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Turul ciclist al ROMÂNIEI
Gferard Vianen (Olanda) 
învingător in etapa a ll-a

Caravana ciclistfi a celei de a 
XV-a edilii a „Turului României** 
a părăsit ieri la amiază Capitala. 
Startul în etapa a Il-a, Bucu
rești— Buzău 132 km, s-a dat la 
ora, 13,45 din fața aeroportului 
Băneasa, pe o vreme frumoasă, 
chiar prea călduroasă pentru acest 
început de toamnă.

In primii kilometri nu notăm 
nimic pe carnete. După un sfert 
de oră de rulaj, cicliștii olandezi 
— _i^zh]d că gazdele nu preiau 
inițiativa — ies la atac.

Mai întîi Ilenk Benjamins, 
pe care-1 notăm la km 9, apoi— 
după 2 km Gerard Vianen
și De Groot. Dar plutonul se 
lansează de fiecare dată pe ur
mele lor. Nici nu este dificil, 
ținind seama de faptul că el 
cuprinde 40 de alergători români. 
Ceea ce urmează de la Suftica 
pină In apropiere de Misii se 
poate caracteriza astfel: încercări 
permanente ale rutierilor olan
dezi anihilate din ce în ce mai 
greu de pluton. Căci adevărul 
acesta este: sportivii olandezi au 
fost aproape în permanentă ani
matorii acestei etape în care s-a

IERI, LA ȘAH:
Fruntașii au făcut remize

Runda a XVII-a a finalei 
campionatului republican de 
șah n-a adus modificări în po
zițiile pe care le ocupă frun
tașii clasamentului. Aceștia au 
făcut remize aseară, anume: 
Gheorghiu cu Botez, Partos cu 
Gunsberger, Drimer cu Ghițeș-

Start în etapa a Il-a a Turului ciclist al României

rulat cu 41 de km pe oră. Ei 
ne-au probat încă o dată (după 
ce ne dovediseră prin Ilolst in 
„Cursa Scînteii" și Minneboo în 
„Cupa orașului București") că 
știu să se dăruiască întrecerii, că 
abordează cu toată seriozitatea 
fiecare competiție. Un sincer 
„bravo!“ acestor temerari ci
cliști !

in apropiere de Mizil, doi 
rutieri români, Ion Cosma și 
Constantin Gontea, ies din ex
pectativa ce devenise supără
toare și părăsesc plutonul. La 
început nu primesc ripostă. A- 
poi plutonul pornește în ritm în

cu, Mititelu cu Soos. Trei par
tide au fost decise: Voicu- 
lescu — Stanciu 0-1, Neamțu— 
Gavrilă 1-0, Drozd—Șuta 0-1. 
S-au întrerupt partidele: Vais- 
man — Ciocîltea, Nacu—Un- 
gureanu, Buză—Reicher. Și un 
rezultat la jucarea întrerupte

drăcit. Linia de sprint este tre
cută în ordine de Constantin 
Gontea, Ion Cosma — detașați, 
Gheorglie Suciu și Gerard Via
nen — aflați în fruntea pluto
nului.

La ieșirea din oraș
masiv ii ajunge. Oare acestea 
au fost posibilitățile fugarilor? 
Nu! Răspunsul ni»l dă Gontea 
care încearcă din nou. El este 
talonat de Vianen și apoi de

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4 a)
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PE TEME SPORTIVE

„Nota maximă"

Mircea Weiss 
economist, 
Baia Mare

Jocuri restante 
de handbal

REȘIȚA, 15 (prin telefon).— 
Așteptată cu mult interes, par
tida restantă dintre formațiile 
C.S.M. Reșița și Universitatea 
București a satisfăcut exigen
țele publicului. La capătul ți
nui meci foarte echilibrat, vie 
tori a a revenit gazdelor cu 
scorul de 9—8 (4—3). Reșițenii 
au cîștigat cu acest scor minim 
datorită plusului de voință de 
care au dat dovadă precum și 
formei deosebite manifestată de 
portarul Walner. Studenții 
bucureșteni s-au arătat foarte 
tehnici, jucînd bine în cîmp 
și avînd în Hnat (4 goluri) 
principalul realizator. De la

lor Mititelu—Botez '/2 — */2.
In clasament: Gheorghiu 

13*/2, Partos 11, Drimer 10>/2, 
Ghițescu 10, Ciocîltea și Buză 
9>/2 (1), Voiculescu 9*/2, Stanciu 
9 etc.

Azi este programată runda 
a XVIlI-a, penultima.

Noi întreceri internaționale I 

de caiac-canoe
Sîmbătă șl duminieă cala- 

ciștll și canoiștil noștri vor 
participa la un nou concurs 
internațional : „Regata Tata* 
din R.P. Ungară. La această 
tradițională întrecere caiacul 
șt canoea noastră vor fi re
prezentate de Simion Cuciuc, 
Sofica Conțolenco, precum și 
de juniorii Ion Iacob, Grigo- 
re SeiotniC) Adrian Pavlovici, 
Maxim Samson ș.a.

A fost alcătuit lotul pentru întîlnirea de înot 
cu R. S. F. S. Rusă

Dan Demetriad, cel mai în iormă sprinter la ora actuală, a
,mers“ duminica trecută în ștafeta de 4x100 m mixt 57,0 sec 

pe 100 m liber
Foto: A Neagu

in campionatul ÎLa sfîrșitul acestei săptămîni, 
bazinul Dinamo din Capitală 
va găzdui dubla întîlnire bila- 

i terală amicală dintre reprezen
tativele de înot ale României și

C.S.M. Reșița s-au mai detașat 
Jochman și Federspiel (3 go
luri).

I. PLĂVIȚU-corcspondent

BACĂU, 15 (prin telefon). — 
Handbaliștii formației locale 
Dinamo au jucat excelent în 
partida restantă cu Știința Ga
lați și și-au depășit adversarii 
sub toate aspectele, cîștigînd 
la un scor „record* al actualului 
campionat : 30—8 (16—2). Este 
de menționat. în special, fap
tul că echipa gazdă a impri
mat jocului un ritm foarte ra
pid, căruia oaspeții nu i*au 
putut face față. Cele mai mul
te goluri au fost înscrise pen
tru Dinamo de Coasă (8), Ger
hard (6) și Paraschiv (4), iar pen
tru Știința au marcat Pădure 
(4) și Tonstch (4).

FL. ENE-corespondent

MECI INTERNAȚIONAL 
LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon). — Disputată marți seara 
în notturnă, întîlnirea interna
țională dintre echipele mascu
line Politehnica Timișoara Șt 
Empor Rostock s-a încheiat cu 
victoria studenților timișoreni. 
Aceștia s*au impus în finalul 
jocului, depășindu-și adversa
rii, mai ales, prin forța și pre
cizia în șuturi. Scor final : 
14—11 (5—7).

C. CREȚU-corespondent

cmmiii pmnii insigna de polisportiv

Dialog în jurul unei situații statistice...
Ne aflăm în sediul Con

siliului raional UCFS Piatra 
Neamf. O scurtă discute cu 
președintele consiliului, to
varășul Ion Moșoiu. Tema : 
cum se desfășoară concursu
rile pentru Insigna de poli
sportiv ? Pînă una alta, tov. 
Moșoiu ne prezintă o sta
tistică cu situația purtători
lor insignei pe ultimii ani. 
Notăm : în 1964 - 1 079 de 
purtători, în 1965 - 1 586, 
iar anul acesta (pînă la data 
de 30 august) - 1 123.
- Așadar, în total 3 788 

de purtători. Și cîți membri 
UCFS există în raionul dv.?
- 16 625.
- Deci, 25 la sută. Con

semnăm rezultatele bune 
obținute pînă acum, dar...
- Nici noi nu sîntem mul

țumiți de acest procentaj. 
Dar, să vedeți cum stau lu
crurile...

Și tovarășul Moșoiu a în
ceput să ne explice cauzele 
acestei rămîneri în urmă.
- Avem asociații bune, în 

care concursurile pentru in
signă sînt adevărate săr
bători sportive. De pildă, la 
,Bistrița"-Viișoara, unde din 
cei 310 membri UCFS, 220 
au și devenit purtători.

Trimisul nostru special, Adrian loncscu, transmite

prin telefon, de Ia Sarajevo
*

Balcaniada de atletism
Pentru a marca aniversarea 

celei de a XXV-a ediții a Jocu
rilor Balcanice de atletism mas
culine și a celei de a X-a edi
ții a întrecerilor feminine, 
forurile sportive din Sarajevo 
au luat din timp toate măsurile, 
începînd de miercuri, de la 
sosirea delegațiilor Darticipante, 
această localitate trăiește, fără 
exagerare, o atmosferă de mare 
sărbătoare.

Joi după amiază, la ora 18 
toate cele peste 40 000 de locuri 
ale noului stadion Koșevo erau 
umplute pînă la refuz. Specta
torii au asistat la festivitatea 
de deschidere a întrecerilor, în 
cadrul căreia au urmărit de
monstrații de gimnastică execu
tate de un ansamblu al școlii 
sportive din localitate și evolu
ția unui mare ansamblu de dan
suri folclorice. A urmat defilarea 
echipelor BULGARIEI, GRE
CIEI, ROMÂNIEI, TURCIEI 

Există acolo oameni de nă
dejde, organizatori price- 
puți, în frunte cu învățăto
rul Ion Filip, care știu să 
cointereseze în această fru
moasă acțiune atît orga
nele sfatului popular cît și 
conducerea căminului cul
tural. Sub îndrumarea lui 
Ion Filip s-au efectuat o 
serie de amenajări sportive 
simple, pregătindu-se „te
renul" pentru organizarea 
propriu-zisă a concursuri
lor.

Exemplul asociației spor
tive Bistrița Viișoara nu 
este izolat. La „Victoria*- 
Bărgoani, din cei 315 mem
bri UCFS - 145 sînt purtă
tori, la „„Recolta"-Girov, 
din 390 membri ai asocia
ției - 112.

în alte cazuri însă, preo
cuparea pentru organizarea 
concursurilor este ca și ine
xistentă. în asociația spor
tivă Bradul Roznov, de 
pildă, din cei 1 300 membri 
UCFS, nici unul nu și-a tre
cut normele I ? într-o altă 
asociație mare, la Cimentul 
Bicaz, printre purtători se 
numără doar... 16 tineri. Și

(Continuare in pag. a 3-a)

R.S.F.S. Ruse. în cursul zilei de 
ieri federația de specialitate, ți- 
nînd seama și de evoluția fie
cărui înotător în cadrul campio
natelor internaționale, a alcătuit 
lotul din care vor fi alcătuite 
cele două echipe. Iată compo
nența sa :

D. Demetriad, H. S.chier, F. 
Fiilbp, G. Moraru. D. Naghi. V. 
Horvath, Ingrid Ungur. Gabriela 
Gonos, Cristina Balaban, Da
niela Coroiu și Eda Schuller 
pentru probele de craul, Z. Giu- 
rasa, T. Șerban, Cr. Balaban, 
Anca Andrei (probele de spate),
V. Costa, A. Șoptereanu, Gica 
Manafu, Cristina Stănescu, Emi
lia Silianu (probele de bras), A. 
Covaci, F. Fiilbp, Al. Bain, Ni- 
coleta Ștefănescu, Agneta Șter- 
ner (probele de fluture) și D. 
Naghi, VI. Belea, Cr. Balaban, 
Dorina Mezinca, Georgeta Cer- 
beanu (probele de mixt). Echi
pele definitive vor fi cunoscute 
abia după ședința tehnică co
mună de astă-seară.

înotătorii oaspeți sînt aștep
tați să sosească în Capitală în 
cursul dimineții de astăzi.

și IUGOSLAVIEI. Aplauze nu
meroase au fost adresate spor
tivilor Vera Nicolici, Gheorghi 
Stoikovskj, Mihaela Peneș, De- 
iana Iorgova și Hristos Pa- 
panicolau, medaliați la recen
tele campionate europene de la 
Budapesta.

în numele participanților, 
discobolul iugoslav Dako Rado- 
șevici a rostit jurămîntul, după 
care a fost înălțat steagul Jocu
rilor Balcanice.

In încheierea festivității de 
deschidere au fost aplaudați 
concurenții primei probe a 
concursurilor, tradiționala cursă 
de maraton, care a prilejuit o. 
mare surpriză, dubla victorie a 
atleților turci : L Akcay
2.22:44,2, 2. Aktaș 2.25:55,0, 3. 
Sarankov (B) 2.26:15,0. 4. Si
ni ionov (B) 2.28:15,2, 5. Stoja- 
novici (II 2.28:45,0, 6. Voi cu
(R) 2.30:18,4.



SE POATE MAI MUL T... BOX

Orașul Sibiu a găzduit nu da mult 
etapa finală a campionatului republi
can de juniori la volei. Competiția a 
adus la start echipe din centre cu
noscute ca avînd o activitate volei- 
balistică cu tineretul destul de bogată 
(București, Brașov, Constanța, Plo
iești ). în același timp ne-a bucurat 
faptul că la această finală au reapă
rut centre ca Oradea și Rîmnicu Vîl- 
cea, unde cîțiva profesori entuziaști, 
printre care Eugenia Junker-Oradea, 
Lauren țiu Stilea-Bm. Vîlcea, muncesc 

serios cu tineretul în această ramură 
sportivă.

Acum, revâzînd in liniște însemnă
rile acestor finale, putem spune că în
trecerea echipelor feminine a marcat 
un salt valoric față de edițiile prece
dente, salt concretizat, în special la 
primele trei clasate, în gama mult mai 
variată ,și corect executată de procedee 
tehnice și de încercările tactice mai sub
tile. Apariția unui sistem clar de joc 
in apărare și o orientare mai bună a ju
cătoarelor din linia iutii, au dat loc unor 
dispute de un înalt nivel, cu faze pre
lungite, cu multiple treceri de mingi peste 
fileu, în forță și lift ut. Jocuri ca 
SSE 2 Buc. —SSE Constanța sau SSE 
Constanța—Meteorul Brașov, au oferit 
un spectacol voleibalistic de înaltă ți
nută.

întrecerea echipelor masculine a fost

însă mai scăzută valoric, echipele fi
naliste comițînd multiple greșeli, unele 
chiar în situații clare. Și aceasta, din 
cauza unor deficiențe de ordin tehnic 
și a unei insuficiente concentrări la 
finalizarea acțiunilor (SSE 2 Buc.).

Plusul marcat de echipele feminine 
s-a făcut simțit și in ceea ce privește 
talia : media generală a primelor 6 
jucătoare ale celor 4 echipe a fost de 
1,688 m, față de. 1,680 m cit a fost 
în anul 196)5. Echipa cea mai înaltă 
a fost și de această, dată SSE Con
stanța — 1,726 m (antrenor prof. I. 
Cristian), urmată de Meteorul Bra
șov — 1,706 m (antrenor prof. V. 
Papuc), echipă care a cucerit în acest 
an pentru a treia oară consecutiv ti
tlul de campioană de juniori. Bucu- 
reștiul, prezent in finală cu echipa 
SSE 2 (antrenor prof. N. Humă), a 
avut o talie mai joasă (1,671 m), iar 
SSE Oradea care în final a ocupat 
locul IP a avut media primelor 6 
jucătoare de 1,651 m.

La băieți talia acestui turneu final 
a fost mai scăzută ca cea a turneului 
din anul precedent. Mai bine s-a pre
zentat anul acesta echipa SSE 2 Buc. 
— 1,810 m (antrenor prof. N. Wal- 
(lingher) ocupanta locului îl în cla
samentul final. Echipa SSE Ploiești 
(antrenor prof. M. Dumitrescu), care 
a cîștigat în acest au titlul, a avut ta

lia primilor 6 jucători din teren de 
1,803 m. Urmează în clasamentul final 
și al taliilor SSE Oradea 1,793 și 
Știința Rm. Plicea cu 1,781 m.

Dar ceea ce a nemulțumit mai mult 
în comportarea echipelor masculine a 
fost jocul prea lent, lipsit de com
bativitate al jucătorilor înalți. La acest 
capitol, comparația cu cei înalți din 
anul precedent (Armion, Nilvari, Bon- 
țidian) îi dezavantajează pe actualii 
finaliști. Lipsa de orizont în joc și de 
mișcare i-a (intuit pe acești tineri 
înalți pe o zonă, iar cînd au acțio
nat, au făcut-o fără convingere și ade
sea în contratimp cu faza. De aseme
nea, deși s-au aplicat sisteme tactice 
simple, cu trei pase, prin ridicător, 
s-a greșit totuși foarte mult. Un exem
plu elocvent în acest sens la oferit 
ultimul meci în care echipa SSE Plo
iești a pierdut cu 2—3 în fața echipei 
Știința Rm. Vîlcea. în cel de-al doilea 
set, cîștigat de vîlceni eu 15--12, din 
cele 15 plinele ale câștigătorilor, doar 
3 au fost făcute de ei, restul de 12 
le-au greșit ploieștenii. într-un sistem 
tactic fără fantezie și-n cure nu se 
utilizează procedee tehnice dificile, nu 
este permis să se greșească at it de 
mult. Pe ile altă parte, jocul la plasă 
al echipelor masculine a fost monoton, 
iar în linia a Il-a s-a jucat în gene
ral cu centrul doi avansat. Dublarea

blocajului și a atacului s-a făcut greoi, 
iar aut o-dublarea cînd se efectua — 
lăsa impresia unei improvizații de mo
ment. Blocajul nu a fost folosit cu 
suficientă promptitudine, deși atacu
rile au fost în general simple. S-a 
blocat adesea la întîmplare, de multe 
ori trăgătorii fiind acei care „intrau* 
în blocaj.

Dacă acesta a fost aspectul la bă
ieți, fetele în schimb au jucat mai 
bărbătește, mai îndrăzneț. S-au dat 
pase din săritură, s-a atacat din pase 
directe sau pe spate, s-au efectuat 
blocaje și dublaje prompte, clemente 
ce. au asigurat faze prelungite, de ri
dicat nivel. Și la echipele feminine 
problema apărării -rănii ne încă deschisă, 
fiind necesară adoptarea cu încredere 
a sistemului de,joc cu centrul doi re
tras și promovarea în continuare a- 
unui atac din pase cit mai variate, 

în Concluzie o observație care va da 
în mod cert de gîndit : in centre ca 
Iași, Oradea, Pitești, Constanța, Galați 
și Baia Mare activitatea de. pregătire 
și promovare a tinerelor elemente bate 
încă pasul pe loc. Să ne ' mai mirăm 
că și echipele de. seniori din aceste 
orașe — cu excepția Galațiului — sînt 
destul de modeste ?...

prof. MIRCEA TABACU

INTRE CORZILE RINGULUI
• Intre 16 și 19 septembrie se vi 

desfășura la Roma congresul A.I.B.A 
Cu acest prilej se vor face unei 
modificări ale regulamentului d< 
funcționare a organului de conduce 
re a boxului amator. Din partea fe 
derajiei noastre de specialitate parti 
cipă tov. Mihai Trancă, secretar ge 
neral. In aceeași perioadă va ave; 
loc la Ncapole întîlnirea amicală din 
tre reprezentativele Italiei și S.U.A 
Ca arbitru neutru federația italian: 
l-a invitat pe arbitrul român Victo 
Popescu.

• Stadionul Dinamo va găzdui mii 
ne, de la ora 18,30, o atractivă reu
niune, dotată cu „Cupa Tînărul Di 
namovist". Programul promite nicciur 
de bună calitate, printre care : G 
I’omctcu (Voința) — I. Nica (Dinat 
N. Deicu (Dinamo) — I. Briliac (1 
talul), Gh. Bădoi (Dinamo) — A. Băl 
că (Metalul), M. Băloiu (Voința) — 
M. Niculescu (Metalul), S. Dumitres 
cu (Semănătoarea) — C. Cojocari 
(Voința), T. Miron (Voința) — V 
Dumitrescu (Constructorul), M. Budi 
(Dinamo) — I. laud (Rapid), D. Mi 
halcea (Dinamo) — I- Constantir

TENIS DE MASĂ ] (Const ructorul).

Au început campionatele republicane
BRAȘOV, 15 (prin telefon). — în 

sala Arma tei, la șase mese, au început 
marți întrecerile turului campionatului 
republicata de tenis de masă pe echipe. 
Participă 11 formații masculine și 8 fe- 
iftinine. Pînă acum înlîlnirile 
deosebit de disputate, dar 
<31uj (băieți) și Progresul I București 
(fete) au rămas mari favorite. Rezultate 
tehnice: echipe bărbați: CSM I Cluj cu 
Bere Grivița București 5—0, Telinome- 
tal Timișoara 5—0, CSM II Cluj 5—2, 
.Voința Arad 5—0, A SA București 5—0, 
Izvorul Bocșa 5—0, Progresul Bucu
rești 5—0, Constructorul București 
5—0 ; CSM II Cluj cu Voința Bucu
rești 5—1, Progresul 5—1, Constructo
rul 5—0, Bere Grivița 5—0, ASA 5—1, 
Spartac București 5—0; Voința Bucu
rești cu Tehnometal 5—0, Bere Crivița 
5—0, Voința Arad 5—1, Progresul 5—1,

au fost
C.S.M. I

POPICE

A început campionatul

Constructorul 5—0, Izvorul Bocșa 5*—0, 
Spartac 5—1 ; Voința Arad cu Izvorul 
Bocșa 5—0, Spartac .5—9 ; Progresul cu 
Tehnometal 5—3, Bere Grivița 5—1, 
Constructorul 5—0, ASA 5—1 ; Spartac 
cu Tehnometal 5—3, Berc Grivița 5—1, 
ASA 5—4 ; Constructorul cu Tehnoine- 
tal 5—4, Spartac 5—3 ; ASA cu Bere 
Grivița 5—2, Izvorul Bocșa 5—3; Teh- 
nometal—Izvorul Bocșa 5—2.

Echipe femei : Progresul I București 
cu CSM Clu j 5—2, Dinamo Craiova 5—0, 
Progresul II București 5— 0, CTS Iași 
5—6, Izvorul Bocșa 5—0; CSM Cluj 
cu Dinamo Craiova 5—2, Progresul II 
5—4,Izvorul Bocșa 5—0 ; Voința Arad 
cu Izvorul Bocșa 5—0, Sinteza Oradea 
5—0, CTS Iași 5—0, Dinamo Craiova 
5-—0 ; CTS Iași cu Izvorul Bocșa 5—3, 
Sinteza Oradea 5—4 ; Progresul II cu 
Dina mo Craiova 5—2, Sinteza Oradea 
5—1, CTS Iași 5—1 ; Sinteza Oradea— 
Izvorul Bocșa 5—3, Dinamo Craiova— 
Sinteza Oradea 5—1.

întrecerile* continuă. Vineri, sîmbătă 
și duminică vor avea ioc meciurile de
cisive pentru desemnarea
țării la toate cele cinci probe indivi
duale.

campionilor

republican pe echipe
C. GRUIA - coresp. reg.

• rtodiîicări in formula
de desfășurare a întrecerilor

O/NĂ

ACTUALITĂȚI
Grivița Roșie continuă să conducă in clasament 
Ciclu de conferințe pe teme de arbitraj 
în atenția antrenorilor
După etapa a XlV-a (a III-a din

* Duminică dimineață, amatorii 
boxului din Capitală vor avea pri
lejul să vizioneze o reuniune,’ în ca
drul căreia vor evolua pugiliști de 
la Rapid, Dinamo, Olimpia, Metalul, 
Confecția și Constructorul.

Gala se va disputa pe stadionul Giu- 
lești, de la ora 10.

conducă Grivița 
cum arata

•
retur), în campionatul categoriei A 
la rugbi continuă să
Roșie. Iată de altfel 
samentul:

da

1. GRIVIȚA roșie 14 13 1 0 184: 50 41
2. Steaua 14 13 0 1 194: 73 40
3. Dinamo 14 10 2 2 186: 64 36
4. Farul C-ța 14 7 0 7 80: 79 29
5. Știința Petroșeni 14 6 2 0 69: 95 28
6. Rulmentul Birlad 14 6 0 8 89: 87 26
7. Gloria 14 5 2 7 72:109 26
8. Precizia Săcele 14 5 1 8 52:125 25
9. Progresul 14 6 0 8 103:125 24

10. Constructorul 13 3 2 8 55:108 21
11. Politehnica Iași 13 3 1 9 64:104 20
12. Universitatea Tim. 14 1 1 12 47:176 17

Politehni-Meciul Constructorul 
ca Iași, restantă din prima etapă a 
returului, va li reprogramat după 
data de 23 octombrie.

• Din inițiativa federației de spe
cialitate, luni a fost inaugurat un ci
clu de conferințe menite să contri
buie la o interpretare unitară a re
gulilor de arbitraj. Prima conferință 
avînd ca temă „Cum trebuie să sanc-

ționăm abaterile la jocul in margine" 
a fost susținută de arbitrul Gabriel 
Eftimescu.

Subiectul viitoarei conferințe 
octombrie) se referă la jocul gră
mezii (ordonată și spontană).

• In urma unei derogări de la 
dispozițiile articolului 10, paragraful 
12 al regulamentului jocului de 
rugbi, s-a admis prezența în incinta 
terenurilor, pe bănci special rezer
vate, a antrenorilor a căror echipe 
susțin meciuri oficiale. S-a constatat, 
insă, că unii antrenori nu înțeleg să 
urmărească în liniște felul cum evo
luează echipa respectivă ci. dimpotri
vă, vociferează, angajează discuții 
cu spectatorii și chiar cu arbitrii, im- 
piedicînd în acest fel desfășurarea 
normală a întrecerilor sportive. Con
ducerea federației a hotărit ca pe vi
itor, la ivirea unor situații similare, 
celor vinovați să li se interzică 
cesul pe teren.

O măsură necesară, destinată 
curme o serie de abateri care, în 
tima vreme s-au repetat.

ta

ac-

să 
ui-

• După consumarea primelor trei 
etape ale actualului campionat pe e- 
chipe, se constată un lucru îmbucu
rător : numărul extrem de redus al 
k.o.-urilor. Astfel în prima etapă s-a 
înregistrat un singur k.o., iar în- cea 
de a doua arbitrii judecători au con
semnat doar două partide încheiate 
înainte de limită. Aceasta demonstrea
ză echilibrul meciurilor, atenția pe 
care o acordă boxerii procedeelor de 
apărare. Să sperăm că pînă la sfîrșitul 
campionatului vom avea prilejul să 
consemnăm cît mai puține victorii îna
inte de limită.

• Echipa Steaua va participa zilele 
acestea la un mare turneu internațio
nal care se va desfășura la Budapesta. 
La aceste confruntări culorile clubului 
Steaua vor fi apărate de Ciucă, Gîju, 
Murg, Chivăr, Trandafir ș.a.

Ieri s-a dat startul
(1967 a campionatului republican 
popice pe echipe. Actuala ediție, 
care și-au anunțat participarea peste 

..8000 de echipe, se desfășoară după ur
mătorul program : 15 septembrie 1966 
— 31 martie 1967 — etapa raională : 
6 martie — 9 aprilie 1967 — etapă 
regională; 15 septembrie 1966 — 31
martie 1967 — etapa direct regiona
lă, pentru orașul București și regiunile 
Ploiești, Brașov, Crișana, Banat, Mir 
reș-Autonomă Maghiară, Cluj și Ma
ramureș; 21—23 aprilie 1967 — etapa 
interregională ; 18—21 mai 1967 —
finală.

In dorința de a îmbunătăți formula 
ile desfășurare a jocurilor, federația 
de specialitate a adus unele modifi
cări regulamentului. Astfel, faza in
terregională se va consuma într-o sin
gură etapă. La aceste întreceri, care 
se vor desfășura sistem eliminatoriu 
tur-retur într-o localitate neutră vor 
participa 20 de formații, jumătate ca
lifi cîndu-se in finala campionatului. 
In primul tur al finalei pe țară vor 
evolua toate cele 10 echipe, urmînd 
ca în turul II să se califice primiele 6 
echipe din clasament. Acestea vor in
tra pe arenă în ordinea inversă a cla
samentului. Se adună rezultatele din 
manșa I cu cele din manșa a II-a, 
iar echipa care va totaliza cel mai 
mare număr de popice doborîte va 
cuceri titlul de campioană a țării.

• Prima etapă, pe asociații, a cam
pionatului republican individual și pe 
perechi fpe anul 1966) se află în pli
nă desfășurare. Fazele următoare vor 
avea loc astfel: 1—16 octombrie — e- 
tftpele orășenești și raionale; 27—30 
octombrie — etapa regională; 16—20 
■oiembrie — «tapa finală, la Bucu
rești.

în ediția I960—
die 
la

primei etape a
• După mai multi ani, faza de zonă 
campionatului republican de oină aa

programat un joc și la București. Este 
vorba de întîlnirea dintre C.P.B. și Pe
trolul Urlați (regiunea Ploiești), desfă
șurată duminică pe terenul din spatele 
Casei Scînteii. Petroliștii s-au prezentat 
nepregătiți, așa că foștii campioni nu 
au fost solicitați decît în mică măsură, 
fapt ilustrat, de altfel, de rezultatele cu 
care s-au încheiat cele două meciuri : 
21—4 (10—0) și 23—7 (14—3) pentru 
G.P.B. în consecință, nu ne-am putut 
da seama decît în parte de potențialul 
echipei învingătoare în jocul la „bătaie", 
deoarece parcurgerea celor două culoare 
nu a constituit nici un moment o pro
blemă. In această situație doar „bătaia 
mingii" i-a preocupat pe bucureșteni. Re
zultatul : gazdele au realizat în tur 50 
la sută din punctele posibile (rezultatul 
egalează recordul de puncte obținute din 
„bătaie") iar în retur 40 la sută, pro
centaje care denotă o bună pregătire. 
Iată autorii loviturilor peste zona de

M OTO

de zonă PE ECRANE
fund (2 puncte) și linia de treisferturi 
(1 punct) : tur — Gh. Stanciu 2 p, Ion 
Anton 2 p, Dumitru Bărbierii 2 p, Gh. 
Matei 2 p, Ilie Dacău 2 p, Costel lancu 
1 p; retur — Ion Dedu 2 p, Gh. Ma
tei 2 p, Vasile Ghișa 2 p, M. Cristines- 
cu 1 p, D. Bărbieru 1 p și Vasile Tu- 
dorancea 1 p. (Tr. I.).

• Campionii țării, dinamoviștii bucu- 
reșteni, au evoluat la Pitești în compa
nia formației Pacea Tițești. Superiori 
atît în jocul la „bățaie" cît și la „prin
dere", dinamoviștii au obținut victoria 
în ambele meciuri: 13—2 și 16—3. De 
la învingători s-au remarcat Dumitru 
Bogdan (un bun trăgător), Gh. Drăghici, 
Constantin Lupșeneanu și Dumitru I’an- 
duru, care au reușit să obțină 
prețioase din „bătaia mingii".

• Comuna Valea lui Mihai a
jocurile dintre echipele Avîntul 
(reg. Crișana) și Recolta Tîrgu 
(reg. Maramureș). Rezultatele :
și 12—0 în favoarea formației din
Tîrgu Lăpuș. (Ilie Ghișa—coresp. reg.).

puncte

găzduit 
Pișcolț 
Lăpuș 
23—2

Motocicliștii de la Timișoara
au cîștigat „Cupa Constructorul"

Iii organizarea asociației sportive 
„Constructorul" din Oradea a avut 
loc duminică un concurs de viteză pe 
circuit la care au participat motoci- 
cliști din Arad, Timișoara, Tg. Mureș, 
Satu Mare, Cluj și Oradea, 
moașă comportare au avut 
renții din Timișoara și Tg. 
care au dovedit o bună pregătire 
tehnică și tactică. Iată clasamentul: 

.ci. 125 cmc: 1. Borbely (Cluj), 2. I.
Pop (Satu Mare), ci. 175 cmc: 1. L

O fru- 
concu- 
Mureș,

Pop (Satu Mare), 2. D. Onița (Ora
dea), d. 250 cmc. 1. R. Stohl (Arad),

Borbely, cl. 350 cmc: 1. Gr. Be- 
(Timișoara), 2. D. Pop (Tg. Mu

ci. 500 cmc.: 1. Gr. Be-
2. D. Onița, clasa ataș: 1. Ioan 

•j-Șlefan Csorbasi (Tg. Mureș,), 2. 
Lidolit -ț- H. Steier (Timișoara), d. 
cmc: 1. T. Heghedi (Arad), 2. 
Ballo (Tg. M.).

2. L. 
reni 
reș), 
reni,

A.
70
A.
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■ncursuri
I competiții sportive 
I masă
^ftornici de a sc recrea practi- 

sportul preferat, numeroși ti-
Mi și vîrstnici de la orașe și sate 
■ticipă în aceste zile la intere- 
■tc concursuri. Iată cîteva vești 
Mia corespondenții noștri.

Comuna Vînju Mare, din re- 
Mnca Oltenia, a găzduit diferite 
■cursuri din cadrul „Cupei Agri-“ 
^■urii". Și-au disputat întîietatea 
Hrtivi din comunele Oprișoru, 
Mărita. Gruia și Vînju Mare. La 
H-ecerilc de atletism, tir, volei 
^■otbal au asistat numeroși spec- 
^■>ri. Cu acest prilej s-au remar- 
H tinerii sportivi Ristel Tobă, 
Hnrge Ioniță, Cristea Ion. Ion 
Hkc.î. Ion Sîrbu, Constantin Po-

Hreș-cnurilc de sport din comuna 
Hiju Mare, bine între(inute, sînt 
Ha să primească noi oaspeți cu 
Hzia întrecerilor care se vor des- 
Hura în cinstea „ZILEI RECOL- 
■r*.
■ G. OPRIȘOREANU
Ha Aproape 200 de tineri spor- 
Hi, reprezentînd 14 asociații spor- 
H- sătești din raionul Babadag, 
Hu întrecut la atletism, fotbal, 
Hei, tir, popice, trîntă, haltere și 
He ramuri sportive, prevăzute jn
■ ulamentul „Cupei Agriculturii". 
Hă cîțiva dintre învingători : 100 
H— Călin Dumitru (Iz.bînda Ze- 
H) ; aruncarea greutății — Nico- 
H Sofrpnie (Izbînda Zebil) ; tir 
9 Petre Barbu (înainte Dcalu) ; 
Hei — Semănătoarea Babadag ; 
Hbal — înfrățirea Cogcailac ; po- 
Hc — Minerul Altin- I epe. în ca- 
Hd asociațiilor sportive din co- 
Hna Cogealac funcționează reu- 
Hc centre de inițiere la haltere și 
H>îe.
■ C. DOLNICEANU

Câștigătorii etapei pe grupe 
I asociații din cadrul „Cupei A- 
■cuiturii" și-au dat întilnire pe 
Hdionul „1 Mai“ din Rm. Vîlcea.
■ concursurile de atletism, hal- 
He, ciclism, înot, volei și fotbal
■ luat parte peste 200 de concu- 
Hiți. Disputele lor au fost urmă-

e de un numeros public. 
Participanții la etapa raională a 
upei Agriculturii" se pregătesc 
im pentru concursurile din ca
ul „Zilei Recoltei".

I. PREDIȘOR și 
P. GEORNOIU

• Tineri din Turnu Măgurele 
amenajat terenuri de volei și

ndbal între noile blocuri. Pe te
lurile menționate au și avut loc 
mele întreceri.

D. GRUIA

• Peste 1 200 de tineri și tinere 
î raionul Vatra Dornei au tre- 
f"'—- în perioada primului se- 
istriîț’al anului — toate probele 
lignei de polisportiv. Cei mai 
îlți purtători ai insignei aparțin 
aciațiilor înfrățirea Cîrlibaba, 
rnarelul Crucea. Olimpia Vatra 
■rnei. Călimanul Neagra Saru- 
, Tînărul Miner Iacobeni, Ari- 
1 Dorna Arin etc.

SANDU HALICI

alog în jurul unei situații 
statistice...

(Urmare din pag. 1)
tați, Cimentul Bicaz are stadion 
□priu și, în general, condiții 
ne pentru organizarea con- 
rsurilor. Numai că în asociațiile 
lintite ca și în multe altele (Re- 
Ata-Piatra Șoimului, Bradul- 
&alnița, Avîntul-Bideștii de Jos), 
nsiliile manifesta prea puțin in- 
es față de aceasta importantă 
fiune.
- Ce măsuri preconizați pen-
i îndreptarea lucrurilor ?
- Noi ne-am propus ca prin 
druire și ajutor practic să reac- 
izăm consiliile asociațiilor spor- 
e, astfel ca și în direcția or- 
inizării concursurilor pentru In- 
jna de polisportiv să putem 
>rbi de rezultate frumoase. Vom 
uta să profităm de aceste zile 
lendide de toamnă pentru a re
ce un handicap care nu prea 
r face cinste.
Consemnăm acest cuvînt... au- 
critic a| tovarășului Moșoiu și 
ierăm ca raionul Piatra Neamț 
i se numere cît de curînd prin- 
e fruntașele în organizarea con- 
rilor.

T. ST.

Ce au arătat ultimele două etape?
Acuin, după scurgerea a două etape (a 

IV-a și a V-a) într-un interval de nu
mai 72 de ore, considerăm necesare 
cîteva concluzii asupra comportării unor 
echipe și jucători. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cit urmează o scurtă pauză pri
lejuită de cele două partide internațio
nale de la mijlocul săptămînii viitoare, 
vreme în care antrenorii vor putea re
media j>e ici și colo, deficiențele consta
tate în jocul formațiilor.

Indiscutabil, Ia această oră se observă 
îmbunătățiri în comportarea unor for
mații, constanță în joc, în lupta pentru 
o situație cît mai bună în clasament. A- 
ceasta privește, după părerea noastră, 
echipele înșirui le pînă la locul 8, des
părțite între ele de cîte un punct, două 
sau trei. Privind această ierarhizare — 
cxcluzî nd liderul — constatăm saltul 
Științei Craiova, al Farului și al Pro
gresului, echipe care pe parcursul celor 
cinci etape au avut o evoluție meritorie, 
oferind suporterilor lor satisfacții chiar 
nesperate. Din primul pluton, nemulțu
mitoare apare comportarea Rapidului, 
chiar și după acel 8-—.1 de miercuri. Di
namo București a gustat la Ploiești din 
cupa înfrângerii în fața unei echipe dez
lănțuite care și-a amintit că este cam
pioană a țării. Ne bucură „erupția44 
jucătorilor din orașul petroliștilor. De 
cînd o așteptam ! Să sperăm că echipa 
și-a revenit, că Dridea, Badea, Dragoinir 
și ceilalți vor juca în continuare „for
midabil’4 — cum s-a exprimat un con
frate — cu atît mai mult cu cît, se 
știe, meciul cu Liverpool bate la ușă.

Liderul ? E lider datorită golaveraju
lui mai bun față de a doua clasată, 
Progresul. Evoluția echipei și îndeosebi 
a apărării nu este totuși sutisfăcă
toare. Asta ca să nu mai amin
tim de „inepuizabilul44 Voinca, care 
în fiecare meci *din 7—8 ocazii abia 
dacă fructifică una sau două (cum a 
reușit miercuri). Pînă în prezent Steaua 
cu toate eforturile lui Constantin, Jenei 
și ale lui Raksi nu inspiră acea sigu
ranță din trecut, cînd echipa se impunea 
din primele minute în fața oricărui ad
versar. Mai trebuie muncit mult, cu se
riozitate, și n-ar fi rău dacă antrenorii 
l-ar folosi mai des, și cu încredere pe 
Soo care, în puținul timp cît a jucat 
miercuri, a dovedit reale posibilități, 
limit prea mult pe tușă, acest jucător 
și-ar putea pierde marca calitate pe care 
a avut-o la fosta lui echipă, efica
citatea 1

Despre echipele din cel de-al doilea 
pluton primele rînduri le rezervăm Jiu
lui. Formația a adus în arenă prospe
țime, vigoare și, mai presus de toate, 
multă tinerețe. Fără nume „sonore44,

DE PE FOILE DE ARBITRAJ, CU Șl FĂRĂ COMENTARII
• A. RĂDULESCU (C.S.M.S.-Jiul): 

„Misiunea celor trei arbitri a fost mult 
ușurată de comportarea sportivă a ju
cătorilor ambelor echipe44.

• I. RITTER (Steaua-Jiul) : „Jucă
torii celor două echipe fiind foarte dis
ciplinați,. n-au fost cazuri de avertizări 
sau de eliminări44.

Notații lapidare pe care am dori să 
le citim cît mai des.

• AUREL POP (Chimia Suceava- 
Știința București) : „Menționez atitu
dinea antrenorului Neagu (Chimia Su
ceava). Observînd că jucătorul Nedel- 
cu are tendințe de joc dur, i-a tem
perat, făcîndu-i observațiile necesare. 
Fapt pozitiv care ajută jocul și arbi
trajul".

• GR. BÎRSAN (Gaz metan Mediaș 
— Minerul Lupeni) : „Jucătorii celor 
două echipe nu cunosc situațiile în 
care se aplică legea avantajului. In

Cele 10 autoturisme atribuite la 
concursul special Pronoexpres din 
7 septembrie a.c. au revenit urmă
torilor participanți: 1 Fiat 1300 i 
Șefler I. — Focșani ; 1 Renault 10 
Major ; Bălan I. Traian — Craiova ; 
1 Fiat 850 : Truț Nicolae — Sînnico- 
laul Mare ; cîte 1 Fiat 600 : M. A- 
lexandru — București, Bălan I. Tra
ian — Craiova, Ion Marin — Bucu
rești, Gheorghiu Mircea — Bicazul 
Ardelean — P. Neamț, Dimitrescu 
Gheorghe — București, Mavrodin 
Nicolae — R. Sărat și Popa Gheor
ghe — Brașov.

După cum se poate vedea din 
lista cîștigătorilor și la acest con
curs special, unul din participanți 
— Bălan I. Traian — a obținut 
două autoturisme: 1 Renault 10 
Major și 1 Fiat 600. Autoturisme 
puteți cîștiga imediat și la...

Portarul dinamovist Niculescu a fost învins din nou. Dridea I, printr-un 
șut magistral, a trimis balonul peste zid, în plasă (golul al doilea al 

Petrolului înscris din lovitură liberă de la 20 de metri).

echipa din Valea Jiului a dovedit că 
este un colectiv sudat, cu băieți cărora 
le place fotbalul și știu să-l joace la 
nivelul categoriei A.

Multe echipe vor pleca steagul în fața 
lor dacă, bineînțeles, cei doi mijlocași 
— Crăciun și Stocker — vor juca ceva 
mai rapid, vor fi mai des prezenți la fa
zele de finalizare. Excelent, portarul 
Ion Vasile.

Locurile II, 12 și 13 sînt ocupate 
fără drept de apel de echipele studen
țești din Cluj, lași și Timișoara. în 
toate aceste trei tabere, ca un făcut, se 
manifestă aceleași vechi racile. Nu le 
mai repetăm, deoarece observațiile și cri- 
ticile făcute în presă și de către specia
liștii F. R. Fotbal, la fața locului, nu 
au avut — pînă acum — efect. Să con
statăm, în continuare, dezinteresul fot
baliștilor studenți pentru un joc de ca
litate și să așteptăm să se introducă 
(prin absurd, spunem) acel „aliniat44 din 
regulamentul boxului, — descalificarea

cîteva faze, cînd ar fi putut benefi
cia de ea, aflîndu-se în atac, fotbaliștii 
s-au oprit imediat după comiterea in
fracțiunii".

Interesantă observația arbitrului 
Grigore Bîrsan. Necunoscînd legea a- 
vantajului, jucătorii se opresc din ac
țiune, așteaptă fluierul arbitrului, iro
sesc situații favorabile și produc con
fuzii și nemulțumiri în tribune. Nu ar 
fi rău ca — din cînd în cînd — antre
norii să discute cu jucătorii unele pro
bleme pe marginea regulamentului de 
fotbal.

• FR. COLOȘI (Unirea Focșani — 
Gloria C.F.R. Galați) : „Terenul deni
velat. cu gropi, a influențat controlul 
mingii".

Comentariile sînt de prisos...

• GH. MOTORGA (Tehnometal 
București — Flacăra roșie București): 
„Am eliminat pe Radu Vasile (Tehno
metal) și Moldoveanu (Flacăra roșie)

Cîștigătorii celor 10 autoturisme 
de la concursul special Pronoexpres

Din nou un ciștigator cu 2 autoturisme
Tragerea autoturismelor LOTO din 

27 septembrie 1966
Se atribuie autoturisme de dife

rite mărci și capacități: Fiat 1800, 
Renault 10 Major, Fiat 850 + 12.000 
lei în numerar, Fiat 600 și Trabant 
601 pentru variantele cu 3 numere 
cîștigătoare.

Premii în bani pentru variantele 
cu 2 numere cîștigătoare.

Vînzarea biletelor se face înce- 
pînd de azi pînă la 26 septembrie 
1966 inclusiv.

Foto : V. Baqeac
pentru „non combat44. Ce-ar fi ? Dar să 
mai așteptăm. Legea fotbalului e limpe
de : cine nu joacă bine în „A44 trece 
automat în B. Așa că...

Zile deosebit de grele au după pă
rerea noastră selecționerii, deoarece unii 
dintre consacra ți nu au corespuns în 
jocurile acestor două etape. Nu-i o re
gulă. S-ar putea ca Pîrcălab, notat eu 
5, /miercuri la Ploiești, să-și revină, să 
joace excelent peste o săptămînă în 
echipa națională ș.a.in.d., ceea ce le și 
dorim, lui și celorlalți.

Avem convingerea că fotbaliștii che
mați să apere culorile naționale știu să 
se mobilizeze, să merite încrederea pe 
care iubitorii fotbalului din țara noastră 
le-o acordă.

Acum, toată atenția se îndreaptă spre 
cele două jocuri internaționale cu R. D. 
Germană. Despre campionat vom mai 
vorbi...

CRISTIAN MANTU

pentru lovire reciprocă cînd jocul se 
disputa în altă parte; pe Pândele (Fla
căra roșie) pentru că m a insultat și pe 
Dinu Iordan (Tehnometal) pentru lo
virea intenționată a adversarului.

Patru eliminări într-un singur joc. 
Ce părere au antrenorii celor două 
echipe? Așteptăm cuvîntul lor și măsu
rile comisiei de disciplină a F.R.F.

• D. SÎRBU (Metalul Buzău — Ra
pid Mizil) : „La terminarea partidei, 
delegații ambelor echipe s-au prezentat 
la cabină pentru ridicarea licențelor. 
Delegatul echipei Metalul Buzău (n.n. 
Traian Vrapciu) l~a lovit cu pumnul pe 
Gh. Dumitrescu, delegatul formației 
Rapid".

Echipele noastre dc fotbal nu au ne
voie de asemenea conducători, de aceea 
îi propunem lui Traian Vrapciu să se... 
legitimeze la o secție de box. Pînă una 
alta, însă, împotriva lui trebuie să se 
ia măsurile cele mai severe.

V. POMPILIU

Se efectuează 12 extrageri — în 
total 36 de numere.

Cu numai 24 lei se poate parti
cipa la toate cele 12 extrageri.

Se aplică aceeași formulă tehnică 
de la tragerile autoturismelor ante
rioare, la care s-au atribuit peste 
100 de autoturisme.★

Tragerea Loto de azi are loc la 
ora 18,30 în București, str. Doam
nei nr. 2.

LA ZI
MECIURI AMTNATE

F. R. Fotbal a hotărît să se 
amine disputarea meciurilor 
Știința București — Siderurgistul 
Galați, d in campionatul catego
riei B, pentru data de 28 sep
tembrie și Politehnica Timișoara 
— Steagul roșu Brașov, din ca
tegoria A, la o dată ce se va 
stabili ulterior. Aceasta pentru 
că Știința București, Politehnica 
și Steagul roșu au jucători selec
ționați pentru meciurile de săp- 
tămîna viitoare cu R.D. Ger
mană,

OMOLOGAT CU 3-0
Partida Metalul Buzău — ML 

nobrad Vatra Dornei din ca
tegoria C, seria Est (disputată 
în prima etapă și terminată la 
egalitate, 1—1) a fost omolo
gată cu rezultatul de 3—0 în 
favoarea echipei Metalul Buzău 
pentru că Minobrad a folosit 
un jucător fără viza medicală.

DUNĂREA GIURGIU 
ÎN BULGARIA

La invitația clubului sportiv 
Lokomotiv Ruse, echipa de fot
bal Dunărea Giurgiu a efectuat 
un turneu de două jocuri in 
Bulgaria. La 10 septembrie Du
nărea a jucat la Ruse cu Lokomo
tiv și a pierdut cu 1—0 (0—0). 
în cea de_a doua partidă (11 
septembrie) fotbaliștii giurgiu- 
veni au întîlnit formația Spar
tak din Novo-Selo pe care au 
întrecut-o cu 3—1 (1—1) prin 
golurile înscrise de Crăciun, 
Cristache și Cojocaru.

T. Barbălată-coresp.
PLENARA COMISIEI ORĂȘE

NEȘTI DE FOTBAL
Azi la ora 19, în sala I.P.G.G 

(lîngă sala Dalles) va avea loc 
ședința Comisiei orășenești de 
fotbal. Se va analiza activitatea 
fotbalistică din Capitală pc anul 
1965—1966. Sînt invitați să par
ticipe jucătorii, antrenorii, arbi
trii și președinții secțiilor de 
fotbal cu echipe în campiona
tele categoriilor A, B, C, în 
campionatul republican de ju
niori și în campionatele orășe
nești.

Azi și mîine sînt ultimele zile 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul Pronosport de duminică 
18 septembrie. Programul concursu
lui este următorul : I. Iugoslavia— 
U.R.S.S. ; II. Dinamo Bacău—Dina
mo Victoria București ; III. Flacăra 
Moreni—Poiana Cîmpina ; IV. Oțe
lul Galați—Progresul Brăila ; V. 
Minerul Lupeni—C.F.R. Timișoara ;
VI. C.S.M. Reșița—Crișul Oradea ;
VII. Industria sîrmei—A.S.A. Tg. 
Mureș ; VIII: Atalanta—Juventus ; 
IX. Fiorentina—Lazio ; X. Foggia— 
Internazionale; XI. Lecco—Cagliari; 
XII. Mantova—Bologna ; XIII. To
rino—Spal.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Lolo—Pronosport.



Corespondență din Sofia

Bulgaria aspiră din nou
la o medalie

au 
In 

re

Palmaresul reprezentativei feminine de 
baschet a Bulgariei este remarcabil. Din 
anul 1952 clnd a participat pentru prima 
dată la campionatul european, selecțio
nata bulgară nu s-a clasat niciodată mai 
jos dc locul 4. lată, de altfel, ce locuri a 
ocupat la cele șapte ediții ale „europe
nelor" ia care a participat: 1952 (la 
Moscova) IV, 1954 (la Belgrad) UI, 
1956 (la Praga) IV, 1958 (la Lodz) 
I, 1960 (la Sofia) II, 1962 (la Mulhou
se) Ill, 1964 (la Budapesta) 11. După 
cum se vede, deosebit de valoroasă a 
fost participarea baschetbalistelor bul
gare la ultimele patru ediții la care ele 
au cucerit- de fiecare dală, medalii.

Anul acesta, tn formația Bulgariei 
intervenit unele modificări făcute 
scopul întineririi echipei. Ca urmare,
/uitatele nu au fost la înălțimea celor 
din trecut (la turneul de la Porto San 
Giorgio, de pilda. Bulgaria a fost în
vinsă de toate celelalte participante : 
Cehoslovacia, Italia și Franța). Meciu
rile internaționale au permis, în schimb, 
o verificare foarte utilă, precum și omo
genizarea lotului alcătuit în momentul 
de față din următoarele jucătoare (în 
paranteze sînt trecute în ordine vîrsta, 
Înălțimea, numărul partidelor internațio
nale susținute și echipa de club In care 
joacă) :

VANIA VOINOVA (31 — 176 cm — 
369 — Slavia Sofia), TODORKA DA- 
MI ANOVA (33 — 170 cm — 152 — 
Slavia Sofia), VESELKA POPOVA (30 
— 171 cm — 104 — Lokomotiv Sofia), 
ERMILIA POPOVA (28 — 180 cm — 
100 — Lokomotiv Sofia), VESELKA 
MAN1KOVA (27— 167 cm — 103 — 
Akadeniik Sofia), KAT1A ANTONOVA 
(23 — 172 cm — 58 — Lokomotiv
Sofia), TINKA D1NEVA (24 — 183 
cm — 56 — Slavia Sofia), ANA PA
NEK OVA (21 — 167 cm — 21 — A- 
kademik Plovdiv), SVETLA NESTO-

ROVA (20 — 170 cm — 24 — Slavîa 
Sofia), TEODORA DUDEVA (20 — 171 
cm — 16 — Akadeniik Sofia), VIO
LETA NOVKOVA (19 — 193 cm — 9 
— Spartak Sofia), JULIA BO1ANOVA 
(18— 176 cm — 16 — Spartak Sofia), 
MARIA NJKOLOVA (26 — 180 cm — 
12 — Akademik Sofia), JANKA JA- 
NEVA (20 — 168 cm — 7 — Spartak 
Sofia).

In legătură cu desfășurarea campio
natului european ce va fi găzduit de o- 
rașele Cluj și Sibiu, o interesantă de
clarație a fost făcută de Dimitar Mitev 
care antrenează din 1955 „naționala* bul
gară și din 1949 echipa Slavia Sofia, 
de nenumărate ori campioană a țării:

„După ultimele turnee și întilniri in
ternaționale, a devenit evident faptul că 
numărul echipelor apropiate ca valoare 
a crescut. Cred că doar reprezentativa 
U.R.S.S. nu va avea emoții în lupta ce 
o va da pentru clștigarea titlului. Pen
tru locurile doi și trei tnsă va fi o în
trecere foarte echilibrată. Progresul rea
lizat tn ultima vreme de selecționatele 
R. D. Germane, Franței și Italiei va ac
centua si mai mult disputa pentru locu
rile fruntașe. Factorii care vor contri
bui în cea mai mare măsură la stabilirea 
clasamentului vor fi calitățile moral- 
volitive, experiența și priceperea de a 
juca Intr-un turneu dificil ca acela de la 
„europene". In ce privește echipa Bul
gariei, ea va fi alcătuită din jucătoare 
cu experiență, dar și din baschetbaliste 
tinere, necunoscute în arena internațio
nală, dar dornice de afirmare. Probabil 
că vom fi lipsiți de aportul unei jucă
toare de bază, Borissova, încă nerefăcută 
după accidentul suferit la gleznă. Echipa 
română, aflată în continuu progres, 
cred că va fi una din candidatele la 
locurile de frunte".

TOMA HRISTOV

Turul ciclist ui ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

Benjamins, Zanoni, Eghed, Grigore 
Gh. Suciu. Grupul este prea mare 
prea valoros) pentru ca plutonul să nu 
riposteze. Deși olandezii susțin 
dîrjire această șansă, acțiunea 
după 4 km. Apoi atacurile se 
kilometru după kilometru.

Pe străzile Buzăului Gerard 
păcălește vigilența plutonului și se deta
șează. Atacă în continuare cu atîta forță 
Incit nimeni nu-i poate lua urma. Pe 
stadionul Metalul el intră detașat, re- 
cuperînd 6 secunde din cele pierdute în 
prima etapă. „Succesul olandez' este în
tregit de Been De. Groot și Gabriel 
Minneboo care se clasează pe locurile 
următoare. Moiceanu și Dumitrescu se 
află și ei in preajma celor care au urcat 
podiumul învingătorilor, astfel că-și păs
trează locurile în clasamentul general. 
Numai Tudor l'asile pierde 33 de sec. 
față de l'ianen din cauza unei defecțiuni 
survenite chiar în apropierea stadionului.

Felicitări buzoienilor, pentru modul 
impecabil in care au organizat sosirea 
și pentru entuziasmul cu care i-au săr
bătorit pe cicliști.

CLASAMENTUL 
(Olanda) 3hl2:17; 
(Olanda) 31112:23; 
(Olanda); 4. Gabriel Moiceanu (Româ
nia); 5. Constantin Dumitrescu (Româ
nia); 6. Ion Cosina (Steaua—Dinamo); 
V. Nicolae Ciumeti (București); 8. Con
stantin Ciocan (Steaua—Dinamo); 9. Gh. 
Răceanu (România tineret); 10. St. Su
ciu (România tineret) — același timp.

CLASAMENTUL GENERAL INDIVI
DUAL: 1. Gabriel Moiceanu (România) 
5h30:49; 2. Constantin Dumitrescu (Ro
mânia) la 15 sec.; 3. Gh. Suciu (Bucu
rești) la 30 sec.; 4. Ion Ardeleanu (Ro
mânia) Ia 30 sec.; 5. Walter Ziegler
(București) la 30 sec.; 6. Petre Neacșu 
(Voința—Olimpia) la 30 sec.; 7. Tudor

ETAPEI:
2. Leen

3. Gabriel

și 
(și

cu ln- 
eșueazâ 
succed

Vianen

1. Vianen 
De Groot 
Minneboo

HAGA. — In primele două runde ale 
turneului zonal masculin de șah de la 
Baga, s-au înregistrat următoarele re
zultate î Gllgorlcl (Iugoslavia) — Vell- 
mlrovlcl (Iugoslavia) 1—0; Donner (O- 
landa) — Lee (Anglia) 1—0j Kavalek 
(Cehoslovacia) — Mazzonl (Franța) 1—Js 
Bilek (Ungaria) — Honfl (Ungaria) re
miză ; Tringov (Bulgaria) — Lee 1—0 ț 
Donner — Del Caral (Spania) remiză. 
In clasament conduc Bilek, Donner, Gll- 
goricl, Kavalek șl Tringov cu cîte 1,5 
puncte.

J. O. din1968—în actualitat
• 0 nouă repetiție la
între 12 și 20 octombrie, pe 7 

baze sportive din Mexico se va 
desfășura cea de-a doua „Săptămînă 
sportivă internațională preolimpică*. 
La aceste întreceri participă concu- 
renti din 22 de țări, printre care 
Austria, Bulgaria, Cuba, Finlanda, 
Franța, Grecia, Italia, Japonia, Po
lonia, România, S.U.A., U.R.S.S. și 
altele. Prima competiție de acest 
fel a fost organizată anul trecut.

De data aceasta, în programul 
„Săptămînii preolimpice" sînt înscrise 
10 discipline sportive care se vor 
desfășura astfel : gimnastică — 12—15 
octombrie, la arena Mexico» cano
taj — 13—15 octombrie, pe lacul 
Hoxicbimilco,- scrimă și lupte — 13-16 
octombrie la centrul sportiv Nacer ; 
natatie — 13—16 octombrie, în ba
zinul Institutului politehnic national ; 
volei — 14—19 octombrie, pe tere
nurile clubului Oceania;
17—20 octombrie, la arena Mexico ; 
atletism — 18—20 octombrie pe sta
dionul Cetății universitare i ciclism 
— cursa de 100 km contracronome- 
tru pe echipe la 12 octombrie, cursa 
de fond la 14 octombrie și probele 
de velodrom între 17—20 octombrie

box —

Ciudad de Mexico
tir — între 12—16 octombrie. La a- 
ceste întreceri ale „Săptămânii pre- 
olimpice* se așteaptă participarea a 
peste 500 de sportivi de peste ho
tare.

Comitetul de organizare a celei 
de-a XlX-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară dispune deja de un bu
get de 24 milioane de dolari pentru 
a pregăti cea mai mare competiție 
mondială a sportului. Această cifră 
a fost comunicată agențiilor de 
presă de către arhitectul Pedro Ra
mirez Vasquez, care girează condu
cerea Comitetului de organizare, în 
absența lui Lopez Mateos, președin
tele acestuia. In cadrul aceleiași con
ferințe de presă, Ramirez Vasquez 
a anunțat că Mexicul continuă să 
facă intense pregătiri pentru Olim
piadă. Printre lucrările care au în
ceput de curînd, figurează construi
rea „satului olimpic', care va fi am
plasat la sud de orașul universitar 
și la mică distantă de stadionul 
unde vor avea loc probele atletice.

l'asile (România tineret) la 57 sec.; 8. 
Gerard Vianen (Olanda) la 1:34; 9. 
Gabriel Minneboo (Olanda) 1:44; 10. 
De Groot (Olanda) la 1:55.

CLASAMENTUL GENERAL PE E- 
CIIIPE: 1. ROMÂNIA 16h33:57; 2. 
ROMÂNIA TINERET la 3:20; 3. Vo- 

3:20; 4. București la 
la 4:27; 6. Steaua —

ința—Olimpia la
3:40; 5. Olanda
P’aamo la 5:00.

Etapa a IlI-a
Buzău—Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

are loc vineri pe ruta

î

de 
și

Satul olimpic va fi 
sea cu mai multe 
și de centrele de 
satul olimpic vor 
aproximativ 15 000 
sportivi, conducători, arbitri, oii 

Unele personalități din lumea 
tivă și-au manifestat la un mo 
dat îngrijorarea referitor la t 
că o serie de lucrări necesare 
fășurării J.O. din Mexic au fos 
cfpute tîrziu. Arhitectul Ramirez 
quez a ținut să precizeze că t 
cânii cunosc cu exactitate peri 
necesară pentru terminarea cons 
fiilor șl consideră inutil și cost 
să Înceapă prea devreme lucr 
Ceea ce ne interesează — a 
nuat el — este fn primul rlnd 
darea Ia timp a lucrărilor. Noi 
calculat că In 14 sau 16 luni 
va fi gata pentru Olimpiada 
o vom găzdui, tn orice caz —< 
cheiat el, făcînd o butadă — am 
ca și pregătirile sportivilor să 
gă cu aceeași exactitate, aș 
zice de ceasornic, ca și pregă 
organizatorilor'

legat printr 
piste de st 
antrenamen 
putea fi c 
de persoan

• Pe șantierele „Olimpiadei albe“

GRENOBLE. — Vedere spre Alpes d'Huez, principalul .teatru" al între
cerilor de bob și coborlre

Trimisul nostru special, PETRE HENȚ, transmite din Sofia

în prima gală a turneului internațional de box - Crudu și Covaci învingători
Miercuri seara a început în capitala 

Bulgariei un mare turneu de box, la 
care participă 67 de sportivi din Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și Bulga
ria. Marele număr de participanți și 
valoarea acestora tie determină să spu
nem că aci se desfășoară un mic cam
pionat european. Iată, de altfel, cîte- 
va nume, capete de afiș ale întrecerii : 
Sirotin. Poliakov, Utașev (Dina
mo Moscova), Kucera (Ruda Hvezda 
Praga), Olech, Kulej, Walasek (Gwar- 
dia Varșovia), Doicev, Panaiotov, fra
ții Mițev (Spartac Sofia). La Sofia 
este prezent și campionul olimpic, 
Popencenko (U.R.S.S.), dar nu în cali-

tate de boxer, ci de... conducător teh
nic.

în prima reuniune, disputată miercuri 
seara pe stadionul Drujba, au evoluat 
boxerii de categorie muscă, pană, ușoa
ră, mijlocie-ușoară și semigrea. Re
prezentantul dinamoviștilor bucureș- 
teni, D. Davidescu, l-a întîlnit pe ce
hoslovacul Gonther, boxer mult mai 
înalt. In ciuda alonjei lui Gonther, 
Davidescu reușește să se apropie de 
multe ori de adversar și să „tragă* 
cunoscutele sale serii la corp și la față, 
în general, meciul s-a dus sub semnul 
egalității, iar la sfîrșit arbitrii l-au 
preferat pe pugilistul cehoslovac. La 
„pană“ Crudu a făcut un meci de zile

mari cu Dobrowski (Gwardia), căruia 
i-a plasat multe directe de stînga și 
a ripostat cu serii puternice la corp 
și la față, cîștigînd la puncte. La ca
tegoria ușoară Popoacă a fost învins 
prin k.o. chiar după primul schimb de 
lovituri, de Poliakov (Dinamo Mosco
va). O partidă excelentă a făcut I°n 
Covaci, care l-a întîlnit pe bulgarul 
Doicev. După o repriză egală, Covaci 
și-a trimis adversarul la podea, în urma 
unei serii la figură. Numărat de ar
bitrul de ring, Doicev a reluat lupta, 
dar a recepționat imediat un puternic 
croșeu de stînga la față, care l-a 
făcut k.o.

Mai bine de 80 de ziariști, r 
zentanți ai presei franceze și 
alte țări, au făcut zilele acest 
vizită pe șantierul de la Gren 
unde vor avea loc J. O. de
nă din 1968, ca invitați ai m 
trului tineretului șl sporlurilo 
Franței, dl. Franțois Mi&soffe 
primă constatare : lucrările sînt f 
avansate și, așa cum spunea 
dintre reprezentanții presei fr 
ze, cel care a lipsit din Grei 
în timpul verii rămîne de-a dr 
uimit de marile progrese real 
în toate compartimentele viito 
instalații olimpice.

în prezent, 
jurimile 
Autrans 
pe care 
bine de 
cialiști, 
condiții 
relor Jocuri Olimpice de I 
Timpul frumos creează condiții 
tru intensificarea lucrărilor, așa 
cît pînă la iarnă se scontează 
minarea tuturor obiectivelor.

La conferința de presă ținuți 
Prefectura departamentului 1’1 
ministrul tineretului și sportuh 
declarat, printre altele : „Amenaj 
necesare desfășurării Jocurilor C 
pice de iarnă costă peste un mi 
de franci. Din aceștia, 551 de 
lioane sint suportați de către s 
francez, care vrea să freeze aic 
Grenoble, un complex sportiv 
prim rang".

La rîndul său, dl. M. Dudei 
primarul orașului Grenoble, a t 
să sublinieze amploarea luerăl 
care se desfășoară. „Avem'Jde 
lizat peste 194 de km de drun 
3 000 de locuințe de diferite ti 
un sat olimpic model, un volum 
presionant de lucrări edilitare, 
ce solicită un efort deosebit 
partea tuturor constructorilor pe 
a se găsi cele mai ingenioase sol 
dat fiind terenul accidentat și ii 
sibilitatea iolosirii utilajelor de r 
tonaj".

La invitația Comitetului de o 
nizare, ziariștii străini au vizitat 
calitatea Alpe-d'Huez unde se 
amenaja pista pentru bob, tran 
linele, traseul principalelor pîrtii

Grenoble cu 
sale — Villard de 
— este un veritabil 
lucrează o armată 
10 000 de muncitori 
hotărîti să pregăteasc 
optime desfășurarea vi 

Jocuri Olimpice de lc

BELGRAD. — Etapa a 12-a a Tui 
ciclist al Iugoslaviei, Kranska Gor 
Ljubljana (96 km), s-a încheiat cu 
torla rutierului polonez Kudra, cr 
metrat în 2 h 07:56. In clasamentul 
neral individual pe primul loc a tr 
iugoslavul Cubrici, cu 43 h 36. Fostu 
der, Valencic (Iugoslavia) se află pt 
cui trei, la 2:33 de Cubrici.

CĂLĂRIE

ISTANBUL. — Miercuri după-amiază, 
pe stadionul Armatei, au început între
cerile concursului internațional de călă
rie — obstacole, la care participă echi
pele reprezentative ale Bulgariei, Iugo
slaviei, Turciei șl sportivi fruntași din 
țara noastră. La prima probă, dotată cu 
premiul „Bogazici Mukafati", au parti
cipat 38 de călăreți. Iată clasamentul :
1. Boris Pavlov (Bulgaria) 0 p, 60,8 sec ;
2. Engln Mirel (Turcia) 0 p, 61,7 sec ; 3. 
Oscar Recer (România) cu Bîrsan 0 p, 
61,8 sec. Ceilalți sportivi români, V. Fln- 
ciu, Gh. Langa, V. Bărbuceanu, s-au cla
sat pe locurile 7—9, cu 0 p penalizare, 
însă cu timpuri mai slabe.

O luptă strînsă a fost caracteristica și 
celei de-a doua probe — Premiul „Bar- 
baros Mukafati”. Juriul a stabilit urmă
toarea ordine 5 1. Faifric Miskov (Iugo
slavia) 0 p, 64,4 sec ; 2. Vasile Pinciu 
cu Grațlela 0 p, 64,7 sec ț 3. Oscar Re
cer cu Bîrsan 0 p, 65,2 sec ; 4. Boris Pav
lov 0 p, 65,2 sec : 5. Gh. Langa cu Sim
plon 0 p, 57,3 sec ; 6. Boris Pavlov 3 p.

76,3 sec ; 7. V. Pinciu cu Neron 4 p, 61,1 
sec ; 8. V. Bărbuceanu cu Stejar 4 p, 
62,2 sec.

FOTBAL
• La Barcelona s-a disputat prima 

manșă" a finalei „Cupei orașelor tîrguri”, 
ediția 1965—66, între Real Saragossa și 
F. C. Barcelona. Surprinzător, victoria

Jana, Olympia — Ferencvaros Budapes
ta 3—3 (1—I).

• In cea de-a 6-a etapă a campiona
tului francez de fotbal, Strasbourg, — 
viitoarea adversară a echipei Steaua In 
„Cupa cupelor” — a jucat în deplasare 
cu formația Nîmes, de care a fost în
vinsă cu scorul de 1—0. Iată celelalte

.......  z"
ROMANIA ÎN GRUPA CU R.C 
U.R.S.S. Șl SUEDIA LA TURN 
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ȘTIRI, REZULTATE
a revenit oaspeților cu 1—0. prin golul 
marcat de Canario. Returul va avea loc 
la Saragossa. Tot miercuri au avut loc 
și alte meciuri oficiale (ediția 1966—67). 
In C.C.E. : la Belfast, Lienfield — Aris 
Bonnaweg 6—1 (3—0). In primul joc : 
3—3. Pentru turul al doilea s-a calificat 
Lienfield Belfast. La Helsinki, în primul 
joc, Valkeakoski — S. C. Anderlecht 
1—10 (1—7).

In „Cupa cupelor” : Servette Geneva — 
Kamraterna Turku 1—1 (1—0) ; la Ljubl-

rezultate înregistrate : Monaco — Nantes 
0—0 ; St. Etienne — Rouen 3—0 ; Stade 
de Paris — Sedan 1—1 ; Sochaux — Bor
deaux 1—1 ; Reims — Lyon 2—6 ; Lille — 
Marseille 0—0 ; Angers — Nice 1—0; 
Toulouse — Lens 3—2 ; Valenciennes — 
Rennes 3—1. In clasament conduce Nan
tes cu 10 puncte, urmată de St. Etienne 
cu 9 puncte șl Lille cu 8 puncte. Echi
pa Strasbourg se află pe locul patru la 
egalitate de puncte (7) cu un grup de 
șapte echipe.

La ZOrich a avut Ioc o ședlnț 
U.E.F.A. în cadrul căreia a fost sta 
sistemul de desfășurare și tragerei 
sorți pentru turneul U.E.F.A. al < 
peior de juniori, ediția anului 1967.

Pentru turneul final (5—13 mai, 
diferite localități din Turcia), sint 
lificate din oficiu nouă echipe : RO 
NIA, R.D. Germană. Austria, Be 
Italia, Polonia, Suedia, U.R.S.S. șl ' 
cia. Pentru desemnarea celorlalte 
formații vor avea loc următoarele 
ciuri de baraj : Franța — Elveția, : 
tugalia — Spania, Scoția — Anglia, 
landa — R.F. Germană, Albania — 
goslavia. Bulgaria — Grecia și Ui 
ria — Cehoslovacia.

ROMANIA va face parte din grup 
alături de echipele R.D. Germane, 
niunii Sovietice șl Suediei.
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