului bucureștean (min. 4) îi pune’ 
în poziție bună de șut pe Raksi, dar 
acesta nu găsește cel mai bun culoar, 
în minutul următor, la un corner 
executat de Martinbvici, Crăciun reia

de 
la 
să 
de 
di-

că un rezultat de egalitate ar 
cel mai just (în ciuda ratărilor 
dar și ratările fac parte din 
Ne-a făcut plăcere să urmărim

O numărătoare

porții), iar Jiul

doar

peste 
invi- 

apro-

șuturi la 
făcută în 
de 19 ori 
de 18 ori

Meci frumos la Constanta
9

Trei meciuri restanță 
In categoria C seria Sud
I.M.U. Medgidia — Dunărea Giurgiu 

1—0 (1—0).
6.N. Oltenița — Electrica Fieni 2—0 

(0-0).
C.F.R. Roșiori — Muscelul Cîmpulung

1—1 (1—1).

CLASAMENTUL
1. Portul Constanța
2. Metalul Tîrgoviște
3. Tehnometal București
4. S.N. Oltenița
5. Electrica Constanța
6. I.M.U. Medgidia

7—8. Progresul Corabia
7—8. C.F.R. Roșiori

9. Flacăra r. București 
:10. Dunărea Giurgiu
11. Electrica Fieni
12. Stuful Tulcea

. 13. Oltul St. Gheorghe
14. Muscelul Cîmpulung

3 2 1 0 4—2 5
3 2 0 1 7—1 4
3 2 0 1 9—5 4
3 2 0 1 6—3 4
3 1 2 0 4—1 4
3 2 0 1 2—2 4
3 111 4—6 3
3 111 4—6 3
3102 10-7 2
3 1 0 2 4—4 2
3 1 0 2 2—4 2
3 1 0 2 3—7 2
3102 5-13 2
3 0 12 1—4 1

CONSTANȚA, 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Un meci care nu 
„anunța14 nimic deosebit ne-a oferit o 
surpriză dintre cele mai plăcute: un joc 
de un bun nivel tehnic, desfășurat în- 
tr-un rilm viu și pasionant pină la fluie
rul final. Constănțenii au plecat fericiți 
de la stadion, după momentele de mare 
tensiune pe care le trăiseră de-a lungul 
acestei partide. Fiindcă, în ciuda aces
tui 2—0, care reflectă superioritatea 
Farului (mai ales în repriza a doua), 
victoria n-a venit fără emoții. Golul al 
doilea, care avea să pecetluiască soarta 
meciului și să elibereze pe spectatori din 
încordarea în care fuseseră ținuți pînă 
atunci s-a produs tîrziu. cu 3 minute 
înainte de fluierul final. Pînă atunci, 
deși avusese nenumărate ocazii de a 
înscrie, Farul a rămas doar cu ace] 
1—0 din prima repriză, expus tuturor 
pericolelor. De altfel, n-a lipsit mult 
ca în perioada de asalt a gazdelor, în 
repriza a doua, două contraatacuri ale 
dinamoviștilor să schimbe rezultatul. 
Dar, ar fi fost nedrept. Farul a meritat 
cu prisosință victoria!

Oaspeții, supuși unei presiuni puter
nice în partea a doua a meciului, s-au 
apărat calm, organizat, limitînd propor
țiile scorului. Iar dacă ne referim la 
prima repriză, se poate spune că ei sînt 
cei care au oferit mai mult „fotbal44, 
controlînd mai bine balonul, avînd exe
cuții tehnice mai iscusite. După pauză, 
Dinamo a fost, însă, depășit de jocul 
în viteză al constănțenilor.

Un film al meciului ne-ar arăta, în 
majoritatea timpului, ocazii ale Farului, 
care a fost pe punctul de a deschide

PRONOSPORT •
CÎȘTIGÂTORII DE AUTOTURISME 

DE LA CONCURSURILE 
PRONOSPORT

La concursurile Pronosport, „capul 
de afiș" îl constituie premiul excep
tional de 75.000 lei, constînd din un 
autoturism și diferența în numerar.

Iată cîțiva dintre ultimi; cîștigă- 
tori ai premiului exceptional la Pro
nosport : 4 septembrie: 1 Wartburg 
Lux 312 + 30.700 lei: Petrescu ion — 
București,- 28 august: 1 Fiat ’850 + . 
31.000 lei: Lamatic Gheorghe—Iași ; 
21 august: 1 Fiat 850 + 31.000 Iei: 
Timofte Andrei — Brăila; 14 august: 
1 Fiat 850 + 31.000 lei: Mihai Gabrie
la,- 7 august: 1 Fiat 850 + 31.000 lei: 
Hanuș Ion — Satu Mare; 31 iulie: 
1 Wartburg Lux + 30.700 lei; 24 iu-
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peste. Stoker încearcă în minutul 6 
să-și regleze șutul. De-a lungul meciu
lui el va dezlănțui o adevărată cano
nadă asupra porții lui Haidu, dar va 
calcula greșit de fiecare dată traiecto
ria balonului... Ocaziile de gol începem 
să le numărăm din min. 7 cînd, bine 
servit de S. Avram, Pantea trimite 
balonul pe lîngă bară, dintr-o poziție 
favorabilă. Apoi (min. 12) Libardi și 
Casandra scapă împreună, numai cu 
D. Nicolae în față, dar primul, egoist 
în această fază, nu-i trimite balonul 
colegului său de linie care se afla de- 
marcat, ci șutează el, ca un începător. 
Jiul deține în aceste momente con
trolul terenului. Atacanții Stelei, vădit 
incomodați de jocul om la om practi
cat de apărarea oaspeților, nu reușesc 
să intre în poziții bune de șut. Iar 
atunci cînd nimeni nu se aștepta, VOI
NEA deschide scorul (min. 30), fruc- 
tificînd o acțiune personală (demaraj 
pe stingă, șut din unghi dificil). Golul 
„taie picioarele" Jiului și asistăm în 
continuare la atacuri susținute ale Ste
lei. Voinea (min. 34), Raksi (bară în 
min. 35). Sătmăreanu (min. 33), Con
stantin (min. 41) expediază șuturi pe
riculoase. Tot din senin cade și ega- 
larea (min. 44), reușită de LIBARDI. 
Mingea, lovită puternic la 18—20 m de 
poartă, s-a dus cu viteza sunetului...

începutul reprizei secunde găsește tot 
pe Steaua în avantaj teritorial, dar 
Voinea se joacă cu golurile : a avut 4 
ocazii servite pe tavă (min. 48, 50, 5L 
52) și n-a reușit să fructifice nici una. 
El își răscumpără greșeala în min. 59 : 
o minge lucrată de Soo și prelucrată 
de Raksi este trimisă de VOINEA în 
fundul plasei lui Ion Vasile, cu toată 
opoziția Iui Cazan. Notăm și în con
tinuare un joc la fel de frumos, dar 
rezultatul rămîne neschimbat.

Arbitrul Iosif Ritter — Timișoara, a 
condus bine.

STEAUA : Haidu 7 — Petescu 6, Je
nei 7, D. Nicolae 8, Sătmareanu 7 — 
Negrea 6, Raksi 9 — Pantea 7, Constan
tin 6 (min, 57 Soo 5), Voinea 7, S. A- 
vram 7.

JIUL : Ion Vasile 9 — Șerban 6, Dan 
6,

7,

Pop 6, Cazan 5 (min. 67 Speriosti 5) 
Stoker 6, Crăciun 6 — Martinovici 
Libardi 8, Casandra 6, Peronescu 7.

MIRCEA TUDORAN

FARUL-DINAMO PITEȘTI 2-0
scorul chiar în primul minut de joc 
cînd Iancu a tras alături. Tot Iancu, 
în min. 5, trage decisiv, î’^să mingea 
întîlncște un colț al barei și revine în 
teren. Constănțenii încearcă destul de 
des poarta apărată de Coman, dar șutu
rile lor n-au suficientă precizie. In ge
neral, în această perioadă, Farul nu a- 
tacă cu destulă forță, astfel că oaspeții 
au posibilitatea să calmeze jocul și să 
contraatace periculos. In min. 42 gaz
dele reușesc, totuși, să deschidă scorul: 
Kallo, executînd o lovitură liberă de la 
20 m, „ridică44 mingea. Coman iese din 
poartă pentru a o intercepta, nu reușește, 
și Iancu — „pe fază“ ca de obicei — 
trimite mingea cu capul în poarta goală.

O greșală pe care Coman avea să 
și-o răscumpere în repriza a Il-a cînd 
a avut o serie de intervenții inspirate. 
In min. 87, însă, Farul n-a mai lăsat 
să-i scape o ultimă ocazie: Tuf an a cen
trat, Iancu a lăsat să treacă mingea și 
Kallo a șutat tare și precis pe jos: 
2—0.

Arbitrul A. Bentu (București) a con
dus, în general, cu multă siguranță. 
Credem, însă, că se impunea mai degrabă 
sancționarea „placajului“ executat asu
pra lui Ologu (un metru în careu) de- 
cît aplicajea legii avantajului. Poate 
exista un avantaj mai mare decît un 11 
metri...?

FARUL: Manciu 7 — Georgescu 9, 
Tîlvescu 7 Mareș 6, Pleșa 7 — Mano- 
lache 8, Zamfir 7 — Ologu 7, Iancu 8, 
Tufan 7, Kallo 8.

DINAMO PITEȘTI: Coman 8 — 
I. Popescu 8, Barbu 8, I. Stelian 6, 01- 
teanu 7 — Dobrin 7, Țîrcovnicu 7—Ef- 
timic 5 (din min. 50 Radu 6), Na glii 6, 
Țurcan 6, Pop 7.

JACK BERARIU

PRONOEXPRES ® PRONOSPORT •
lie 1 Fiat 850 + 31.000 lei: Popovici 
Ștefan — București; 17 iulie: 1 Wart
burg Lux 4’ 30.000 lei: Ionescu Quin
tus — Iași; 10 iulie: 1 Fiat 850 + 
31.000 lei: Popescu Gheorghe Comuna 
Băbeni — Argeș; 3 iulie: 1 Wartburg 
+ 30.000 lei: Toader Dumitru — 
P>rașov,- 26 iunie: 1 Fiat 600 + 36.500 
lei: Grozavu Gheorghe—Comuna I- 
lieșt; — Suceava; 5 iunie Fiat 600+ 
38.500 lei: Stingă Vasile — Galați.

Precizăm că premiile excepționale 
au fost obținute nu numai cu 13 
rezultate ci și cu 12 sau 11 rezultate. 
De asemenea, unele din aceste pre
mii au fost obținute pe buletine ju
cate 50 Ia sută. Atribuirea autoturis
melor continuă Ia fiecare concurs. 
Deci, pregătiți-vă din timp buletinele 
pentru concursul de duminică.

LOTO

GOL! 1—O pentru STEAUA. Autor Voinea

POLITEHNICA TIMIȘOARA - ȘTIINȚA CRAIO

Singura victorie 
în deplasare!

TIMIȘOARA 14 (prin telefon). Pes
te 8 000 de spectatori au înfruntat a- 
menințarea cerului plumburiu — care, 
de altfel, s-a și scuturat de cîteva ori 
— pentru a asista da derbiul fotbalisj 
tic studențesc Banat—Oltenia. După 
cele 90 de minute de joc, suporterii 
echipei locale au părăsit dezamăgiți 
stadionul, atît datorită înfrîngerii su
ferită de echipa lor favorită cît (mat 
ales) jocului sub orice critică prac
ticat de studenții timișoreni. Șî, no
tați: cei care la sfîrșituil partidei aiu 
primit aplauze au fost oltenii. Ei au 
obținut o victorie meritată.

Veniți fără Oblemenco (accidentat), 
oaspeții au practicat un joc elastic. 
O linie de fund sigură în intervenții, 
bine coordonată de portarul Papuc, 
nu a îngăduit atacanților , formației 
timișorene să se facă „văzuți", să șu- 
teze decisiv. Deși au fost dominați 
teritorial, studenții din Craiova au 
meritul de a fi reușit să calmeze jo
cul, să anuleze acțiunile dezlănțuite, 
(daj, din păcate, dezordonate) ale 
gazdelor. Mijlocul terenului le-a apar
ținut oaspeților. Și poate că aici tre
buie căutat „secretul" victoriei lor. 
în același timp, în atac Știința Cra
iova a speculat cîteva greșeli ele
mentare ale apărării adverse.

Politehnica Timișoara a dezamăgit. 
Mijlocașii Lereter și Grizea și-au 
„servit" adversarii cu pase ,au jucat 
lent, au ținut mult mingea, uneori 
n-au știut ce să facă cu ea... Apărarea

După un joc mediocru
CLUJ (prin telefon). — Joc de 

luptă, în care victoria a revenit la 
scor minim, dar pe deplin meritat, 
clujenilor. Studenții au manifestat su
perioritate în ceea ce privește domi
narea teritorială, fazele de poartă 
(dovadă și raportul de cornere 12—6) 
ca și șuturile expediate de înaintași. 
Din punct de vedere tehnic jocul a 
fost de slab nivel, reflectînd just 
poziția în clasament a celor două 
echipe. Dacă ar fi să dăm o notă la 
capitolul tehnicitate am putea 
corda cu indulgentă 4 ambelor 
chipe.

Universitatea Cluj a cîștigat la
mită, dar scorul putea fi mai mare.

s-a plasat mult prea Țnaiiitcl 
rința de a sprijini înaintare*] 
lăsat nesupravegheate cele do ui 
de atac ale Științei, Niță șl 
beanu, care au reprezentat, p! 
lor avîntat, un pericol pl 
pontnu poarta apărată de Petl 
înaintarea timișoreană a fost] 
De notat că primul ei, șut I 
slab) a fost tras abia îq^min] 
dominarea din repriza secund] 
sterilă, puținele șuturi (Regep ] 
50, Grizea — 51, Mițaru — | 
reter — 76, o bară) fiind I 

.-destul de ușor de Papuc. Ccj 
rea echipei gazdă în jocul <a 
trebuie să constituie un sed 
alarmă pentru antrenori. I 

Golurile s-au marcat astfel:!
14, Niță face un adevărat I 
printre apărătorii timișoreni a 
circa 10 m. înscrie plasat (II 
min. 74 Popa, vrînd să degaja 
mingea de pămînt, alunecă, I 
echilibrează și Sfîrlogea, aflai 
propiere, intră în posesia min 
tînd în poarta goală (2—0). I 

Brigăzii de arbitri bucurești 
DUMITRESCU, R. BUZDUl 
ANTON, care a condus foarl 
i .s-au aliniat formațiile : I

POLITEHNICA: Popa 4J 
6, Petrovici 5, Roman 7, Hod 
Lereter 4 (min. 70, Bodrozan), 
4—Papanică 6 (Regep), Muri 
Regep 5 (min. 70 Lereter), M

ȘTIINȚA : Papuc 8 (min. 81 
lescu)—Mihăilescu 7, M. Mar 
Bîtlan 8, Deliu 8—Deselnicu I 
7—Niță 8, Strîmbeanu 9, SfîrB 
Cîrciumărescu 5 (min. 70, M 
cu II).

PETRU ARCAN-c rea

UNIVERSITATEA CLUJ - STEAGUL ROȘII
Din păcate, vechea meteahnăl 
denților — imprecizia în ști 
„bîlbîiala" în fazele clare — I 
vat de cel puțin două golul 
suficient să amintim doar fazi 
risime de gol: Ivansuc (min.l 
poarta goală în față a ratat I 
rește, iar Adam (min. 88), sini 
portarul, a trimis... pe lîngă I 

Ar mai fi de amintit, de asJ 
ocaziile ratate de Petru Emil (I 
Adam (min. 21), Szabo (min.l 
Ivansuc (min. 76) precum și cel 
„bare": Ivansuc (min. 43) șil 
(min. 81). I

Unicul gol a fost înscris 4 
40, cînd Adam a transformat I 
tură de la 11 m acordată înl 
unul fault în careu comis de I 
cescu asupra lui Szabo. I 

Brașovenii au căutat pe cîl 
bil să închidă „accesul" sprej 
lui Pîlcă, lucru reușit doar/îl 
In atac acțiunile au fost purtl 
cele trei vîrfuri: Selimesi (apl 
ran), Necula și Gyorfi. In repl 
cundă oaspeții au avut două] 
de gol ratate de Necula (ml 
singur la 5 m cu Gabor aș) 1 
caru (min. 90, cu capul pel 
bară). In rest nimic importa 
consemnat din „tabăra" brașd

Arbitrul Gh. N. Gherghe (1 
condus bine următoarele form

UNIVERSITATEA CLUJ: G 
7 — Marcu 7, .Pexa 7, Anca j 
peanu 7 — P. Emil 5, Teq 
(Mustățea min. 73) — Ivanl
Barbu 6, Adam 5, Szabo 6.

STEAGUL ROȘU : Pîlcă 7 -J 
cescu 6, Jenei 7, Alecu 7, Na 
— Pescaru 5, Campo 5, — Se 
4 (din min. 54 Goran 3), Nec| 
Năftănăilă 8, Gydrfi 6. "'X
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de la

Premiul special a revenit^ partici
pantului BLAGA TRAIAN din Oradea.

PRONOEXPRES
150.000Premiul special : 

lei; categoria I : 3 
și 6 variante a 4.340 
13 variante a 4.882 
1.220 lei; categoria a III-a: 
a 2.670 lei și 21 variante a 667 lei; cate
goria a IV-a: 57 variante a 1.081 lei și 
61 variante a 270 lei; categoria a V-a: 
39 variante a 1-370 lei și 72 variante a 
342 lei; categoria a Vl-a: 147 variante a 
435 lei și 129 variante a 108 lei; catego
ria a vn.a: 92 variante a 610 
variante a 152 lei; categoria 
147 variante a 404 lei și 185 
101 lei.

Premiile întregi și sferturi 
tragerea Loto din 9 sept. 1966:

1 variantă a
variante a 17 360 lei 
lei; categoria a Il-a: 
lei și 12 variante a 

24 variante

Report premiul special : 
lei.

lei și 144 
a VIII-a: 
variante a

158.031

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 37 din 14 septembrie 1966 
aii fost extrase din urnă 
rele numere :

48 19 39 3 31
Numere de rezervă : 40
Fond de premii: 722.738 

care report la categoria 
lei.

Tragerea următoare va 
miercuri 21 sept. 1966 la 
verin.

următoa-

38 
3?.
lei 

I: 96 260
din

avea ’oc 
Turnu Se

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport,

VICTOR M 
coresp.



eînvinse după cinci etape I BOX

I Campionii 
bi-au onorat titlul
■derbiul etapei a fost abordat de cele 

echipe de pe poziții diferite. Pe 
■o parte, Petrolul, campioană a țării, 
■sală la ora începerii meciului abia
■ locul 10, doar cu 3 ppnete și avînd 
lipărat nevoie de o victorie; pe de altă
■ te, Dinamo București, redevenită o 
l-mațîe echilibrată și valoroasă, cu 
leită ți la recucerirea titlului de primă 
liipă a țării. In această situație, și în- 
L ambianță de adevărată finală (sta- 
|>n arhiplin cu un public inimos). 
Inii a purtat încă de la început am- 
Iuta unei mari încleștări. Petroliștii, 
fc^a^eahindu-și continuu adversarii di- 
HT (cu mijlocașii luhas și Dragomir 
lisați, dar și cu replieri rapide), îm- 
ligeau jocul mereu înainte. Cele două 
rfuri, Dridea 1 și Badea au căutat prin 
Itrunderi în mare viteză să-și creeze 
lăzii favorabile de șut. In plus acțiuni- 
I ofensive ale gazdelor au avut și 
I alt susținător, plin de vigoare 
I într-o vervă deosebită : extrema 
leapt ă Roman. în acest timp, Di- 
Inio, «plicind un marcaj strict la 
n, indiferent de suprafața de joc, a 
ptat, probabil, pe inițierea unor in- 
Irsiuni pe contraatac. Spunem a contat, 
lobabii, pentru că, din cauza atacurilor 
-a dreptul debordante și bine conduse 

p Petrolului, duse intr-un tempo în 
ntinuă creștere, oaspeții au fost com
et depășiți, apărarea fiind scoasă din 
bpozikiv. Au fost minute în șir, cînd 
a o adevărată plăcere să privești pase

I—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  U. T. A. - PROGRESUL 1-1

II patrulea meci egal 
al arădenilor

ARAD, 14 (prin telefon). Fotbaliștii 
n Arad confirmă că s-au „speciali- 
it* în realizarea de meciuri egale. 
li excepția „accidentului" de la Plo- 
ști, în rest ei și-au împărțit de fie
re dată cu adversarii punctele puse 
joc. Astăzi, în partida cu Progre- 

il lucrurile s-au petrecut la fel. Deși 
iainte de joc, amatorii de fotbal din 
așul de pe Mureș sperau că favoriții 
r vor obține prima victorie, după 
uierul final al arbitrului N. Cursaru, 
aia de arbitraj consemna o nouă

eșenii, din nou k. o.!
Și-or fi propus fotbaliștii dela C.S.M.S. 

1 joace in acest sezon rolul unei e- 
liipe a surprizelor? După rezultatele 
e pină acum se pare că da. Numai că 
performanțele" lor, cu excepția meciu
ri de la Ploiești (0—0) sint departe de 

aduce vreo satisfacție simpatizanților 
cestei formații, altă dată apreciată, 
limpotrivă !

Fără îndoială că în meciul cu Rapid 
ipsa lui Ștefănescu, Pop și Cuperman 
accidentați) a slăbit potențialul echipei. 
)ar de aici și pînă la comportarea de 
:ri este, totuși, un drum foarte lung. Gu 
xcepția cîtorva curse ale lui lncze, în 
irima repriză, G.S.Al.S.-ul a jucat fără 
lici o orientare tactică, lent, încllcit, lip
it de ambiție. Și, de pe urma compor- 
ării oaspeților, a avut de suferit în
treaga partidă. Rapidiștii s-au complăcut 
i ei In acest joc încllcit, în prima re- 
>riză. Dinu și, mai ales, Georgescu nu-și 
>bșeau locul pe teren iar înaintașii, a- 
rîrid „pe tavă" ocazii dintre cele mai 
dare, ratau pe rupte. Chiar în minutul 
1, Dumitriu — după ce a driblat toată 
hpărarea — (inclusiv portarul) a vrut 
Bă mai fenteze o dată (pe cine?), ca pe 
urmă să tragă de la 7 m pe... lingă poar
ta goală.

în repriza a doua bucureștemi au 
Reușit, în sfîrșit, să se desprindă de ad
versarul lor care nu întreprindea nimic, 
lonescu, în vervă deosebită, se anga
jează să... tragă după el întreaga sa 
echipă și, demn de evidențiat, tot el 
punctează în poarta lui Constantinescu, 
gostat parcă acolo cu sarcina doar de 
a scoate mingile din plasă.

8—1. Scorul record al actualului 
campionatI Explicarea lui pe larg ne-ar 
lua mult spațiu. Să încercăm să redăm 
în scurte secvențe filmul acestui ade- 
vărat „festival" de goluri. Iată-le: 
frMin. 26: lonescu, în luptă cu Vor- 
rvjcti, cade în careu și arbitrul acordă 
cu oarecare ușurință 11 m. lonescu 
transformă precis. Min. 54. Dumitriu 

le executate cu mare finețe de luhas, 
forța de șoc a lui Dridea 1, șarjele lui 
Roman. Dominînd persistent, campionii 
au reușit să fructifice una din numeroa
sele ocazii, și, în minutul 19, Dridea I 
a deschis scorul, cu un șut puternic 
pe jos. In acest timp, bucureștenii în
cearcă să stăvilească acțiunile adversa
rilor, dar înaintașii nu se văd, Pîrcă- 
lab e... undeva pe la mijlocul terenului, 
iar apărătorii, suprasolicitați, devin ner
voși. La o lovitură liberă de la 30 m, 
Dragomir execută impecabil, dar mingea 
lovește bara și Dridea I, singur, ratează 
o mare ocazie de la 16 m. In sfîrșit, 
după ce O. Popescu și Frățilă încearcă 
poarta de la distanță, în minutul 43, 
Popa îl faultează pe Badea (care va 
reintra după pauză) la 20 de metri de 
poarta lui Niculescu. Dridea I șutează 
calm și sigur cu efect, balonul depășește 
zidul din față, trece și de Niculescu, in- 
trînd în plasă. Deci 2—0 pentru Petro
lul.

In primele douăzeci de minute de la 
reluare, jocul este echilibrat. Dinamo- 
viștii sînt mai activi, totuși parcă stin
gheriți de o anumită rigiditate în apli
carea schemelor tactice. Ploieștenâi slă
besc ritmul, pălind mulțumiți de re
zultat. Această impresie este înșelă
toare însă, pentru că ei redevin foarte 
insistenți, și pun din nou slăpînire pe 
joc. Da teu, care l-a înlocuit pe Nicu
lescu, trece prin momente grele, dar reu
șește să facă față. In minutul 79, scorul 
se mărește. La un fault evident a lui 
Ștefan asupra lui Badea în careu, ar

egalitate : 1—1. Discutînd acest meci 
care se aseamănă mult cu cele de pînă 
acum, (ne referim la evoluțiile texti- 
liștilor arădeni) trebuie să arătăm că 
gazdele nu știu sau nu reușesc sa 
mențină ritmul de joc pe întreaga du
rată a partidei. Evident, consecința li
nei insuficiente pregătiri fizice. Cît pri
vește linia de atac, alcătuită în majo
ritate din jucători tineri, sînt dare 
lipsa de experiență și insuficienta „ro- 
dare“ a oamenilor care o conduc. Un 
capitol îngrijorător îl constituie ine
ficacitatea înaintașilor. Astfel devine 
explicabilă situația din prima parte a 
jocului în care, atacanții gazdelor 
și-au creat multe ocazii dar n-au în
scris decît o singură dată, prin Tîdea
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șutează la poartă, după ce cu o fentă 
îl scosese pe Constantinescu dintre bu
turi. Malsclu oprește mingea cu mîna 
și lonescu transformă din nou un 11 m. 
Min. 57: O combinație reușită lonescu- 
Dumitriu și primul majorează scorul. 
Așadar, trei goluri marcate de Rapid al 
căror autor a fost același lonescu. Se 
deschid perspectivele ocupării primului 
loc în clasamentul golgeterilor. Min. 59: 
Dumitriu face o cursă de 20 metri și 
dintr-un unghi greu, din apropierea li
niei de fund, șutează printre mîinile 
portarului ieșean, ărscriind. Min. 70: 
Kraus (intrat doar de 5 minute pe te
ren) se lansează în cursă. Danileț îi 
scapă „plasa", dar nu și... tricoul cu 
care rămîne în mînă într-o postură pe
nibilă pentru care ar fi trebuit invitat 
la cabină. Clar, 11 m. Al treilea în a- 
oest meci' Tot lonescu execută. De data 
aceasta Constantinescu respinge, slab 
insă, și lonescu reia în gol. Min. 72: 
Dan face henț pe linia de 16 m. Zidul 
rapidist nu reușește să se așeze în timp 
util, Răducanu e și el neatent și Sloices- 
cu arancă mingea peste toți, în colț. 
Min. 73: Ieșenii n-au timp șă se bucure 
pentru acest gol. Dumitriu sprintează, 
Tentează și șutează înscriind din nou. 
Min. 79: Kraus intră pe centru și de 
la 20 m șutează excepțional la păianjen, 
înscriind cel mai frumos gol. Min. 88: 
lonescu șutează în bară, mingea îi re
vine și cu o lovitură, eu capul, o tri
mite ta plasă, „semnînd" cea mai cate
gorică tatrîngere pe care a cunoscut-o 
G.S.M.S.-ul. Arbitrul Petre Badea (Bra
șov), ajutat la tușă de Z. Chifor (Bra
șov) și M. Ispas (Mediaș), a condus 
bine.

RAPID: Răducanu 7 — Lupescu 7, 
Motroc 7, Dan 7, Greavu 7 — Dinu 7, 
Georgescu 6, Năsturescu 7, Dumitriu 8, 
lonescu 9, Codreanu 6 (min. 65 Kraus 
7).

C.S.M.S.: Constantinescu 1 — Dani
leț 2, Malschi 3, Vomicu 4, Deleanu 5, 
Humă 3 (min. 58 Nlcoară 5), Romilă 5 
lncze 5, Stoicescu 4, Hrițcu 4, Baboie 4.

CONSTANTIN ALEXE

PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI 3-0
bitrul M. Rotaru acordă în mod justifi
cat II m. Dridea l înscrie fără dificul
tate. Pînă la terminarea partidei, Petro
lul și-a accentuat presiunea, dar Datcu 
și uneori lipsa de precizie a gazdelor au 
făcut ca rezultatul să nu mai poată fi 
modificat. De reținut și un șut a Iui 
Haidu pe care Florea l-a respins în 
ultima instanță.

Nu putem încheia această cronică fără 
a sublinia încă o dată comportarea foar
te bună a învingătorilor (tehnic și fizic) 
din acest meci, o evoluție cum de mult 
nu ne-a mai fost dat să vedem. La fru
mosul spectacol oferit au merite și în
vinșii pentru puterea de luptă dovedită 
pe tot parcursul jocului, în ciuda scăde
rilor semnalate și a intervențiilor, uneori 
dure.

Arbitrul M. Rotaru (Iași) a condus 
bine un meci dificil.

Formațiile :

PETROLUL: lonescu 8 (Sfetcu, din 
inin. 76) — Pahonțu 7, Boc 7, Florea 
7, Mocanu 7 — luhas 8, Dragomir 8 
— Roman 8, Dridea I 9, Badea 8, Dri- 
dea II 6 (Moldoveana din min 65) 6.

DINAMO BUCUREȘTI: Niculescu 5 
(Datcu 8, din min. 46) — Popa 6, 
Nunweiller III 7, Nunweilier IV 6, Stoe- 
nescu 6 — Ghergheli 6 (Ștefan 7, din 
min. 46), O. Popescu 7 — Pîrcălab 5, 
Frățilă 5, Haidu 6, Nunweiller VI6.

C. COMARNISCHI

în min. 40. în această parte a întâl
nirii 'J'îrlea, Moț și Domide au asaltat 
încontinuu poarta lui Mîndru, permi- 
țîndu-i acestuia să se remarce din nou.

Progresul, fără să strălucească, a 
practicat un joc fertn, convingător, 
în prima repriză echipa s-a retras în 
defensivă, apărîndu-se supranumeriu 
După pauză, sesizînd oboseala gazdelor, 
bucureștenii au preluat inițiativa, tre- 
cînd la un joc deschis, plin de elan 
Atacul, bine dirijat de Mateianu, șl 
sprijinit eficient de către cei doi mij 
locași, a acționat incisiv, înscriind în 
minutul 79. Oaidă l-a fentat pe Bacoț 
și a marcat din apropiere. O mențiune 
specială pentru cei doi portari — Mîn
dru și Gornea — care au avut inter
venții inspirate și curajoase.

Arbitrul N. Cursaru — Ploiești — 
a condus bine.

U.T.A. : Gornea 9 — Birău 6, Ba* 
coș 5, Mețcas 7, Czako II 6 — Comi
sar 7 (Igna min. 63), Chivu 8 — Moț 
5, Domide 6, Tîrlea 6, Axentc 6.

PROGRESUL : Mîndru 9 — Colce- 
riu 6, Măndoiu 6, Peteanu 7, Staicu 7 
— Neacșu 7, Al. Constantinescu 7 — 
Oaidă 6, Mateianu 7, Soangher 6, Maf- 
teuță 6 (Țarălungă min. 63).

ȘTEFAN IACOB-coresp.

ANSAMBLUL DE PATINAJ ARTISTIC 
din UNIUNEA SOVIETICĂ 

prezintă la 
PATINOARUL „23 AUGUST" 

incepind de MARȚI 20 septembrie, zilnic 
la ora 19,30

SPECTACOL ARTISTIC-SPORTIV 

„FEERIE PE GHEAȚĂ" 
Conducerea artistică și regia: VAHTANG VRONSKI,

Artist al poporului

Ansamblul se compune din 120 de persoane 

Maestru de balet: I. VITEBSKI 

Orchestra de estradă și jaz a ansamblului 

Prim dirijor: V. FALKOVSKI
Biletele se găsesc Ia casele pentru competiții sportive : str. Ion Vidu, agenția C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dej, sta

dioanele Republicii, Dinamo, Ciulești, parcul balelor Obor, agențiile Loto-Pronosport din catea Victoriei nr. 2, 
bd. 1848 nr. 39, calea Griviței 121, calea Dudești 88, str. Cotroceni nr. 8, piața Progresul (șos. Giurgiului! și la pa
tinoar.
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Campionatul pe echipe in... ciire
• ACEIAȘI LIDERI ÎN ETAPA A TREIA • MECIUL DOBROGEA - BUCU

REȘTI, AMINAT

După etapa a treia a campionatului 
republican pe echipe, clasamentul a- 
rată astfel :

SERIA 1
1. Dobrogea 3 2 0 1 35:25 7
2. Argeș + Ploiești 3 2 8 1 34:26 7
3. Galati 2 1 0 1 20:20 4
4. București 2 10 1 18:22 4
5. Iași-i Bacău-ț-Suceava 2 0 0 2 13:27 2

SERIA A HA
1. Crișana + Maramureș 3 2 0 1 35:24 7
2. Oltenia 2 2 0 0 27:13 fi
3. Cluj + Hunedoara 2 1 0 0 22:18 4
4. Mureș-A. M. + Brașov 2 0 0 2 11:29 2
5. Banat 10 0 1 8:12 1

• La sfîrșitul acestei săptămîni se 
vor disputa meciurile din cadrul eta
pei a patra a campionatului republi
can pe echipe. La Iași este programată 
întîlnirea dintre „combinata" Iași +

IAHTING

Regatele a III-a și a IV-a
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CONSTANȚA, 14 (prin telefon). Pe 
lacul Siutghlol au continuat întrecerile 
campionatelor republicane de iahting. în 
regatele a III-a și a IV-a vîntul a com
pensat acalmia din primele zile, ajun
gând la forța 3—4. Iată ultimele rezul
tate : clasa STAR, regata a III-a : 1.
M. Dumitriu — N. Iliescu, 2. Gh. Lungu 
— O. Tomiuc, 3. M. Băiceanu — I. San
du ; regata a IV-a : 1. M. Dumitriu —
N. Iiăescu, 2. Gh. Lungu — O. Tomiuc, 
3. M. Băiceanu — I. Sandu ; clasa 
SNIPE, regata a III-a : 1. D. Popovici — 
T. Doctor, 2. V. Gelles — D. Podeanu, 
3. N. Năvodaru — I. Stăneseu (Electrica 
I.D.E.B.) ; regata a IV-a : 1. V. Gelles — 
D. Podeanu, 2. D. Popovici — T. Doc
tor, 3. O. Mițchievici — E. Ancuța ;

LUPTE

Se reiau campionatele categoriei S
După „vacanța” de vară, sîmbătă și 

duminică se reiau întrecerile din catego
ria B a campionatelor republicane pe 
echipe la lupte greco-romane și libere.

Iată programul :
GRUPA SUD — „GRECO-ROMANE"

SINAIA : Tractorul Rădăuți, Carpațl 
Sinaia, Fi. roșie Tulcea ;

PLOIEȘTI : C.S.M.S. Iași, I.M.U. Med
gidia, Prahova Ploiești ;

CONSTANȚA : Progresul București. 
Dinamo Pitești. Marina Mangalia.

GRUPA NORD
BAIA MARE : A.S.A. Cluj, I.G.O. Baia 

Mare, Vagonul Arad ;
TG. MUREȘ : Constructorul MargMta, 

Constr. Hunedoara, Mureșul Tg. Mureș;
BRAȘOV : C.S.M. Cluj. Crlșul Oradea, 

Rulmentul Brașov ;
întrecerile de lupte greco-romane, în 

toate grupele, vor avea loc în ziua de 
18 septembrie.

GRUPA NORD „LIBERE"
BRAȘOV : A.S.A. Brașov, Unio Satu 

Mare, Jiul Petrila (17 septembrie);
BAIA MARE : C.F.R. Timișoara, Au- 

tosport st. Gheorghe, Chimistul Baia 
Mare (17 septembrie).

ODOEHEI : Rulmentul Brașov. Lem
narul Odorhei. Crișul Oradea (18 septem
brie).

GRUPA SUD
CONSTANȚA : A.S.A. Victoria Bu

zău, Electroputere Craiova, Energia 
Constanța (17 septembrie).

TIRGOVIȘTE : C.S.M. Reșița, Metalul 
Tîrgoviște, El. roșie Tulcea (18 sep
tembrie) ;

BUCUREȘTI : Rapid, Metalul Buc.. 
I.M.U. Medgidia (18 septembrie).

înaintea acestei etape clasamentele au 
următoarea înfățișare : 

Bacău 4- Suceava și selecționat?, re
giunii Galați. Partida dintre reprezen
tativele Dobrogei și Bucureștiului care 
trebuia să se dispute la Constanta, a 
fost amînată, deoarece majoritatea 
componenților echipei bucureștene >e 
află, în prezent, într-un turneu în Po
lonia.

La Ora vița, iubitorii sportului cu 
mănuși vor avea prilejul să vizioneze 
prima întîlnire din actualul campionat. 
Este vorba de partida dintre seici uri
natele regiunilor Banat și Oltenia In 
sfîrșit, la Hunedoara, „combinata" 
Cluj + Hunedoara va primi reuiica 
echipei Mureș-A.M. + Brașov. In a- 
ceastă etapă, echipele Argeș + Plo
iești și Crișana + Maramureș nu sint 
programate.

clasa FINN, regata a IH-a : 1. M. Q- 
preanu, 2. P. Svoboda. 3. Gh. Niculi- 
cioiu (Electrica Constanța) ; regata a 
IV-a : 1. E. Enopian (Etectrica Con
stanța), 2. M. Opreanu. 3. P. Svoboda.; 
clasa F.D., regata a III-a : 1. Ale
xandru — D. Niculescu, 2. N. Cudcâ — 
D. Carabulea, 3. L. Predescu — L. Pre- 
desc.u-junior ; regata a IV-a : 1. I. Ale
xandru — D. Niculescu, 2. N. Culica — 
D. Carabulea. 3. I. Apostol — N. Dănă- 
oaică. în clasamentul general conduc 
N. Opreanu la clasa FINN, I. Alexandru 
— D. Niculescu Ia clasa F.D., M. ’Du
mitrii! — N.. Iliescu ia clasa STAR și 
V. Gelles — D. Podeanu la clasa SNIPE.
(C. POPA și CH. GOLDENBERG—coresp.)

GRUPA SUD — „GRECO-ROMANE"
1. Progresul Buc. 4 4 0 0 111 5 26 5 13
2. FL roșie Tulcea 4 3 9 1 72.5 514 10
3. Tractorul Rădăuți 4 3 0 1 67.5 56.5 10
4. Marina Mangalia 4 2 0 1 63.5 56.5 10
5. C. S. M. S. Iași 4202 61 67 8
6. Dinamo Pitești 4202 71 67 8
7. Carpați .Sinaia 4103 59 65 6
8. I. M. U. Medgidia 4 0 0 4 41.5 78.5 4
9. Prahova Ploiești 4 0 0 4 22.5 :111.5 4

GRUPA NORD
1. A. S. A. Cluj 4 4 0 0 85 5 42.5 12
2. Rulmentul Brașov 4 3 0 1 81 35 10
3 C.S.M. Cluj 4202 67 5 60.5 8
4. Crișul Oradea 4 2 0 2 65 63 8
5. Mureșul Tg. Mureș 4 2 0 2 63 65 8
6. Constr. Marghita 4 2 0 2 57 65 8
7. I.G.O. Baia Mare 4 1 1 2 58 70 7
8. Vagonul Arad 4 1 0 3 39 81 8
9. Constr. Hunedoara 4 0 1 3 42 78 5

„LIBERE" — GRUPA SUD
1. A.S.A. Vict. Buzău 4 4 0 0 93 27 12
2. Metalul București 4 3 0 1 90,5 37 5 10
3. Energia Constanța 4 3 0 1 65.5 625 *0
4. I.M.U. Medgidia 4 2 0 2 64.5 63 5 8
5. _6. Rapid Buc. 4 2 0 2 55 69 8
5.-6. C.S.M. Reșița 4202 55 69 8
7. Electroputere Craiova 4 1 0 3 46 82 6
8. Metalul Tîrgoviște 4 1 0 3 59.5 68.5 6
9. Fi. roșie Tulcea 4 0 0 4 39 89 4

GRUPA NORD
1. A.S.A. Brașov 4 4 0 0 90 34 12
2. Unio Satu Mare 4 3 0 1 73 51 10
3. Lemnarul Odorhei 4 3 0 1 76 48 10
4. Rulmentul Brașov 4 2 0 2 66,5 57,5 8
5. C.F.R. Timișoara 4 2 0 2 56 72 8
6. Crișul Oradea 4112 59,5 68,5 7
7. Autosport St. Gh. 4 1 0 3 49 69 6
8. Chimistul B. Mare 4 1 0 3 32 84 6
9 Jiul Petrila 4 0 1 3 48 76 5



Gabriel Moiceanu și echipa României 
învingători in prima etapă

(Urmare din pag. 1)

Gh. Suciu conduce plutonul Înaintea sprintului 
al 4-lea, pe care de altiel l-a și ciștigat

BALCANIADA DE BASCHET, ULTIMA VERIFICARE 
DE AMPLOARE ÎNAINTEA „EUROPENELOR"

Reprezentativă feminină de baschet 
a țării noastre a plecat ieri diminea
ță în Iugoslavia pentru a lua parte 
Ia cea de a patra ediție a campiona
tului balcanic care se va desfășura

vineri, sîmbătă și duminică la „Uni- 
versalnii zal*’ din Skoplje. Au făcut 
deplasarea jucătoarele Anca Racovi- 
tă. Viorica Niculescu, Hanelore Spi
ridon, Dorina Suliman, Octavia Si
mon, Cornelia Gheorghe, Sanda Du
mitrescu, Elena lvanovici, Ecaterina 
Vogel, Margareta Pruncu, Bogdana 
Diaconescu șl Ildico Horvath, pre-

Formația italiană va fi definitivată 
după întrecerile de la Skoplje

mărește cu fiecare tur. 
Nu cu mult, este adevă
rat, dar într-o cursă ci- 
clistă fiecare secundă 

1 cîștigată este mare cit... 
roata carului.

După efectuarea celui 
de al VIII-lea sprint, ci- 

’cliștii fac încă un tur, 
mai scurt cu 700 m. Ei 
nu mai intră pe bd. Dr. 
Marinescu, ci se îndreap
tă spre velodromul Di
namo pentru a-și disputa 
sprintul final. Mii de oa
meni aflați la acea oră 
pe arterele Capitalei îi 
salută pe cicliști.

La ora 16,43 primul 
grup de cicliști intră pe 
velodrom. Sprintul este 
deosebit de disputat. Fie- 

. care dintre cei 7 rutieri 
care compun grupul frun
taș dorește să îmbrace 
„tricoul galben*. Reu
șește Gabriel Moiceanu, 
probîndu-ne și de această 
dată calitățile sale de 
sprinter.

înainte de a face cunoscute citi
torilor noștri rezultatele, cîteva cu
vinte despre învingător. Gabriel Moi
ceanu are 32 de ani și face ciclism 
de performantă de 14 ani. El a cfș- 
tigat cea de a Xl-a ediție a .Turului 
României* (1958). De asemenea, a 
ob(inut trei victorii de etapă fn 
.Cursa Păcii* și locul I fn cursa 
Paris—Rouen—Paris. Gabriel Moicea
nu are fn palmares și alte perfor
manțe obținute peste hotare, precum 
și numeroase titluri de campion al 
țării la șosea și la pistă. Clasamente :

Individual: 1. GABRIEL MOICEA
NU (ROMANIA) a parcurs 93 km în 
2 h. 18:56 — timp cu bonificație 2 h. 
18:26; 2. Constantin Dumitrescu (Ro
mânia) 2 h. 18:56 — timp cu boni
ficație 2 h. 18:41 ; 3. W. Ziegler 
(București) 2 h. 18:56 ; 4. Gh. Suciu 
(București); 5. Ion Ardeleanu (Ro
mânia) ; 6. Petre Neacșu (Voința- 
Olimpia); 7. Tudor Vasile (România- 
tlneret) — același timp; 8. Gabriel 
Minneboo (Olanda) 2 h. 20:10; 9. 
Ion Cosma (Steaua-Dinamo) 2 h.

20:36 ; 10. Gerard Vianen (Olanda) ; 
11. G. Grigore (România-tineret); 12. 
Ștefan Suciu (România-tineret); 13. 
Leen de Groot (Olanda); 14. Gh. 
Răceanu (România-tineret); 15. L.
Zanoni (România) — același timp.

Echipe: 1. ROMÂNIA 6 h. 56:48; 
2. București 6 h. 58:28 ; 3. România- 
tineret 7 b. 00:08; 4. Vointa-Olimpia 
7 h. 00:08; 5. 61anda 7 h. 01:22; 6. 
Steaua-Dinamo 7 h. 01:48; 7. Ploiești
7 h. 01:48; 8. CIuj-Tg. Mureș 7 h. 
12:25; 9. Constanța 7 h. 23:02.

Sprinteri: 1. Gh. Suciu (București) 
27 de puncte; 2. Tudor Vasile (Ro
mânia-tineret) 13 p; 3. Petre Neacșu 
(Vointa-Olimpia) 9 p; 4. G. Dumi
trescu (România) 7 p; 5. Gh. Mol- 
doveanu (București) 6 p ; 6. Dan Măr
gărit (Constanța) 5 p.

Etapa a Il-a a „Turului României" 
se desfășoară astăzi pe ruta Bucu
rești—Ploiești—Mizil—Buzău, 130 km. 
Plecarea se dă la ora 13,45 de la km
8 (aeroportul Băneasa), iar sosirea 
va avea loc în jurul ore 17 pe sta
dionul Metalul din Buzău. Sprint in
termediar — în orașul Mizil.

Rola s-a întors in Brazilia
RIO DE JANEIRO. — Acum cîte

va zile s-a reîntors incognito în Bra
zilia. antrenorul de fotbal Vicente 
Feola. El a făcut cîteva declarații 
foarte Interesante presei, din care 
spicuim următoarele: „Slnt term con
vins că noi am lăcut tot posibilul 
pentru a participa cu succes la cam
pionatul mondial. In ceea ce privește 
ianaticii suporteri ai echipei brazilie
ne, nu mă tem de loc de amenință
rile lor. La ora actuală mulți specia
liști afirmă că Eusebio a ocupat locul

lui Pele in fotbalul mondial. Acest 
lucru nu este adevărat — Pele nu are 
egal in lumea fotbalului. Ceea ce 
poate sd iacă el cu mingea, nu poate 
nici Eusebio, nici Bobby Charlton, 
nici Albert, nici Voronin, nici Becken
bauer. Echipa Angliei este foarte bine 
pregătită din punct de vedere fizic, 
însă tehnic este o echipă medie. Noi 
putem să-i Învingem pe englezii ari
cind. încă o dată subliniez că faptul 
că Brazilia nu a ciștigat pentru a 
treia oară „Cupa Jules Rimet" nu 
constituie o tragedie națională".

Squadra azzura se pregătește in
tens pentru „europenele" de baschet 
feminin. După cum se știe, Italia a 
fost prima campioană europeană 
(1938), dar Ia ultimele ediții a fost 
evident că baschetul feminin penin
sular a rămas în urma celui practicat, 
de pildă, în Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia sau Bulgaria. în acest an 
însă, antrenorul Giancarlo Primo a 
trecut la o serioasă remaniere a 
lotului și, mai ales în lunile de vară, 
a lucrat foarte mult pentru îmbună
tățirea pregătirii fizice a celor 18 
jucătoare. Totodată, turneele inter
naționale de la Messina, Syracusa și 
Porto San Giorgio — unde cu excep
ția echipei U.R.S.S. și cea a Poloniei 
au evoluat tot ce are mai valoros 
la ora actuală baschetul feminin eu
ropean — l-au permis să observe cu 
atenție tactica de joc a celor mai 
bune echipe și să urmărească cu 
egală sîrguință și îmbunătățirea sis
temului de joc al naționalei italiene.

Pînă la „europene* reprezentativa 
Italiei va mai lua parte, ca invitată 
specială, la întrecerile Balcaniadei 
de la Skoplje și va mai susține pro
babil cîteva partide de antrenament 
cu formația României. Italiencele vor 
avea o serie (la Cluj) destul de di
ficilă în care vor înfrunta U.R.S.S., 
România, Polonia. Giancarlo Primo 
manifestă însă mult optimism și în
crederea că echipa sa va furniza la 
acest campionat jubiliar o frumoasă 
surpriză. în lotul actual au mai ră
mas 14 jucătoare : MARIA ZAMBON 
24 ani, 1,74 m, NIDI A PAUSICH 31 
ani, 1,71 m, MARISA GERONI 31 ani, 
1,76 m, NICOLETTA PERȘI 31 ani, 
1,74 m, DANIELA BOGNOLO 20 ani,
1.71 m, SILVANA CRISOTTO 35 ani,
1.72 m, MARIANNA DEL MESTRE 
26 ani, 1,70 m, GIANNA GHIRRI 24 
ani, 1,86 m, FIORELLA ALDERIGHI 
22 ani, 1,70 m, LUCIA TORISER 21 
ani, 1,71 m, LUISA ZAMBON 26 ani, 
1,80 m, PAOLA MASETTI 24 ani, 
1,70 m, VIVIANA CORSINI 23 ani,
1.70 m și MARISA GENTILIN 30 ani,
1.71 m. Formația are o medie de 
vîrstă de 26,2 ani și o medie de 
înălțime de 1,73 m. Cea mai veche 
internațională (76 meciuri) a echipei

este Nicoletta Perși, care va îndeplini 
și funcția de căpitan. Formația va fi 
definitivată numai după turneul de 
la Skoplje.

CESARE TRENTINI

cum și antrenorii S. Ferencz și <?. 
Dinescu.

La întrecerile de la Skoplje mal 
participă reprezentativele Bulgariei, 
Iugoslaviei și Italiei, ultima ca in
vitată a comitetului de organizare 
a campionatului balcanic. La edițiile 
precedente au fost consemnate ur
mătoarele clasamente: 1963, la Bel
grade 1. Bulgaria, 2. Iugoslavia, 3. 
România, 4. Italia ; 1964, la Solia :
1. Bulgaria; 2. România, 3. Iugosla
via; 1965, la Galafi; 1. Bulgaria, 2. 
România, 3. Iugoslavia.

După turneele șl jocurile interna
ționale susținute în acest an, meciu
rile din cadrul Balcaniadei constituie 
pentru baschetbalistele noastre o ul
timă verificare de amploare înaintea 
campionatelor europene care se vor 
desfășura între 1 și 10 octombrie (3 
Cluj și Sibiu. 1

Azi începe la Sarajevo

Ediția a XXV-a a Jocurilor Balcanice de atletism
Pe stadionul centrului sportiv Ko- 

sevo din Sarajevo va avea loc astăzi 
festivitatea de deschidere a celei de 
a XXV-a ediții a Jocurilor Balcanice 
de atletism. Tot astăzi este progra
mată și desfășurarea probei de ma
raton.

La întrecerile din acest an ale 
Balcaniadei, țara noastră va fi repre
zentată de următoarele echipe : BĂR
BAȚI : 100 și 200 m : Gh. Zamfirescu, 
M. Vosminschi; 400 m: V. Jurcă, 
I. Rățoi; 800 m : H. Stef, R. Rusu : 
1500 m: Stef, O. Scheible; 5000 și 
10 000 m : A. Barabaș, N. Mustață ; 
maraton t Ov. Lupu, T. Voicu ; 20 km 
marș: L. Caraiosifoglu, V. Farcaș; 
110 mg :D. Hidioșanu, N. Perța (V. 
Suciu) ; 400 mgi Jurcă, Rățoi (D. 
Grama) ; 3000 m ob : Z. Vamoș, V. 
Caramihai; lungime : V. Sărucan, Ad. 
Samungi ; triplu : S. Ciochină, O. Vis- 
copoleanu ; înălțime: AI. Spiridon, 
S. loan ; prăjină : D. Piștalu, S. Cris- 
tescu ; greutate : Ad. Gagea ; disc : 
I. Naghi, V. Sălăgean; suliță: Gh.

Popescu, St. Giubelan; ciocan: Gh. 
Costache, C. Drăgulescu ; decatlon i 
V. Mureșan, S. Hodoș; FEMEI i 100 
m i Ec. Nourescu, A. Petrescu; 200 
m; Nourescu, V. Tocilă; 400 m î 
D. Bădescu, FI. Stancu; 800 rrvt_ I. 
Silai, El. Baciu ; 80 mg : G. Cîrstea, 
S. Anghelescu lungime : V. Visco- 
poleanu. El. Vintilă; înălțime i A. 
Stoenescu, M. Pândele ; greutate i A. 
Sălăgean, A. Gurău; disc: L. Ma- 
noliu, OI. Cataramă; suliță: M. Pe- 
neș, M. Ciurea ; pentatlon : El. Vin
tilă, M. Pândele.

Din Iot nu fac parte, din motive 
de sănătate, Blotiu, Ene, Astafei, fra
ții Socol, Ioana Petrescu și Iolanda 
Balaș. în schimb, la Sarajevo, vor 
debuta în echipa națională nu mai 
puțin de 12 atleți și atlete.

Așteptăm de la atleții noștri să se 
mobilizeze cit mai bine pentru con
curs și să realizeze comportări cu 
mult mai bune decît cele de la G.E. 
de la Budapesta.

ȘTIRI, REZULTATE
STOCKHOLM. — Proba de 5 000m 

din cadrul concursului international 
de atletism de Ia Hălsingborg (Sue
dia) a fost cîștigătă de Kipchonge 
Keino (Kenya), cronometrat în 13:43,5. 
Pe locul doi s-a clasat atletul vest-

BELGRAD. — Cea de-a 10-a etapă 
a Turului ciclist al Iugoslaviei, des- 
fășurată între localitățile Pola-NCțța 
Coritza (183 km), a fost cîștigată de 
rutierul cehoslovac Graci în 4 h. 
32:25. Pe locurile următoare s-au cla-

PIERRE COLNARD. care 
la Budapesta a bătut re- 
cordul Franței la arunca
rea greutății, și-a făcut 
încălzirea înaintea probei 
într-un mod cu totul deo
sebit : a ajutat la repara
rea mașinii lui R. Bobin, 
antrenorul echipei, înlo
cuind... cricul care îi lip- 

*sea mecanicului. 4
UN NOU dans a început 

să facă furori în R.F.G. 
Este vorba de dansul 
„Clay“, în care partenerii 
încearcă să imite jocul de 
picioare al lui Cassius, în 
timp ce mîinile efectuează 
mișcări ca Ia... box. Dacă 
unul dintre parteneri este 
neatent, dansul se poate 
încheia cu un K.O. !

DUPĂ cîștigarea probei 
de aruncarea greutății, at
letul ungur Varju a mai 
reușit o performanță : 
pentru a-și sărbători vic
toria, el a mîncat, la o 
singură masă, nu mai pu
țin de... 12 cotlete de porc. 
Iată un om căruia nu tre
buie să-i urezi «poftă 
bună”...

CELEBRUL fotbalist ar
gentinian Luis Artime, 
care a marcat 4 goluri 
pentru echipa sa In turne
ul final al campionatului 
mondial, a anunțat oficial 
că va juca în viitorul se
zon în echipa italiană F.C. 
Torino.

CEL MAI GRAV accident 
Ia C.M. de ciclism pe pis
tă l-a suferit M. Clare, 
președintele federației
franceze de ciclism. Gră- 
bindu-se să-și felicite com- 
patrioțll — Trentin și Mo- 
relcn, cîștigători la tan
dem — Clare a căzut în 
șanțul care înconjoară 
pista și și-a fracturat pi
ciorul. „Numai pe bici
cletă te simți cu adevărat 
în siguranță”, a declarat 
el. făcînd haz de necaz.

LA MECIUL susținut 
împotriva 1 1 Mildenber- 
ger, Cassius Clay l-a invi
tat și pe Joe Louis, cu 
care este bun prieten. Pre- 
zentlndu-I — mai era oare 
nevoie ? — Clay a spus 
ziariștilor : ;,Iată pe cel 
mai mare boxer pe care 
l-a avut vreodată omeni
rea. In afară de mine, 
bineînțeles...” Joe Louis, 
„mitraliera din Detroit", a 
zîmbit auzind butada ami
cului său. S-au supărat, 
fn schimb, Floyd Patter- 
sonj Rocky Marciano, In- 
gemar Johannson și Max 
Schmeling, care asistau 
și ei Ia interviu.

PRINTR-O scrisoare a- 
dresată Federației argen- 
tlniene de fotbal, Alf 
Ramsey# antrenorul echi
pei Angliei# a prezentat 
scuzele sale pentru că, la

23 iulie, la televiziune, s-a 
exprimat în termeni puțini 
politicoși la adresa fotba
liștilor argentinieni. Scu
zele au fost acceptate, dar 
se pare că la J.O. din Me
xic Argentina nu va parti
cipa totuși cu o echipă de 
fotbal, fiind încă supă
rată pe F.I.F.A.

CUNOSCUTUL fotbalist 
maghiar Florian Albert ur
mează să plece 3 săptă- 
mîni în Brazilia, dînd ast
fel curs invitației făcute 
de clubul Flamengo din 
Rio de Janeiro.

GIANNI MOTTA, cîștlgă- 
torul turului ciclist al Ita
liei (ediția 1966), petreeîn- 
du-și concediul acasă, la 
țară, s-a dovedit a fi un 
tractorist tot atît de bun 
pe cît este si ciclist !

ÎN SECOLUL vitezei, 
totul se motorizează ! Pînă 
și patinele cu rotile, a- 
ceastă bucurie a copiilor 
șî... spaimă a șoferilor. 
Tînărul din fotografia 
noastră a avut ideea de 
a aplica la patine două 
micro-motorașe, foarte 

simplu de manevrat și 
care pot dezvolta o viteză 
impresionantă. Au și în
ceput să se organizeze 
concursuri de moto-role, 
să se înregistreze recor
duri. Iată cum legenda 
micului Muck, căruia soar
ta i-a scos în cale niște

papuci fermecați, a fost 
transpusă în realitate și 
încă într-o versiune mo
dernă.

german Harald Norporth cu timpul 
de 13:51,6. Cursa de 1 500 m a revenit 
lui Tummler (R. F. Germană) cu 
3:39,6.

HAGA. — In cadrul preliminarii
lor „Cupei orașelor tîrguri* la fot
bal, echipa olandeză Dos Utrecht a 
învins cu scorul de 2—1 (1—1), for
mația elvețiană F.C, Basel.

VIENA. — La Innsbruck s-a desfă
șurat un concurs Internațional de at
letism în nocturnă, la care au par
ticipat sportivi din R.F. Germană, 
S.U.A., Elveția, Austria și alte țări. 
Cea mai bună performantă a fost 
realizată în cursa de 100 m, cîștigată 
de Bernd Daram (R.F. Germană) cu 
timpul de 10,2. Proba de săritură în 
lungime a revenit recordmanului 
mondial Ralph Boston (S.U.A.) cu 
7,87 m, Iar cea de săritură în înăl
țime compatriotului său Johnson, 
care a trecut peste ștacheta înălțată 
la 2.03 m.

BERLIN. — Intr-un meci interna
tional amical de hochei pe iarbă dis
putat la Jena, echipa locală Motor 
Zeiss Jena (R. D. Germană) a învins 
cu scorul de 7—0 (4—0) formația 
austriacă H.G. Arminen Viena.

sat Hoffman (R. D. Germană) — 
4h 32:55. și Del Bianco (Italia) — 
4h 33:25. In clasamentul general con
tinuă să conducă Valencic (Iugosla
via) cu 38 h 00:â3.

ISTANBUL. — Cunoscutul înotător 
de mare fond, indianul Mihir, a în
cercat o tentativă de traversare a 
strîmtorii Dardanele in lungime. Deși 
marea a fost agitată, tentativa a reu
șit. Mihir a parcurs distanta de 32 
mile marine în 13 h 55:0

PRAGA. — La Praga s-a disputat 
meciul amical de handbal dintre e- 
chipele masculine Banik Karviah (Ce
hoslovacia) și Hram Reykjavik (Is
landa). Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 24—18 (11—11).

SOFIA. — Pe stadionul „Vasil 
Levski“* din capitala Bulgarei a avut 
loc meciul internațional de fotbal, con- 
tînd pentru preliminariile „Cupei cam
pionilor europeni", dintre echipele 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia; șî 
Sliema Wanderers Malta. Jucătorii 
bulgari au obținut victoria ou 4—0 
(2—0). Cum și în primul meci fot
baliștii din Sofia cîștigaseră cu 2—X 
ei s-au calificat pentru primul tur al 
competiției, în care vor întîlni echipa 
greacă Olympiakos Pireu.
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