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Intense pregătiri
pentru „Ziua recoltei"

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!

PIATRA NEAMȚ. — Preșe
dintele Consiliului 
UCFS, I. Moșoiu, ne-a relatat 
cîteva aspecte despre pregă
tirile Și modul >n care 
desfășura

raional

se vor 
desfășura întrecerile sportive 
prilejuite de sărbătorirea „Zilei 
recoltei** în comunele raionului 
P. Neamț. în planul de acțiune, 
întocmit în colaborare cu Comi
tetul raional U.T.C., s-a prevă
zut ca în toate comunele raio
nului să se reamenajeze terenu
rile sportive pe care vor avea 
loc — în ziua de 2 octombrie — 
întreceri de atletism, ciclism, 
handbal, volei și fotbal. Mani
festări de amploare se vor or
ganiza în comunele Ghirov, Bă- 

Hănești. Dochia. Negrești. Ros- 
nov ți Podoleni. De altfel, în 
nnele comune, ca Dobreni ți 
Mărgineni, au și început... re
petițiile. Consiliul raional UCFS 
urmărește, cu această ocazie, a- 
tragerea unui număr cît mai 
mare de participant! la startul 
probelor pentru obținerea Insig
nei de polisportiv. Asociațiile 
sportive din întreprinderi ca Ci
mentul Bicaz, Victoria Tarcău, 
Bistrița Stejarul, Metalul P. 
Neamț ?> Foresta P. Neamț vor 
deplasa, în unele comune din 
raion, echipe care vor susține 
demonstrații la diferite ramuri 
sportive, printre care handbal, 
volei și fotbal. De asemenea, 
secția de lupte de la Cimentul 
Bicaz organizează demonstrații

k ™ actuale Concursurile pentru Insigna de polisportiv
în regiunea Dobrogea

Pe lingă alte acțiuni de atragere a 
tineretului într-o activitate sportivă orga
nizată și sistematică, concursurile pentru 
Insigna de polisportiv trebuie să se 
situeze in centrul preocupărilor organe
lor și organizațiilor noastre sportive.

Cum se realizează acest lucru In re
giunea Dobrogea ? Numărul de con
cursuri organizate, calitatea lor, ca și 
procentul de purtători ai insignei sînt 
Ia im nivel satisiăcător ? Iată proble
mele pe care ni le-am propus să le abor
dăm fn discuția avută de curind cu tov. 
DUMITRU PANAIT, vicepreședinte al 
Consiliului regional UCFS Dobrogea.

— Fără îndoială, activul Consiliului re
gional UCFS, înțelegînd rolul și impor
tanta concursului pentru cucerirea In
signei de polisportiv, a avut in preocu
pările sale și acest lucru. La 28 aprilie 
a. c. biroul Consiliului regional a ana
lizat modul cum comisia tehnico-aplica- 
tivă, ca și ceilalfi activiști, s-a ocupat 
de organizarea concursurilor. Și con
cluzia a lost că treburile nu mergeau 
prea bine.

—Cum s-a ajuns la această con
cluzie ?

— Pe baza unor analize făcute la 
consiliile raionale și, apoi, judecind

după cifrele raportate. La 1 aprilie in 
regiune existau 556 de asociații cu 
154 538 de membri UCFS. Dintre aces
tea 34 activau în cadrul liceelor, iar 
10 pe lingă școlile profesionale. Din cei 
42 269 de purtători, 21 722 erau copil 
intre 12—15 ani, iar 22 362 purtători — 
gradul I. 80 la sută erau elevi. Deci, 
in întreprinderi și la sate lucrurile nu 
stăteau bine, tntr-o perioadă de 8 luni

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a)

Marea întrecere dintre blocuri

Mnne

Duminică dimineață, cea mai 
mare asociație sportivă de 
cartier din Capitală — Blocuri 
Ferentari - a organizat o fru
moasă 
ocazia 
școiar.

...Ora

întrecere sportivă cu 
deschiderii noului an

Dinamo București—Dynamo Berlin, la box
O veste bună pentru iubi

torii boxului din Capitală: 
mîine, de la ora 19, se va 
disputa pe stadionul Dinamo 
O atractivă întîlnire interna
țională între echipele Dina
mo București și Dynamo Ber
lin. Iată cîteva spicuiri din 

în cîteva comune în care trinta 
are mulți practicanți.

SEBEȘ. — Instructorul sportiv 
Cornel .Breazu ne informează că 
în raionul Sebeș, Consiliul ra
ional UCFS ți Comitetul 
raional U. T. C. au luat toa
te măsurile pentru buna 
desfășurare a competițiilor 
sportive din ziua de 2 octom
brie. Se vor organiza întreceri 
de atletism, volei, handbal, po
pice, tir, trîntă și fotbal. Pro
gramul competițiilor de la sate 
va fi întregit prin participa
rea la întreceri a unor forma
ții ți sportivi fruntați din în
treprinderile orașului Sebeș.

ORADEA. — Corespondentul 
nostru, I. Boitoș, ne transmite: 
In cinstea „Zilei recoltei", în 
raionul Marghita se va organi
za „Cupa Cooperativelor Agri
cole de Producție**, la care vor 
participa sportivi din toate coo
perativele agricole de producție 
ale raionului.

De asemenea, în toate celelal 
te raioane ale regiunii Crișana 
vor avea Ioc, la sate, numeroase 
concursuri pentru trecerea nor
melor Insignei de 
care va fi 
festiv, cu 
roitei". La 
munele din 
entuziaste 
volei, handbal, șah, 
tenis de masă.

polisportiv 
înmînată în -cadru 
prilejul „Zilei re- 
2 octombrie, în co- 
reeiune vor avea loc 
întreceri la fotbal, 

atletism,

programul galei : Nica-Har- 
tung; Deicu-Rotter; Ghiță- 
Rodel ; Covacl-Badegast; Ol- 
teanu-Ogel; Monea-Vogt;. Ma- 
riuțan-Mayer. La 23 septem
brie, formația berlineză va 
evolua la Galați.
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Trimisul nostru special, CRISTIAN MANTU, ne comunică prin telefon:

Fotbaliștii români au sosit la Gera,
în vederea meciului de mîine cu echipa R.D. Germane
• SPORTIVII NOȘTRI IN CENTRUL ATENȚIEI • POPA SI 
URBANCZIK - INDISPONIBILI • FORMAȚIILE CELOR DOUA 

ECHIPE • MECIUL VA FI TRANSMIS DE POSTURILE 
DE RADIONOASTRE

GERA, 19. Primele impresii pe 
care vi le transmit sînt cele ale 
călătoriei. Plecați duminică la ora 
16 de la Băneasa, am aterizat 
după două ore și jumătate la Ber
lin unde ni s-a făcut o primire 
frumoasă de către federația de 
specialitate din R. D. Germană. 
La ieșirea din aeroport antreno-

9,30. Fanfara ele
vilor școlii profesionale Vul
can „atacă" primele acorduri și 
în tempo-ul unui marș sportiv, 
sute de tineri și tinere din cele 
21 de blocuri ale cartierului 
trec prin fața celor prezenți. 
După un scurt cuvînt de des
chidere al elevului Mihai Aldea 
(clasa a V-a - Școala gene
rală nr. 135), încep pasionan
tele întreceri de alergări., vo
lei, trotinete, popice, biciclete 
etc. Concomitent, pe frumoa
sele terenuri de sport ale a- 
sociației au loc demonstrații

Favoritele, învingătoare pe linie
în etapa a XV-a a campionatului de polo

realizator. Celelalte 
ale partidei au fost 
Chirvăsuță (Rapid) 
(Progresul).

© Confirmind forma bună din 
ultima vreme, RAPID BUCU
REȘTI a întrecut fără dificultate 
pe Progresul București cu 6—1 
(1—0, 2—0, 2—1, 1—0). Fero
viarii au atacat continuu și au 
avut în Băjenaru (5 goluri) un 
foarte bun 
două goluri 
înscrise de 
și Romașcu

In al doilea meci al cuplaju
lui bucureștean de duminică di
mineață STEAUA a învins pe 
I.G. Arad cu 4—1 (1—0, 1—0, 
1—0, 1—1) deși a jucat de la 
sfîrșitul reprizei secunde fără 
Culineac, eliminat definitiv din 
joc pentru atitudine nesportivă. 
Punctele învingătorilor au fost 

D

rii și jucătorii reprezentativei 
noastre de fotbal au fost asaltați 
de redactorii și fotoreporterii zia
relor berlineze, dornici să afle noi 
amănunte despre echipa României. 
Apoi delegația noastră a plecat 
spre Gera, orașul care găzduiește 
partida de miercuri.

După mai bine de trei ore de

(lupte, scrimă, haltere, boschet, 
box, volei) ale sportivilor clu
bului Progresul, invitați aici 
cu această ocazie.

Asociația sportivă Blocuri 
Ferentari este cea mai puter
nică asociație de cartier din 
București. într-adevăr. prin 
munca entuziastă a celor care 
o conduc, copiii, tineretul și 
vîrstnicii de aici au astăzi la 
dispoziție terenuri de baschet, 
volei, fotbal, handbal, pistă de 
popice, gropi de sărituri, parc 
de distracții și joacă pentru 
cei mici - toate făcute prin 
efort colectiv.

în imagine, fotoreporterul 
nostru Teodor Roibu a surprins 
un aspect din timpul întrece
rilor.

realizate de Firoîu, Szabo, Culi- 
neac și Bădiță, in timp Ce pentru 
arădeni a marcat Kincs.

0 Campioana țării, DINAMO 
BUCUREȘTI continuă șirul vic
toriilor. Duminică ea a cîștigat 
la Timișoara în fața echipei locale 
Ind. linii cu 8—0 (1—0, 2—0, 
2—0, 3—0) prin punctele înscrise 
de Grinfescu 2, Popii 2, Kroner, 
Mărculescu, Novac și Mihăilescu. 
(G. CREȚU - coresp.).

0 La Oradea, CRIȘUL a .tre
buit să depună eforturi serioase 
pentru a învinge pe Voința Cluj 
cu 4—2 (1—0, 1—1,2—0,0—1). 
Gazdele au atacat in majoritatea 
timpului, dar oaspeții s-au apărat 
cu multă dirzenie pentru a limita 
scorul. Cele 6 goluri ale meciului
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drum, am ajuns în acest oraș din 
inima Thuringiei.

Meciul este așteptat aici cu 
mare interes.

Cotidianul „Sportecho" din Ber
lin, ca și ziarul local „Neueste 
Nachrichten“ au făcut o amplă 
prezentare a palmaresului echipei 
României, au publicat fotografiile 
lui Pîrcălab, G. Dan, Dridea și 
Nunweiller III.

Luni a fost zi de odihnă to
tală pentru fotbaliștii noștri. Ne-a 
supărat faptul că Popa a devenit 
indisponibil : el a suferit, la jocul 
de antrenament cu Progresul, o 
entorsă. Așa că Popa nu va juca 
miercuri, fiind înlocuit cu Greavu. 
Marți dimineața jucătorii români 
vor face un antrenament pe stadio
nul pe care va avea loc partida. 
Antrenorii I. Oană și Șt. Covaci 
nu s-au hotărît asupra formației 
definitive, dar se pare că meciul 
va fi început de următorii: 10- 
NESCU, — GREAVU, NUN
WEILLER 111, G. DAN, MOCA- 
NU — GHERGHELI, NUN-

Aspect, din etapa a V-a

CLUJ, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Luni cicliștii 
participant! la cea de a XV-a 
ediție a „Turului României" 
au avut o zi grea. Mai întîi, 
pentru faptul că vremea s-a 
schimbat brusc. Frigul, vîntul și 
cerul plumburiu au constituit un 
decor nu tocmai plăcut. Apoi,

arbitrul 
la meci.

vîctorîe

au fost realizate de Chirilă, 
llegyesy, Alexandrescu și Muth 
de la Crișul, Szilagy și Rusu de 
la Voința. De subliniat că pentru 
a treia oară consecutiv 
delegat nu s-a prezentat 
(I. BOITOȘ-coresp.).

• O surprinzătoare
(prin proporțiile scorului) a înre
gistrat MUREȘUL TG. MUREȘ în 
fața Politehnicii Cluj: 6—2(1—0, 
2—0, 1—2, 2—0). Dlnd dovadă 
de mai multă eficacitate în fața 
porții, mureșenii au cîștigat pe 
merit. Au marcat: Ciszer 3, Soos, 
Fuliîp, Sarvady de la învingători, 
Dobaru și Gyorgy de la învinși. 
In lipsa arbitrului delegat (!) 
a condus dr. P. Veres. (G. ALBU- 
coicsp.).

Fotbaliștii din echipa 
de tineret au plecat

In R. D. Germană
după-amlază a plecatLuni 

în R.D. Germană echipa re
prezentativă de fotbal (tine
ret) a țării noastre care, joi 
22 septembrie, la Cottbus, va 
Intîlni în cadrul unui meci 
amical formația similară a 
țării gazdă.

Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : Gornea. Nicu- 
lescu — portari, Surdan, Boc, 
D. Nicolae, Sătmăreanu, Pe- 
tescu — fundași, Jamaisclii, 
Pescarii, Libardi — mijlocași, 
Pantea, Frățilă, Naghi, Gy6r- 
fi, Ciornoavă — atacanți. For
mația este însoțită de an

trenorii Bazil Marian și An
gelo Njculescu.

Partida va fi condusă de un 
arbitru din Cehoslovacia.

WEILLER VI — P1RCALAB, 
BADEA, DRIDEA, S. AVRAM.

Echipa li. D. Germane se află 
la Leipzig. Ea va poposi la Gera 
în ziua meciului. Pentru jocul 
cu România, naționala R. D. 
Germane a făcut pregătiri minu
țioase. In cursul săptăminii Ire- 
cute fotbaliștii germani an sus
ținut două meciuri în Suedia cu 
echipe valoroase. în ultimul joc 
fotbaliștii germani au Învins pe 
Ilelsingbor cu 6—1.

După toate probabilitățile echi
pa R. D. Germane va fi următoa
rea : BLOCUWITZ — FRASS
DORF, WALTER, GEISLER — 
PANKAU, KORNER — R. DU- 
GKE, NOLDNER, FRENZEL, ER- 
LER, VOGEL. După cum se vede 
Walter îl va înlocui pe Urbanezik, 
accidentat.

Meciul va începe la ora 16,30 
(ora București ului) și va fi trans
mis de posturile noastre de ra
dio.

discutînd despre dificultățile 
zilei, trebuie să amintim fap
tul că rutierii au avut de par
curs, pentru prima dată în 
„Turul României", două etape 
într-o zi. Dimineața și_au dis
putat întîietatea la contratimp 
individual, pe aproape 30 de 
kilometri — pe șoseaua spre 
Acățari — pentru ca după o 
scurtă odihnă să se îndrepte 
spre Cluj, capătul etapei a 
Vll-a. Dar, cicliștii căliți în 
lupta cu dificultățile au trecut 
cu bine toate „obstacolele".
ETAPA A VI-A TG. MU
REȘ—ACĂȚARI—TG. MU
REȘ, 28,6 KM CONTRATIMP 

INDIVIDUAL.
Contrar așteptărilor noastre, 

victoria în această etapă nu 
i_a revenit nici lui Dumitrescu, 
nici lui Vianen. în ceea ce-1 
privește pe primul, antrenorul 
său acuză o „întîlnire" nepre
văzută cu un camion care ve
nea din față, lucru care l-a 
făcut pe Dumitrescu să piardă 
multe secunde cu frînarea și 
repunerea în ritm. Dacă este 
vorba numai de 
seamnă 
ne_au 
trescu ne obișnuise cu victorii 
detașate în această probă.

HRISTACHE NAUM
/Continuare în pag. a 4-a)

secunde, în- 
totuși că așteptările 

fost înșelate : Dumi-



BOX

Astă-seară, la ora 19,30, va avea 
loc pe patinoarul „23 August" din 
Capitală premiera spectacolului 
„Feerie pe gheață", susținut de u- 
nul dintre cele mai bune ansam
bluri de patinaj artistic din U.R.S.S.

Programul va fi prezentat de Ra
du Zaharescu. 
lului își vor 
de persoane: 
ai sportului 
ai Uniunii 
condus de 
artist al poporului din 
— se prezintă 
cului bucureștean cu 
carte de vizită: 550 de spectacole 
date în

Citeva 
gram al 
sportiv: 
„Noapte 
dansuri clasice, moderne și acroba
tice, umor. încă un amănunt : în 
cele două ore și ceva de măiestrie 
și virtuozitate, membrii ansamblului 
vor schimba peste 1000 de costume!

La reușita spectaco- 
da concursul 
campioni, 
și artiști

Sovietice. Ansamblul 
Vahtang Vronski — 

U.R.S.S. 
în fața publi- 

o frumoasă

120 
maeștri 
emeriți

diferite țări ale lumii. 
spicuiri din bogatul pro- 

acestui spectacol artistic — 
compoziția coregrafică 

de ajun", Box pe... gheață,

HANDBAL Jocuri frumoase
în seria a ll-a

campionatelor re- 
feminine și mas

culine și-au disputat duminică cea 
de a treia etapă. In general, din re
latările primite de la corespondenții 
noștri, ca și din constatările obser
vatorilor federali, se 
că — față de ediția 
realizat la majoritatea 
salt calitativ, exprimat 
un bun nivel tehnic.

In seria a Il-a a 
publicane, echipele 
culine și-au <”

poate aprecia 
trecută — s-a 
formațiilor un 
prin jocuri de 

________ ______  S-au construit 
faze de atac bine gîndite, iar în apă- 

pro-

pentru Insigna de polisportiv
în regiunea Dobrogea

(Urmare din pag. 1)

s-aIn raionul Macin, de pildă, nu 
realizat nimic la capitolul concursuri 
și purtători; in raionul Adamclisi, 
în 6 luni, la tel — zero, în raionul 
Istria același rezultat în 4 luni.

— Ce a făcut consiliul regio
nal în această situație ?

— tn planul de măsuri stabilit 
atunci s-au prevăzut analize in fie
care birou raional UCFS. S-a hotă- 
rit, de asemenea, ca fiecare acti
vist salariat să sprijine concret or
ganizarea a 1—2 concursuri, iar pro
fesorii de educafie fizică să răspun
dă de o asociație sau două. Toate 
aceste măsuri trebuiau să ducă la 
o activizare a consiliilor asociațiilor 
sportive în organizarea de concur
și;: i, in așa fel încil pînă la sfîrși'ul 
acestui an, alți 5 000 de tineri să de
vină purtători ai insignei.

— Care este situația la ora 
actuală ? Măsurile stabilite și-au 
găsit aplicarea concretă ?

— Și da și nu. DA în sensul că 
s-au linul analize în toate birourile 
raionale și că la 1 septembrie nu
mărul purtătorilor a ajuns la 
58 324, dintre care 19151 femei și 
25 752 copii. NU, pentru că, în ma
joritatea cazurilor, consiliile raionale 
contează mai mult pe aportul aso
ciațiilor din școli, neglijind fabri
cile și mai ales satele

— De la 28 aprilie la 1 septem
brie (deci 4 luni) numărul purtă
torilor a crescut cu 16 055. E un 
fapt real. Iată însă că în luna 
august au devenit purtători ai in
signei doar 365 de persoane. De 
ce numai atît ?

— Cred că explicația acestui pro
cent atît de redus esle aceea că 
școlile erau în vacantă. Pe bună 
dreptate, se pune întrebarea: ce 
se va intîmpla cînd toți elevii vor 
deveni purtători ai insignei ? Ce vor 
mai raporta consiliile raionale UCFS 
MACIN, unde în prezent sînt doar 
3 734 de purtători, ISTRIA (4 540), 
ADAMCLISI (4 629), NEGRU VODĂ 
'4 533) ? C.'/i ani vor trebui să treacă 
Dină cind activiștii sportivi de aici 
vor depune mat mult interes în popu
larizarea și organizarea concursuri
lor ? Răspunsul trebuie să-l dăm prin 
citeva măsuri concrete de sprijinire 
a consiliilor raionale și ale asociații
lor sportive pentru realizarea unei 
munci bine planificate.

— Și un alt aspect: în semes
trul I al acestui an în regiunea 
Dobrogea s-au organizat 605 „du
minici cultural-sportive'' 
concursuri 
orașe. Cum 
cerea unor 
lui ?

— La aceste 
cipat zeci de mii de tineri. Dacă ele 
ar fi fost folosite și pentru organi
zata trecerii unor probe din ca
drul concursurilor numărul purtăto
rilor ar fi fost cu mult mai mare. 
Considerăm necesară o muncă mai 
operativă de îndrumare și control din 
partea Consiliului regional UCFS 
Dobtogea, a activiștilor sportivi din 
raioane, care să ducă la impulsiona
rea organizării acestor concursuri, la 
mobilizarea tineretului, a tuturor oa
menilor muncii (mai ales în mediul 
sătesc) la trecerea normelor Insignei 
de polisportiv.

Pentru că în regiunea Dobrogea 
tint condiții pentru obținerea unor 
muitate lot mai bune.

și 104 
cultural-sportive la 

au fost folosite în tre- 
probe ale concursu-

maniiesta(ii au parti-

Campionatul pe echipe
Cluj-{-lhinecloara — Mures A. M. + 

Brașov 15—5 ; Cei peste 1000 de spec
tatori prezenți sîmbătă seara în sala 
Armatei din Cluj au plecat de la reuni
une nemulțumiți de calitatea slabă a 
majorității partidelor la care asistaseră. 
Excepție a făcut doar meciul dintre 
Gh. Roșea și St. Sipoș. In nota partide
lor — adică slabe — au fost și arbi
trajele prestate de Bodea, Ștefănică și 
Jilău-Oradea. REZULTATE TEHNICE: 
Gh. Vincze (C—H) egal cu M. Vass, 
— decizie care-1 nedreptățește pe Vass;

C. Momoiu (M—B) b.p. G. Nenițcanu — 
decizie eronată, Învingătorul fiind, după 
părerea noastră, Nemțeanu; P. Puiu 
(G- II) b.p. A. Oprișor; Gh. Roșea 
(C—II) b.p. Șt. Sipoș; A. Murg (G—II) 
b.p. I. Costin, I. Baciu (G—-H) b.p. 
P Păcuraru; V. Mlrza (G-—II) b. ab. 2
D. Linca; Al. Tarpa (G—II) egal cu 
I. Petre (decizia îl nedreptățește pc I. 
Petre); Al. Bora (G—II) egal cu 1. Fft- 
gărășanu; Șt. Scntanai (C—H) b.p. A. 
Gali.

V. CACOVEANU - coresp. 

„CUPA TÎNÂRUL 
seara, stadionul Dinamo a 
interesantă gală, dotată cu

Cele mai

Sîmbătă 
găzduit o 
„Cupa Tinărul dinaraovist“. 
frumoase partide le-au furnizat „pere
chile* : D. Mihaloca (Dinamo)—G. Ilic 
(Constructorul); I. Petre (Voința)—N. 
Păpălău (Dinamo) și T. Miron (Voin
ța)—V. Dumitrescu (Constructorul).
REZULTATE TEHNICE: G. Manea 
(Voința) b.p. O. Andrei (Dinamo); N. 
Lazăr (Olimpia) b.ab. 1 T. Vasile (Di
namo); N. Păpălău (Dinamo) b. p. I.

AUTOMOBILISM

a campionatului
z

Tași-[-Bacăii-^-Suceava — Galați 4— 
16: REZULTATE TEHNICE: I. Nico- 
lau (I—B—S) egal cu A. Mihai (G); 
I. Jîpa (G) b. ab. 2 P. Onofrei; P. Co- 
valiov (G) p.b. M. Dubenco; S. Costan- 
dache (G) b. k.o. 1 M. Cojocaru; D. 
Roman (G) b. ab. 2 Gh. Balog; Gh. 
Onceu (I—B—S) b.p. Gr. Enache; I. 
Pop (I—B—S) egal cu Gh. Bunea; ~ 
Șandru (G) cîștigă fără adversar, 
Manița (G) b. ab. 2 1. Marian; 
Cojan (G) b.ab. I. E. Aioanei.

I. LEIZERlUC-coresp.
Banat—Oltenia 12—8 : Intîlnirea 

avut loc la Oravița. Iată 
tehnice: I. Angelescu (B) b.ab. M. Lu- 
mezeanu; P. Nedelcea (B) b.p. S. Cos- 
tescu; V. Ivanovici (B) b.p. G. Popa; 
M. Cîrciumaru (B) b.p. M. Goanță; R. 
La^ea (B) egal cu I. Enache; I. IIo- 
doșan (O) b. ab. V. Tîrc; A. Totîrlici 
(B) egal cu I. Matei; E. Constantinescu 
(0) b.p. S. Șchiopu; I. Sănătescu (O) 
p.b. B. Kurunczi; T. Cîrcioran (B) cîș
tigă fără adversar.

P. ARCAN - coresp. reg.

DINAMOVIST"

D.
N.

Șt.

a
rezultatele

Petre (Voința); T. Miron (Voința) b.p. 
V. Dumitrescu (Constructorul); D. 
Corbeanu (Dinamo) b.p. G. Ceaușescu 
(Olimpia); M. Budu (Dinamo) b.p. I. 
Daut (Rapid); N. Tudor (Semănătoarea) 
b. k.o. 1 N. Vasile (Dinamo); D. Mi- 
halcea (Dinamo) b. p. G. Ilie (Construc
torul); G. Drăgan (Dinamo) b.p. I. Tu
dor (Progresul); V. Bute (Dinamo) b.ab. 
3 N. Nicolae (Semănătoarea); M. Nicu- 
lescu (Metalul) b.p. M. Băloiu (Voința).

M. GIIIOLDUȘ - coresp.

rare s-au folosit mai multe 
cedee tehnice decît faulturi.

Și acum iată rezultatele din 
ma etapă :

MASCULIN : Metalul Copșa 
— Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej 14—9 (9—6), Meci de bună fac
tură tehnică, disputat într-o notă de 
perfectă sportivitate. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Litschel (6), 
Oană (3) — Metalul, Berdilă (4) — 
Cauciucul. (M. Haliciu — coresp.) 
Voința Sibiu — Rapid București 
8—9 (5—5). Și în acest joc echipa si- 
biană a evoluat slab, fiind obligată 
să părăsească terenul învinsă. Oaspeții 
au jucat în viteză, folosind des con
traatacurile. (I. Boțocan — coresp.). 
Timișul Lugoj — Tehnometal Timi
șoara 19—10 (11—4), Peste 1 000 de 
spectatori au asistat la o partidă de 
un bun nivel tehnic, în care lugojenu 
s-au impus printr-o pregătire fizică 
superioară. Cele mai multe goluri 
le-au înscris Kopp (9) pentru gazde 
și Dian (4) pentru oaspeți. (C. Olaru- 
coresp.). Tractorul Brașov — Textila 
Cisnădie 21—18 (13—8). Jocul s-a

lAHTING

ulti-

Mică

disputat la Sf. Gheorghc și a revenit 
pe merit brașovenilor, care au do
minat mai mult în prima repriză. 
(Gh. Briotă-coresp.). Știința Lo- 
vrin—Voința București 18—19 (10—8).

FEMININ ; Partizanul roșu Brașov
— Favorit Oradea 14—8 (8—3). 
Ș.S.E. Petroșeni — Ș.S.E. nr. 2 Bucu
rești 16—7 (8—5). Gazdele au jucat 
bine, dovedind o mai mare forță de 
finalizare. (F. Cornea — coresp.). 
Spartac Constanța — Textila Buhuși 
6—13 (2—10). Ș.S.E. Buzău — C.S.M. 
Sibiu 8—2 (2—0). Un meci în care s-a 
ratat mult. Au înscris : Constantin 
(2), Micoan S.S.E. și Chitea (2) _— 
C.S.M. (M. Dumitru—coresp.). Voin
ța Odorhes — Constructorul Timișoa
ra 8—7 (3—2).

★

După cum se Știe, duminica trecută 
s-au disputat primele jocuri din cadrul s 
seriei a Il-a studențești. Iată rezulta
tele : MASCULIN: Universitatea II 
București — Politehnica II Timișoara 
15—10 (9—7), Medicina Tg. Mureș— 
Institutul Pedagogic Bacău 20—14
(10—8), Știința Petroșeni—Universi
tatea Cluj 16—10 (9—5), Politehnica 
Brașov — Politehnica București 15—18 
(7—8); FEMININ: I.S.E. București— 
Politehnica Iași 7—3 (5—2), Universi
tatea Cluj — Universitatea II Bucu
rești 32—3 (13—0). Politehnica Galați
— Politehnica București 15—3 (9—2), 
Institutul Pedagogic Tg. Mureș — Ins
titutul Pedagogic Bacău 4—4 (0—0), 
Universitatea U Timișoara — I.C.F. 
București 4—2 (2—0).

Au luat sfîrșit campionatele republicane
CONSTANȚA (prin telefon). — 

Ultimele două regate disputate în 
cadrul campionatelor republicane de 
iahting au adus unele modificări 
în clasamentul general, deși vîntul 
n-a fost propice. Veliștii bucureșteni 
au dominat întrecerile la trei din 
clasele prevăzute în program.

Iată rezultatele celei de a Vl-a 
regate: Finn; 1. P. Svoboda (IDEB), 
2. E. Greșianu (ISE București), 3. 
R. Mînăstireanu (IDEB) ; Star: 1. 
M. Dumitriu — C. Iliescu (IDEB),
2. Gh. Lungu — O. Tomiuc (IDEB),
3. D. Onofrei — C. Floroiu (IDEB); 
F.D.; 1. I. Alexandru — D. Nicu
lescu (Electrica Constanța), 2. L. 
Predescu — L>. Predescu junior 
(ISE București), 3. N. Culică — D. 
Carabulea (Electrica Constanța) ; 
Snipe : 1. V. Gelles — N. Podeanu 
(ISE București), 2. V. Mițchievici —

Raliul României" a fost câștigat
de echipajul Viorel Marin

Automobiliștii participant! la „Raliul 
României" au încheiat competiția dumi
nică dnpă-amiază, participînd la o probă 
de îndcmînare care a avut loc pe pla
toul din fața Pavilionului Expoziției 
Economiei Naționale. După cum se știe, 
întrecerea a durat două zile, concurbnții 
avînd de străbătut un traseu de peste 
1 500 km, de-a lungul a nouă regiuni 
ale țării. S-a condus neîntrerupt aproape 
24 de ore.

Din cele 43 de echipaje care au luat 
startul sîmbătă dimineața la Brașov, 36 
au terminat cursa. In urma omologării

I In clasamentul ge-rezultatelor, locul
neral al competiției a revenit echipajului 
brașovean Viorel Marin—Mihai Vicaș, 
care a concurat pe un automobil Fiat 
1300. Pe locul 11 s-a clasat echipajul 
Florin Hainăroșie—Iordan Bucurescu 
(București, mașină Fiat 1300), iar pe 
locul III echipajul Constantin Pes- 
caru—Ion Finichiu (Brașov, Fiat 850). 
Iată și ciștigătorii locului I pe clase: 
pînă la 770 cmc: D. Macovei—G. Filip 
(Fiat 600); pînă la 900 cmc: G. Pes
cara—I. Finichiu (Fiat 850); pînă la 
1250 cmc: Gh. Sorescu—E. Bîră (Re-

Mihai Vicaș
nault 10 Major); pînă la 1 500 cmc: V. 
Marin—M. Vicaș (Fiat 1300).

„Raliul României" a fost cea de-a 
doua competiție oficială organizată la 
noi în țară pentru iubitorii automobilis
mului sportiv. Ea merită însă cu priso
sință primul loc în ceea ce privește or
ganizarea. Atît forul de specialitate — 
Asociația Automobiliștilor din România 
— cit și organele de circulație au asi
gurat întrecerii cele mai bune condiții 
de desfășurare.

N. Ancuța (IDEB), 3. M. Năvodarii
— I. Stănescu (IDEB).

Regata a Vll-a : Finn : 1. P. Svo
boda, 2. N. Opreanu (IDEB), 3, R. 
Mînăstireanu; Star: 1. M. Dumi- 
triu — C. Iliescu, 2. Gh. Lungu —
O. Tomiuc, 3. M. Băiceanu — I. 
Sandu (Electrica Constanța); F. D.; 
1. N. Culică — D. Carabulea, 2. I. 
Naum — C. Tudoroiu (IDEB); 3. 
I. Alexandru — D. Niculescu; Snipe: 
1. M. Năvodaru — I. Stănescu, 2. 
V. Gelles — N. Podeanu, 3. V. Miț- 
ch ie viei — N. Ancuța.

Iată și clasamentul general indi- . 
vidual: Finn : 1. P. Svoboda 5 773 p,
— campion republican, 2. N. 
Opreanu 5 074 p., 3. R. Mînăstirea
nu 4 199 p.; Star : 1. M. Dumitriu — 
C. Iliescu 6 852 p. — campioni re
publicani, 2. Gh. Lungu — O. 
Tomiuc 5 347 p., 3. M. Băiceanu — 
I. Sandu 3 518 p. ;F. D.r 1. I. Ale
xandru — D. Niculescu 6 024 p. — 
campioni republicani, 2. N. Culi- 
că — D. Carabulea 3 876 p., 3. Iț, 
Predescu — L. Predescu junii!? ' 
3 741 p.; Snipe: 1. V. Gelles — Ni 
Podeanu 6 551 
publicani, 2. 
Doctor (IDEB) 
chievici — N. 
echipe, primul 
lor de la Electrica IDEB (P. Svo
boda, D. Popovici, D. Tituș, I. Naum 
C. Tudoroiu, Gh. Lungu și O. To
miuc; antrenori Gh. Constantin și 
V. Zăgănescu), urmați de cei de la 
ISE București și Electrica Cons
tanța. De remarcat condițiile bune 
de organizare și arbitrajele corecte 
ale întrecerilor.

p. — campioni re- 
D. Popovici — Tr. 
5046 p, 3. V. Miț- 
Ancuța 3 944 p. Pe 

loc a revenit veliști-

D. L.
G. POPA și CH. GOLDENBERG 

corespondenți.

GRUPUL ȘCOLAR „VULCAN"

Str. S. Vulcan nr. 8 Telefon 31.48.11

ANUNȚA

CONCURSUL DE ADMITERE LA

ȘCOALA PENTRU PERSONAL TEHNIC în specialitățile :

- Tehnician

- Tehnician

proiectant pentru industria construcțiilor de mașini

pentru turnătorie

Se primesc
certificat de absolvire a liceului, din București și regiunile Ploiești, 
Brașov, Cluj, Dobrogea, Banat

absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau

înscrierile se primesc pînă la 24 septembrie

TEATRU BAROU DELAVRANCEA
VA PREZENTA

ÎN PRIMA PARTE A STAGIUNII 1966—1967 URMĂTOARELE
NOI PREMIERE:

„INELUL LUI... JUPITER"
comedie de

— în 
Regia: CĂLIN FLORIAN 
Scenografia : Arh. IGOR

ADRIAN 
premieră

SKACUN
„TURC A

GEORGE GRECU 
pe țară —

R E T"
comedie de LESAGE 

Regia: ION SIMIONESCU 
Decoruri: arh. VLADIMIR POPOV 
Costume: GABRIELA NAZARIE

„VINOVAT FĂRĂ VINĂ"
de A. N. OSTROVSCHI 

Regia: ION SIMIONESCU



Categoria c, in ciirc și comentarii FOTBAL

A EST _ _  Rezultate din campionatul

Ia BUHUȘI — ANCORA 
1(1—0). — Ambele echipe au 
Lit pentru victorie, care a 
In cele din urmă textiiiști- 
Irită punctului înscris de 
lin. 15). (Ion Vieru—coresp.). 
I\ C.F.R. GALAȚI — MINO- 
kTRA DORNEI (0—0). Joa 
Le campionat, dar de nivel 
hb. Gloria C.F.R. a ratat mul- 
I prin Derianu și Petre Ma- 
I Arsenie—coresp.).
MOTIVA IAȘI — VICTORIA 
(l—4). — Oaspeții au fruc- 
din cele 8 ocazii avute, pe 
dele au ratat exasperant de 
ilurile au fost realizate de 
(min. 1 și 15), lanul (min. 

aria (min. 77) pentru Victo- 
ll'p (min. 4) pentru Locomo- 

Diaconescu—coresp.).
I MIZIL — FORESTA FĂLTI-

1). Au înscris : Luțac (mim

1) pentru Foresta, C. Dinu (min. 55) 
și St. Dinu (min. 87) pentru Rapid, 
în min. 40 Dinuță (Rapid) a ratat o 
lovitură de la 11 m. în același minut 
el a fost eliminat din joc pentru lo
virea intenționată a portarului de 
la Foresta. în min. 88 Mihalache 
(Rapid) a fost eliminat și el, pentru 
insulte aduse adversarilor. Starea de 
nervozitate de pe teren s-a datorat 
și arbitrajului slab prestat de Vasile 
Gogu—Roman. (M. Piroșca—coresp.).

METALUL BUZĂU — PETROLUL 
MOINEȘTI (3—1). Metalurgiștii» au 
cîștigat, după un joc de faatură teh
nică modestă, disputat insă într-o 
deplină sportivitate. Au înscris : 
Nazt (min. 7 din 11 m), Cojocarii I 
(min. 35), Chidu (min. 60) pentru Me
talul, respectiv Ghițan (min. 83). 
(Marin Dumitru—coresp.).

GLORIA BÎRLAD — UNIREA FOC
ȘANI (0—0). Deși au dominat cu 
autoritate, fotbaliștii de la Gloria 
n-au putut cîștiga, deoarece au cău
tat prea mult poziția ideală de șut. 
De remarcat însă și forma excelen
tă a portarului focșenean Lazăr,. care 
și-a scăpat echipa de la o înfrîn- 
gere siguTă. (E. Solomon—coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — ME
TALUL RĂDĂUȚI. în min. 34 Fla
mura roșie conducea cu 1—0 prin 
golul înscris de Bujor. în aceiași mi
nut jucătorul Oprea Mircea (Meta
lul) a fost eliminat de pe teren pen
tru insulte repetate aduse arbitrului. 
Un alt fotbalist de la Metalul, Pe
trescu, l-a lovit pe arbitrul jocului. 
Cornel Buburuz — Bacău, care 
bineînțeles l-a eliminat din joc. Pen
tru că jucătorul Petrescu nu a pără
sit terenul in timpul regulamentar,

în min. 39 arbitrul a fluierat sfîrși- 
tul jocului. (V. Doruș—coresp.).

CLASAMENT

1. Unirea Focșani 4 2 2 0 4—1 6
2, Victoria Roman 4 2 1 1 9—6 5

3—4. Gloria C.F.R. Galați 4 2 1 1 3—3 5
3—4. Metalul Buzău 4 2 li 1 5—5 5
5—7. Metalul Rădăuți 3 2 0 1 7—6 4
5—7. Ancora Galați 4 2 0 2 6—5 4
5—7. Rapid Mizil 4 2 0 2 6—5 4

8. Textila Buhuși 4 2 0 2 5—5 4
9. Minobrad V. Dornei 4 1 2 1 3—3 4

10. Petrolul Moinești 4 1 1 2 9—7 3
11.. Foresta Fălticeni 4 1 1 2 7—8 3
12. Gloria Bîrlad 4 1 1 2 2—5 3
13. FI. roșie Tecuci 3 1 0 2 3—6 2
U. Locomotiva Iași 4 9 2 2 3—7 2
ETAPA VIITOARE Victoria Roman -

Textila Buhuși, Foresta Fălticeni
Petrolul Moinești, Ancora Galați — Gto~* 
jia C.F.R. Galați, Gloria Bîrlad — Lo
comotiva Iași, Unirea Focșani — Meta
lul Buzău, Minobrad V. Dornei — Me
talul Rădăuți, Flamura roșie Tecuci — 
Rapid Mizil.

A SUD
■OMETAL BUCUREȘTI — 
■OȘIORI (0—0). Rezultatul de
■ este echitabil. Jocul începe 
Ișoară notă de dominare a 
lenilor. Oaspeții joacă pru- 
|i un contraatac, roșiorenăi 
Ln pas de a deschide scorul 
Irecizia în șut își spune cu- 
luitima parte a primei repri- 
■racterizează printr-o puterni- 
liune a bucureștenilor care 
lei cornere, rămase însă fără 
I După pauză ambele echipe 
I posibilități bune de a mar- 
plnicii au greșit jucînd prea 
lai. Trebuie spus că meciul
■ ășurat într-o deplină eporti- 
ICorect arbitrajul lui Gh. Co
li— Cîmnina. (N. Tokacek—

II. SF. GHEORGHE — PRO- 
I. CORABIA (2—0). Gazdele au 
lit jocului un caracter ofensiv, 
I oasDetii au folosit o apăra- 
raaglomerată. Fotbaliștii de 
Iresul au tras de timp în spe- 
linui rezultat egal. Această 
la dat roade pînă în min. 75, 
Erarea lor nu a mai rezistat și 
li a marcat de două ori intr-un 
pterval (min. 75 și 78). Domi- 
Inetă a Oltului este ilustrată 

și de raportul de cornere:
(Gh. Briotă—coresp.).

IUL TULCEA — I.M.U. MED- 
(1—1). Stuful a dominat mai 

Bar apărarea fermă a jucăto- 
in Medgidia a făcut oa sco- 
rămînă egal. Au marcat: Că-

Moment de mare tensiune la poarta rașiorenilor. Fază din meciul 
Tehr.ometal București — C.F.R. Roșiori 0—0.

Foto: N. Tokacek
lin (min. 39) pentru I.M.U.M., res
pectiv Maseru (min. 41). în min. 75, 
Marin Ion (I.M.U.M.) a fost eliminat 
pentru insulte aduse arbitrului. (I. 
Turșie—coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — S. N. 
OLTENIȚA (0—0). Joc cu faze fru
moase în care gazdele, din păcate, 
s-au întrecut în ratări (Calciu, Del- 
ca, Duțan). Oaspeții s-au apărat bine 
și au acționat pe contraatac. Foarte 
bun arbitrajul lui V. Pădureanu —

București. (R. Decebal—coresp.).
ELECTRICA FIENI — METALUL 

TÎRGOVIȘTE (0—1). Meci de luptă, 
cu multe acțiuni ofensive, dar și cu 
numeroase ocazii de a înscrie, iro
site. Remarcăm, ca un aspect nega
tiv, tendința de joc dur a jucători
lor de la MetaluL Unicul gol a fost 
înscris de Nițescu (min. 70). (C. Po
pescu—coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — FLA
CĂRA ROȘIE BUC. (2—1). Partidă

IA VEST
JWpPUTERE» CRAIOVA — 
RAPID CRAIOVA (3—2). Der- 
laiovOTn al categoriei C a dat 
I un joc de factură submedio- 
I? remarcat însă nota de de- 
Lportivitate în care s-a jucat. 
Ic au fost înscrise de Matei I m), Resduc și Stanciu (Elec- 
Ir-e), Mirea și Preoțescu (Auto- 
l(M. Bobei—coresp.).
1H.UL HUNEDOARA—AURUL 

(2—0). 4 000 de spectatori 
■it la un joc deschis, desfășu- 
■ mitele regulamentului. Meta- 
■știgat mai ușor dedt arată 
FAu marcat: Mercea (min. 5) 
undă (min. 50). (Voicu Albii—

MIA FĂGĂRAȘ — A.S.A. SI- 
2—0). Datorită vigorii arăta- 
joa de tînăra formație sibiană,- 
repriză a fost echilibrată, în

cea de a doua, Chimia înscrie de 
două ori prin Cosma (min. 53 și 84). 
De remarcat că în min. 55 portarul 
sibian Mitrofan a reținut o lovitură 
de pedeapsă executată de Bujor. (V. 
Lazăr—coresp.).

TRACTORUL BRASOV — PRO
GRESUL STREHAIA (5—0). Atacul 
brașovean, sprijinit de mijlocașii 
Chimina și Ferencz, a constituit un 
pericol permanent pentru poarta 
oaspeților care s-au prezentat slab 
pregătiți. Au marcat: Chimina (min. 
70 și 86), Selimesi (min. 17), Trăsnea 
(mîn. 33) și Ferencz (min. 66). în 
min. 72 Pîrvu (Progresul) a fost e- 
liminat pentru injurii la adresa ar
bitrului Al. Pîrvu — București, care 
a condus corect și autoritar. <C. 
Gruia—coresp.).

MINERUL ANINA — VICTORIA 
CALAN (2—0). Meci frumos. Mine

rul a jucat cu mai multă ambiție. Au 
marcat: Zăvălaș (min. 51) și Naidin 
(min. 89). (G. Crăciunel—coresp.).

MUREȘUL DEVA — VICTORIA 
TG. JIU (3—1). Cei care înscriu pri
mii au fost oaspeții (în min. 50, 
prin Ochea), apoi Onea egalează 
(min. 55), transformînd un „11 me
tri". Din acest moment localnicii pun 
stăpînire pe joc și reușeso să fruc
tifice două ocazii (min. 56—Ambruș, 
min. 72— Cergii). De remarcat că 
din min. 60 oaspeții au jucat în 10 
jucători, datorită eliminării lui Stă- 
nescu, pentru insulte aduse arbitru
lui. (Ion Simion—coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — METALUL 
TR. SEVERIN (0—0). Feroviarii au 
pierdut un punct datorită propriei 
lor înaintări, care n-a știut să fruc
tifice situațiile avute. A arbitrat bine

IA NORD
KHCA TÎRNĂVENI — MINE- 
llHOR (3—1). Oaspeții au lăsat 
resie frumoasă prin jocul pres- 
Lr au rămas datori la capito- 
hciplină. Punctele au fost în- 
I de Secheli (min. 30) și Ionaș 
140 și 60) pentru Chimia, res- 
I Andraș (min. 48). (I. Ducan— 
Li.
ANȚA SIGHIȘOARA — MINE- 
BAIA SPRIE (2—1). Gazdele au 
kt mulțumitor, avînd inițiativa 
Irmanență și posibilitatea de a 
k la o diferență mare, dar linia 
kc a ratat ocazii clare. Au mar- 
llosif (mân. 7 și 47) pentru Fa- 
I Suta (min. 69) pentru Minerul, 
loldovan—coresp.).
1MCINA CLUJ — ARIEȘUL TUR- 
g 0). Studenții au practicat un 
l de bună calitate, cu faze spec

taculoase, aplaudate, dar... numai în 
primele 45 de minute, cînd au și în
scris cele trei goluri (Cristea în min. 
3 și 35, Mărcuțiu în min. 14). (N. To- 
doran—coresp.).

OLIMPIA ORADEA — METALUL 
COPȘA MICĂ (3—0). Meciul a fost 
interesant prin dîrzenia cu care s-a 
jucat. Au marcat: Kun (min. 44), Pe- 
tripă (min. 64 și 70). (V. Sere — 
coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (4—4). Joc dina
mic, cu multe faze și goluri. Au în
scris : Podar (min. 7), Duca (min. 23 
din penalti), Cîmpeanu (min. 26), Cri- 
ș»n (min. 57) pentru Soda, Baghi 
<min. 15), Bojoni (min. 27), Koncz 
(miji. 40) și Vancea (min. 65, auto
gol) pentru Steaua roșie. (Gh. Tău- 
tan—coresp).

SĂTMĂREANA — PROGRESUL 
REGHIN (1—0). Joc de nivel tehnic 
slab. Ambele echipe s-au angrenat în
tr-o luptă epuizantă pentru rezultat, 
lăsînd la o parte latura spectacula
ră. Unicul gol a fost înscris de Se- 
neș (min. 11). Portarul Greab (Pro
gresul) a apărat excepțional. (A. Ver
ba—coresp.).

RECOLTA CĂREI — A.S. AIUD 
(3—0). Cu toate că Recolta a do
minat categoric în prima repriză, nu 
a reușit să deschidă scorul, din cau
za impreciziei șuturilor la poartă și 
apărării supranumerice a oaspeților, 
în repriza secundă jocul devine mai 
echilibrat, dar— Recolta marchează de 
trei ori prin Covaci (min. 48), Hau
ler (min. 73 din 11 m) și Szikszai (min. 
83). (Tr. Silaghi—coresp.).

de bun nivel tehnic. Au înscris: 
Deroș (min. 27 și 63) pentru Elec
trica, respectiv Bărbulescu (min. 73, 
din 11 mj. (L. Bruckner—coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — PORTUL 
CONSTANȚA (1—3). Jucătorii con- 
stănțeni s-au prezentat bine pregă
tiți. înaintașii Dunării au atacat 
mult dar dezordonat și, în plus, au 
ratat în serie (printre alte ocazii și 
două lovituri de la 11 m — Musta
ță în min. 28 și Angelescu în min. 
84). Au marcat : Moroianu (min. 3), 
Sintimbreanu (min. 52), Stoica — 

autogol (min. 75) pentru Portul, res
pectiv Angelescu (min. 41). A arbi
trat bine V. Sărățan — Brăila. (I. 
Tudor — coresp.).

CLASAMENT
1. Portul Constanța 4 3 1 0 7—3 7
2. Metalul Tîrgoviște 4 3 0 1 8—1 6
3. Electrica Constanța 4 2 2 0 6—2 6
4. Tehnometal București 4 2 11 9—5 5
5. S.N. Oltenița 4 2 11 6—3 5
6. I.M.U. Medgidia 4 2 11 3—3 5
7. C.F.R. Roșiori 4 12 1 4—6 4
8. Oltul Sf. Gheorghe 4202 7-13 4
9. Progresul Corabia 4 112 4—8 3

10. Stuful Tulcea 4 112 4—8 3
11. Flacăra roșie Buc. 4103 11-9 2
12. Dunărea Giurgiu 4 1 0 3 5—7 2
13. Electrica Fieni 4 1 0 3 2—5 2
14. Muscelul Cimpulung 4 0 2 2 1—4 2

ETAPA VIITOARE : Flacăra roșie Buc.
— Metalul Tîrgoviște, Dunărea Giurgiu
— Progresul Corabia, C.F.R. Roșiori — 
S.N. Oltenița, Portul Constanța — Stu
ful Tulcea, Electrica Fieni — Electrica 
Constanța, Oltul St. Gheorghe — Musce
lul Cimpulung, I.M.U. Medgidia — Teh- 
nometal București.

A. Rădulescu — București. <M. Mu- 
tașcu—coresp.).

CLASAMENT
1. EIectroputere Craiova 4 3 0 1 12—7 6
2. Victoria Călan 4 3 0 1 6—2 6
3. Chimia Făgăraș 4 3 0 1 7—7 6
4. Metalul Hunedoara • 4 2 1 1 6—3 5
5. Mureșul Deva 4 2 1 1 6—6 5
6. Aurul Zlatna 4 2 0 2 7—4 4

7—8. A.S.A. Sibiu 4 2 0 2 7—5 4
7—8. Tractorul' Brașov 4 2 0 2 7—5 4

9. Minerul Anina 4 2 0 2 4—3 4
10. Metalul Tr. Severin 4 1 1 2 2-6 3
11. C.F.R. Caransebeș 4 1 1 2 1—8 3
12. Autorapid Craiova 4 1 0 3 7—9 2
13. Victoria Tg. Jiu 4 1 0 3 5—8 2
14. Progresul Strehaia 4 1 0 3 9-13 2
ETAPA VIITOARE : Metalul Tr. Seve-

rin — Autorapid Craiova, A.S.A. Sibiu
— Victoria Călan, Progresul Strehaia — 
Minerul Anina, Metalul Hunedoara — 
C.F.B. Caransebeș, Victoria Tg. Jiu — 
Aurul Zlatna, Eleetroputere Craiova — 
Tractorul Brașov, Mureșul Deva — Chi
mia Făgăraș.

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 4 3 10 10—0 7
2. Medicina Cluj 4 3 1 0 8—2 7
3. Chimica Tîrnăveni 4 2 11 8—4 5
4. A.S. Aiud 4 2 11 7—6 5
5. Recolta Cărei 4 2 0 2 8—5 4
6. Minerul Baia Sprie 4 12 1 3—2 4
7. Metalul Copșa Mică 4 2 0 2 4—6 4
8. Sătmăreana 4 2 0 2 2—5 4
9. Steaua r. Salonta 4 12 1 7-12 4

10. Soda Ocna Mureș 4 112 7—9 3
11. Arieșul Turda 4 112 4—7 3
12. Faianța Sighișoara 4 112 3—9 3
13. Minerul Bihor 4 1 0 3 8—6 2
14. Progresul Reghin 4 0 13 1—7 1

ETAPA VIITOARE : Sătmăreana —
Steaua roșie Salonta, Progresul Reghin 
— Metalul Copșa Mică, Medicina Cluj — 
Olimpia Oradea, Arieșul Turda — Faian
ța Sighișoara, Soda Ocna Mureș — Re
colta Cărei. Chimica Tîrnăveni — Mine
rul Baia Sprie, Minerul Bihor — A. S. 
Aiud .

republican de juniori
Stuful Tuleea-I. M. U. Medgidia

2— 2 (1—2), C. F. R. Caransebeș—
Metalul Tr. Severin 3—1 (2—1), E- 
lectroputere Craiova—Autorapid
Craiova 2—1 (0—0), Dinamo Bacău 
—Ancora Galați 0—1 (9—0), Ind. 
sîrtnei C. Turzii—A.S.A. Tg. Mureș
1— 0 (0—0), Metalul Hunedoara—
Știința Craiova 1—1 (0—1), Oțelul 
Galați—Progresul Brăila 1—0 (0—0), 
Gloria C.F.R. Galați—Siderurgistul 
Galați 4—1 (0—1), Gloria Bîrlad— 
Unirea Focșani 4—1 (I—IX C.SJU.S. 
Iași—Textila Buhuși 2—0 (0—0), lo
comotiva Iași—Victoria Roman 0-—0, 
Soda Ocna Mureș—Progresul Re
ghin 2—0 (0—0); Crișul Oradea— 
Minerul Baia Sprie 9—0 (4—0), O- 
limpia Oradea—Minerul Bihor 1—0 
(1—0), Recolta Cărei—Sătmăreana
3— 1 (2—1), Mureșul Deva—Victo
ria Tg. Jiu 0>—2 (0—0), Minerul 
Anina—C.F.R. Arad 3—2 (1—0}, Fa
rul. Constanța—Metalurgistul Bucu
rești 0>—1 (0—IX Ceahlăul P. Neamț 
—C.F.R. Pașcani 3—1 (0—IX Fla
căra Moreni—Poiana Cîmpina 0—2 
(0—IX Oltul Sf. Gheorghe—Tracto
rul Brașov 2—1 (2—1), Faianța. Si
ghișoara—Metro.nl Brașov 4—0 (2—0), 
Rapid Mizil — Viitorul București
2— 3 (2—2), Chimia Făgăraș—A.S.A 
Sibiu 2—2 (1—2X Minerul Anina— 
C.F.R. Arad 3—2, Progresul Bucu
rești—Progresul Corabia 3—0 (0—OX 
Dinamo București—Petrolul Plo
iești 2—1 (1—0), Rapid București— 
S. N .Oltenița 3—0 (1—0).

PRONOSPORT
LA 27 SEPTEMBRIE 1966 

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO

La 27 septembrie a.c. LotoProno- 
sport organizează o nouă tragere a 
autoturismelor la Loto. Se atribuie 
autoturisme de diferite mărci și ca
pacități : Fiat 1800, Renault 10 Ma
jor, Fiat 850+12.000 lei în numerar, 
Fiat 600 și Trabant 601 pentru va
riantele cu 3 numere cîștigătoare. 
De asemenea, se atribuie premii în 
bani pentru variantele cu 2 numere 
cîștigătoare.

Se efectuează 12 extrageri (în to
tal 36 numere).

Cu numai 24 lei se poate participa 
Ia toate cele 12 extrageri. Se aplică 
aceeași formulă tehnică de la tra
gerile autoturismelor Loto anterioa
re, la care s-au atribuit peste 100 
autoturisme.

Procurați-vă din vreme biletele I
★

O dată cu reluarea campionatului 
nostru de fotbal categoria A, pro
gramele concursurilor Pronosport de
vin și mai atractive. Iată progra
mul concursului nr. 39 (etapa din 25 
septembrie 1966):

I. Jiul—Rapid
II. Universitatea Cluj—ȘL Craiova

III. Dinamo Buc. — St. roșu
IV. C.S.M.S. Iași—U.T.A.
V. Chimia Suc.—Ceahlăul P. N.

VI. Metrom—Știința București
VII. C.F.R. Arad—Vagonul

VIII. C.F.R. Timiș.—Ind, sîrmei
IX. Brescia—Fiorentina
X. Cagliari—Milan

XI.Lazio—Torino
XII. Mantova—Roma

XIII. Venezia—Atalanta

•ir

Azi este ultima zi pentru depune
rea buletinelor la concursul Prono- 
expres de mîine a cărui tragere va 
avea loc la Tr. Severin.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres
nr. 37 din 14.IX. 1966:

23 lei.

Categoria a II-a, 1 variantă a
33.146 lei și 9 variante a 8.146 leL

Categoria 
2.083 lei.

a III-a, 42 variante a

Categoria
324 lei.

a IV-a, 348 variante a

Categoria
113 lei.

a V-a, 992 variante a

Categoria a Vl-a, 6.545 variante a

Report la categoria I pentru con
cursul următor Iei 146.462.

Premiul de 25.000 Iei va fi atri
buit prin tragere la sorți unei va
riante de categoria a Il-a.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto Pronosport.

Sighi%25c8%2599oara%25e2%2580%2594Metro.nl


Simpozionul internațional 
al antrenorilor de handbal

La sfîrșitul lunii august a avut loc 
în localitatea Magglingen, din Elve
ția, un simpozion internațional al 

antrenorilor de handbal, organizat 
prin grija Federației Internaționale de 
specialitate, la care au fost prezenți 
62 de tehnicieni din 20 de țări. După 
cum se poate vedea și din numărul 
participanților această acțiune, me
nită să asigure un larg schimb de 
opinii între antrenorii de handbal, 
precum și o discuție mai amplă a- 
supra tuturor noutăților privitoare la 
îmbunătățirea pregătirii sportivilor, 
a avut un larg ecou, ceea ce poate 
fi considerat un prim succes. în a- 
fară însă de aceasta, tematica sim
pozionului a făcut ca fiecare lec
ție să fie mult comentată, ca 
toate lucrurile discutate să se elu
cideze nu numai prin aportul celor 
ce au predat ci și prin contribuția 
tuturor participanților.

Se poate spune, deci, că acest sim
pozion și-a atins pe deplin scopul 
pentru care a fost organizat și că 
— ceea ce este mai important — 
fiecare dintre cei prezenți ia Magglin
gen s-a intors acasă cu un bagaj vo
luminos de noi și interesante cu
noștințe. Au fost foarte instructive 
și cu multă atenție urmărite lecțiile : 
„Concepția modernă în jocul de 
handbal” — Emil Horle (Elveția), 
președintele Comisiei Tehnice a 
F.I.H., „Probleme psihologice actuale 
In sportul de performanță și, In spe
cial. în jocul de handbal” — prof, 
dr. Karl Widmer (Elveția), „Condu
cerea echipei în timpul jocului* — 
Curt Wadmark (Suedia), „învățarea 
și perfecționarea unui sistem de joc 
adecvat echipei” — Bedrich Konig 
(Cehoslovacia). în această direcție 
trebuie să precizez că, spre mîndria 
noastră, a tuturor, școala româneas
că de handbal a fost și aci la înăl
țime. toți tehnicienii prezenți as- 
cuHînd cu mult interes și unii soli- 
citînd chiar demonstrații și consul
tații în plus la cele trei teme pre
zentate de conf. univ. Ion Kunst- 
Gliermănescu, membru al Comisiei 
Tehnice a F.I.H., care au tratat: 
„Planificarea antrenamentului pen
tru învățarea handbalului modern", 
„Exerciții complexe pentru dezvolta
rea din punct de vedere fizic, tehnic 
și tactic a jucătorului de handbal” 
și „Dezvoltarea vitezei de start, a- 
lergare, reacție, pasare, aruncare și 
execuție în handbalul modern". Toa
te trei teme au avut ca subiect pro
bleme importante ale jocului de 
handbal și, în afară de aceasta, ele 
s-au referit la lucruri practice, de 
care fiecare antrenor se lovește a- 
proape zilnic în munca sa. A fost 
deci firesc ca lecțiile respective să 
fie urmărite cu mult interes și ca 
multi dintre cei prezenți să solicite 
amănunte în plus, în cadrul unei de
monstrații practice condusă de teh
nicianul nostru.

Trebuie, de asemenea, scos fn e- 
videntă faptul că organizarea ședin
țelor de lucru la un nivel superior 
(aparate de proiecție, filme și dia
pozitive, multiplicarea rapida a lec
țiilor) a contribuit la succesul sim
pozionului.

Se impune, deci, ca prin grija co
legiului central de antrenori să se 
realizeze, cît mai repede, o largă 
difuzare a tuturor materialelor dis
cutate la simpozionul de Ia Magglin
gen, fncft cea mai mare parte a an- 
trenoriloi de handbal din țara noas
tră să poată beneficia de concluziile 
la care s-a ajuns în direcția princi
palelor probleme ale handbalului mo
dern.

D. POPESCU-COLIBAȘI 
antrenor

Badenski (Polonia)
Stalmach (Polonia)

— Phillip (R.F.G.)

învingătoare in meciul cu R.F.G

m —• Ma-

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a disputai meciul masculin 
de atletism In care echipa R.P. Polone 
a învins cu scorul de 109—103 puncte 
echipa R. F. 6. Iată principalele 
rezultate ale întîlnirfi: 100 
niak (Polonia) 10,2; 110 mg — Henrich 
(R.F.G.) 13,9; greutate — Birlenbach 
(R.F.G.) 19,06; 1500 m — Tummler
(R.F.G.) 3:39,1; 5 000 — Stawiarz (Po
lonia) 14:02,4; triplu — Schmidt (Polo
nia) 15,99 m; suliță — Sidlo (Polonia) 
81,46 m; 200 m — ~ ■
21,0; lungime — 
8,00 m; 10 000 m 
29:21,2.

Și la Dusseldorf, 
tre echipele de

în meciul atletic din- 
juniori ale R.F.G.

și R. P. Polone, victoria a revenit spor
tivilor polonezi, la scorul de 100,5—99,5. 
Cu acest prilej, sprinterul polonez. Wag
ner a realizat 10,5 pe 100 m plat, iar 
săritorul In lungime Swiecicki (Polonia) 
a obținut 7,58 m

• La Stockholm, pe un timp nefavo
rabil a avut loe meciul atletic dintre 
reprezentativele masculine ale Suediei și 
Angliei. Au cîștigat gazdele cu scorul de 
112—100 puncte. Iată cttcva rezultate: 
800 m — Garter (A) 1:48,3; 200 m 
Althoff (S) — 21,8; 110 mg — Forsaan- 
der (S) 14,3; înălțime — Dahlgren (S) 
2,07 m; 5 000 m — McCafferty (A) 
13:47,2; 3 000 m obst. — Person (S) 
8:42,6; lungime — Rune (S) 7,38 m.

Simbătă și duminică In Capitală

Meciul de atletism 
ROMÂNIA—ITALIA

Stadionul Republicii va 
găzdui la sfîrșitul acestei 
săptămîni întîlnirea inter
națională amicală de a- 
tletism dintre echipele 
masculine și feminine ale 
ROMÂNIEI și ITALIEI.

Dacă meciul băieților 
se află la a doua ediție 
(prima a avut loc anul 
trecut la Neapole ; vic
toria a revenit atleților 
italieni cu 117—90 p) în
tîlnirea feminină consem 
nează acum cea de a 
VIII-a ediție a sa : 1956- 
Neapole: Italia—România 
50—43, 1957—București
România—Italia 49,5 — 
43,5, 1958—Brno: Italia— 
România 48—47, 1960 — 
Neapole: Italia—România 
36,5—67,5, 1961—Timi
șoara: România—Italia 62- 
41, 1962—Diosgyor: Româ
nia—Italia 54,5 — 

1964—Bari: Italia 
mânia 52—63.

Echipele Italiei vor veni vineri în 
Capitală, avînd în Irunte pe campio
nii europeni ai curselor de garduri 
Eddy Otfoz (110 mg) și Roberto 
Frinolli (400 mg.).

In fotografie Eddy Oltoz conduce cu 
siguranță in finala cursei de 110 mg la 
C.E. de la Budapesta. Atletul italian a 

obținut victoria cu 13,7 sec.
Foto: R. Vilara

Steaua 
o 

la

La Kosice, a avut loc meciul inter
național feminin de baschet dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei și Po
loniei. După un joc viu disputat, 
baschetbalistele cehoslovace au ob
ținut victoria cu scorul de 69—64 
(30—33).

o formație complet reman

La ultima ediție a campionatului eu
ropean feminin — Budapesta, 1964 — 
echipa de baschet a Ungariei a ocu
pat un loc sub așteptări: VIII. Aceas
ta, cu toate că pînă în 1956 ea a făcut 
parte din plutonul fruntaș al compe
tiției continentale. Dovadă — cele trei 
medalii (două de argint și una de 
bronz) cucerite în cele 8 ediții ante
rioare. Atît despre trecut... Dar pre
zentul ?

Echipa S fost complet restructurată. 
Din vechea gardă a rămas doar căpi- 
tana echipei, Kovâcs, care prin serio
zitate și sîrguință s-a menținut în nu
cleul de bază, la un bun nivel valo
ric. Actualmente, pregătirile se apro
pie de bilanț și putem afirma că au 
fost foarte serioase — 3 antrenamen
te zilnic în ultima perioadă. Antreno
rul F. Bânki a supravegheat și an
trenamentele la cluburi. In general, s-a 
pus accent pe aruncarea la coș. In ce 
privește apărarea, echipa maghiară fo
losește numai sistemul om la om, chiar 
dacă în baschetul european practican
tele zonei se clasează bine.

Ce va fi la ediția jubiliară a cam
pionatului european ? Se scontează de 
către specialiști clasarea în primele 
8, după jocurile preliminarii, iar apoi 
forma de moment și valoarea adver
sarelor va decide locul final. Există 
o oarecare doză de optimism, bazat pe 
rezultatele destul de bune din sezonul 
internațional 1966 (15 meciuri în „ca
lificările" de la Udine, în turneele de

la Messina și Cracovia, In mecii 
Austria și cele din Polonia), dint 
se detașează victoria asupra R 
la Messina.

Iată cc ne declară antreno 
Bânki: „Echipa U.R.S.S. se de 
net. Pentru celelalte locuri lupt 
insă deschisă, protagoniste fiin 
mine, Bulgaria, Cehoslovacia, R.
mană și, desigur, România, care 
tea ajunge și pe podiumul medal 
Nu trebuie neglijate nici formați 
loniei, Franței și Iugoslaviei, 
un rol mare vor juca acele e 
timp de 5 zile, în preliminarii, 
vedi o bună pregătire fizică. Dii 
punct de vedere cred că Ungaria 
randament".

Iată componentele echipei ma 
KOVACS KATAL1N (M.T.K.), 
ani, 168 cm, 148 de meciuri i 
ționale (căpitana echipei) ; NAG 
DOS JOZSEFNE (Vfirtis Meteor 
pesta) 24, 178, 13 ; TIIUROCZI 
(Szekesfehervar) 21, 174, 26; E 
ERZSEBET (M.T.K.) 21, 178
BAKK JUDIT (Șopron) 22, 18 
1NANGSI IMRENE (V.T.S.K.) 2 
6; STEFANCSIK ILONA (V6r< 
teor) 24. 166, 24 ; TRIZ GIZELL 
ros Meteor) 22, 176, —; TUR 
(Kecskemet) 21, 168, 4; MARK 
MAGDA (T.F.S.E.) 22, 1?2, 8; 
VAV KATALIN (V8riis Meteor) 2 
53; 6ZEGAY KATALIN (Kecs 
20, 180, —; TARJANYI Z 
(M.T.K.) 20, 182, —.

IMRE VARS'

Campionate de fotbal in țările europeni
• STRASBOURG PE LOCUL TREI • SEVILLA ÎNVINSA • V. 

BUDAPESTA SE DETAȘEAZA

Franței, Racing• în campionatul ____~
Strasbourg, viitoarea adversară a echi
pei “ ‘ 
obținut 
tii de — ------------ „ -
3—1 pe Lille și ocupă acum locul al 
treilea în clasament cu 9 p., după Nan
tes 11 p șl St. Etienne 10 p. Alte re
zultate s Nantes—Sochaux 1—1, Marseille 
— Reims 0—0, Bordeaux — Stade Paris 
0—0, Rouen — Angers 1—0, Lyon — Nî- 
mes 3—1, Sedan — Valenciennes 0—0, 
Nice — Toulouse 3—1.
• In Spania s-au desfășurat pînă a- 

cum două etape de campionat. în cla
sament conduce Valencia și Real Ma
drid cu cîte 4 p. Duminică, Real a dis-

Pontevedra 
a dispus 

Viitoarea

în „Cupa cupelor”, a 
nouă victorie. Fotbaliș- 
Strasbourg au învins cu

deplasare de 
iar Valencia 

Palmas cu 2—1.

adversară a echipet Dinamo Pite; 
„Cupa orașelor tîrguri”, Sevilla, 
învinsă în deplasare de Espanol 
lona cu 3—1. Alte rezultate : El 
Hercules 4—0, Cordoba — Corrun 
Sabadell — Atletico Bilbao 1—0.
• Etapa a 18-a din campionati 

gariel s-a desfășurat duminică. 1 
clasamentului, Vasas Budapesta, 
pus cu 5—1 de Csepel, în timp 
rencvaros a fost învinsă cu 1 
Gyor, Iar Honved a terminat la 
tate (4—4) la Ozd. Alte rezultate : 
— Diosgyor 1—0, Salgotarjan — 
1—0, Talabanya — Ujpesti Dozs: 
Dorog — Dunaujvaros 1—1. In 
ment, conduce Vasas cu 30 p, i 
de Ferencvaros și Honved cu cît< 
etc.

De pe toate meridianeL
Fotbalul cîștigă

începe să dea roade strădania unor 
foruri sportive din S.U.A. de a împă- 
mînteni fotbalul în această țară unde, 
acum zece ani, era imposibil de a con
vinge un om de afaceri să investească 
un dolar pentru acest lucru. Recentul 
turneu al echipelor Benfica, Santos, In- 
temazionale etc., ca și intensa propa-

TURUL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

"Victoria a fost cucerită de un aler
gător în revenire de formă : I. Cos
ma. El a marcat un timp cu 3 sec mai 
bun decît al lui Vianen și cu 6 sec 
decît al lui Dumitrescu. Este vorba 
de un avans minim, dar care i-a asi
gurat totuși victoria într-una din cele 
mai interesante etape ale competiției. 
Media orară a cursei — 41,550 km 
— este, în aceste condiții, foarte bună. 
CLASAMENTUL ETAPEI : 1. I. Cos
ma 41:18, 2. G. Vianen 41:21, 3. C. 
Dumitrescu 41:24, 4. Gh. Suciu 41:40, 
5. T. Vasile 42:05, 6. G. Minneboo 
Ș42:12, 7—8. Fr. Gera și H. Tesselaar 
42:21, 9. H. Benjamins 42:25, 10. D- 
Zanoni 42:26.

ETAPA A VII-A'; TG. MUREȘ— 
CLUJ, 105 KM

Starterul a dat semnalul de plecare 
în cea de a doua etapă a zilei la ora 
14,40. Plutonul s-a așternut la drum.

Ritmul este foarte viu. La in
trarea în Turda G. Minneboo atacă 
dar plutonul nu-i dă prilejul să-și 
creeze avans. Astfel că. la sprintul cu 
premii cîștigă T. Vasile — marea revela
ție a cursei —: urmat de N. Ciumcti, 
Gh. Moldoveanu și C. Gonțea. Pe urcu
șul dealului Dăbăgăului, G. Moiceanu—■ 
foarte activ astăzi — încearcă să se 
desprindă și reușește pentru moment. 
Olandezii, care nu vor să scape prile
jul de a participa la sprintul final, 
contraatacă și în apropiere de vîrful 
urcușului îl readuc în pluton. Apoi, 
pe Feleac, plutonul se „întinde". Sprin
tul de cățărare revine olandezului 
Vianen, pe care îl urmează Gh. Mol
doveanu. Fr. Gera, N. Ciumeti și clu- 
janul V. Sălăjan. Coborîre rapidă 
spre Cluj. Plutonul este compact. Moi
ceanu se menține în frunte și intră pe 
stadion cu un avans de 10—12 metri 
(suficient pentru a rezista atacului 
lansat de Vianen și Cosma) cucerind 
cea de a doua victorie de etapă, cu 
ajutorul căreia îl egalează pe Vianen.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. G. 
Moiceanu a parcurs 105 km în 2 h 
31:16 (medie orară 41,648), 2. G. Via
nen, 3. I. Cosma, 4. C. Grigore, 5. N. 
Ciumeti, 6. L. De Groot, 7. Gh. Nea- 
goe, 8. C. Dumitrescu, 9. Gh. Suciu, 
10. G. Minneboo — același timp.

CLASAMENTE GENERALE ! indivl. 
dual: 1. GH. SUCIU (București) 19 h 
51:56, 2. T. Vasile (România tineret) la 
52 sec. 3. I. Cosma (Steaua—Dinamo) la 
1:03, 4. C. Ciocan (Steaua—Dinamo) la 
2:53, 5. N. Ciumeti (Buc.) la 3:33, 6. G. 
Vianen (Olanda) la 14:12, 7. Șt. Suciu 
(Rom. tin.) la 14:22, 8. Al. Sofronie (Rom. 
tin.) la 15:33, 9. C. Gonțea (Ploiești) la 
15:41, 10. C. Dumitrescu (România) la
16:10.

ECHIPE! 1. București 60' H 00:18, 
2. România tineret la 9:20, 3. Combinata 
Steaua—Dinamo la 9:56. 4. România la 
24:44, 5. Olanda la 43:08, 6. Ploiești la 
lh 04:00.

SPRINTERI (tricou violet) : I. I. Cos
ma 37 p, 2. G. Vianen 30 p, 3. C. Dumi
trescu 29 p.

CĂȚĂRĂTORI ' I. G. Vianen 34 p, 
2. Fr. Gera 32 p. 3. N. Ciumeti 13 p.

Marți este zi de odihnă la Cluj, iar 
miercuri se desfășoară etapa a VIII-a 
pe ruta Cluj—Oradea, 156 km.

teren in S. U. A.
gandă care se face, se pare că dau re
zultate.

Actualmente, liga națională de fotbal 
clin S.U.A. (National American Soccer 
League — NASL) contează pe existența 
unor echipe în cele mai mari orașe ale 
Statelor Unite. Din august 1968 se va 
desfășura un campionat al S.U.A. Pînă 
atunci se vor disputa meciuri amicale. 
James P. McGuire, delegatul american 
la F.I.F.A., conducătorul ligii americane 
de fotbal, a declarat că va „importa" 
un număr de j’ucători și antrenori din 
Europa și din America de Sud. După 
părerea sa, se va forma un comitet pen
tru dezvoltarea fotbalului, a cărui misi
une va fi să aj’ute școlile de toate gra
dele în stabilirea unui program dc în
vățare și practicare a fotbalului. Un 
arbitru străin, de mare reputație, va fi 
angaj’at pentru a forma și conduce o

școală de arbitri americani. Fieca: 
al ligii de fotbal din S.U.A, a 
deja la fondul comun, cauțiui 
25 000 de dolari, urmînd să cor
pe mai departe cu un procentaj* 
casări. "
500 000 de

La rîndul
din S.U.A.

Deocamdată, liga are j
dolari ca fond de bai 
lor, unii oameni de a 
au hotărît să formez

fotbalului profesionist (Profet 
Soccer League), care va avea 
la Boston, Hartford, New York, C 
St. Louis, Los Angeles, San Die 
tlanta și Toronto. Cît despre j’i
aceștia vor fi racolați din Eurc
dintre cei capabili să mai joace 3- 
Inceputul meciurilor este prevăzu 
tru aprilie 1967, cu un an îi 
campionatului ligii naționale, ș 
dura 5 sau 6 luni. F.I.F.A. n-a r 
cut însă această a doua ligă - 
fotbalului profesionist -z

De la reședința ■> b
...se anunță că lucrările de amenajare 

a pistei de caiac-canoe de la Xocliimilco 
se află într-un grad avansat. De fapt, 
aici este vorba de lărgirea canalului 
Cuemanco ce trece pe lingă Ciudad de 
Mexico, l’ista va avea o lungime de 
2100 m, â lărgime minimă de 125 m, 
adîncîmea de cel puțin 2 metri — di
mensiuni care corespund regulamentului 
internațional. In apropierea acestei piste 
se va amenaja și un loc special pentru 
antrenamentele sportivilor.

Ea numeroasele întrebări puse de spor
tivii de pe toate continentele—îndeosebi 
cum va fi timpul în perioada Jocurilor 
Olimpice, Institutul meteorologic de la 
Tacubaya a dat un răspuns complet.

Olimpiade...
Bazîndu-se pc datele statistice di 
mii 40 de ani pentru perioada 
octombrie, (cînd sînt programate 
din 1968) meteorologii au comui 
în acest interval la Ciudad de 
plouă cel mai puțin. Tempera tu 
die este de 14—15 grade Celsi 
minima dc 9,4 și maxima de 22,5 
Umiditatea este de 69 la sută, i 
siunea atmosferică de 570 milim 
coloană de mercur, adică cu 200 
mai mică decît cea obișnuită. Tim 
mai favorabil a fost înregistra 
orele 10 și 14 cînd, de altfel, v< 
loc numeroase concursuri din
J.O.

viitoarei
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