
Concursurile pentru
isigna de polisportiv

în ultimulKTJMIȘOARA.
pmp. consiliul asociației spor
tive U.M.T. a asigurat o bază 
Imaterială corespunzătoare des
fășurării unei bogate activități 
Itportive. Tinerii de aici au po
sibilitatea să se întreacă la o sc
rie de sporturi, să participe la 
Iconcursurile pentru Insigna de 
(polisportiv. Ga urmare, 217 
tineri și tinere au intrat în vara 
aceasta în posesia insignei.

Este interesant de remarcat 
ră cel de-al 10 000-lea purtător 
la] insignei din orașul Timi
șoara a fost lăcătușul Ștefan 
[Miculici de la secția montaj de 
ha U.M.T. La ora actuală alți 
1100 membri UCFS au înde
plinit partial normele insignei.

I. CIOCȘAN-coresp.

^TÎRGOVIȘTE. Un bilanț în- 
Wiciat la sfîrșitul celor opt luni 
[din acest an privind trecerea 
normelor Insignei de polispor
tiv în raionul nostru indică o 
cifră mulțumitoare : 2165 pur
tători, din oare 901 fete. Prin- 
jtre asociațiile care au muncit 
cu mult simț de răspundere 
pentru îndeplinirea acestui 
.obiectiv figurează cele din Glo- 
deni, Pietroșița, Brănești, Fieni, 
Pucioasa, Nucet și Rîul Alb. 
Unele asociații sportive au or
ganizat în ultimele luni corr 
cursuri speciale pentru trece
rea nopnfior. (Textila și Avîn- 
tu) ts^sresc din Pucioasa, Re
colta Șotînga, Viitorul Pietro- 
șița și Unirea Nucet).

M. AVANU-coresp.

PRINTRE SPORTIVII
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VN1ȚI-VH!

RIN „CETATEA CHIMIEI"
Cobor în gara Orașului Gheor- 

glie Gheorghiu-Dej. Un om mai 
in vîrstă, cu părul argintiu, îmi 
solicită o mică informație:

— Mă rog matale, strada Ti
neretului este departe ? Am venit 
la un flăcău de-al meu care lu
crează la Combinatul chimic. N-am 
mai fost de mult pe aici și nu 
mă mai dumiresc...

Bătrînul avea dreptate. De la 
un an la altul orașul capătă con
tururi și frumuseți noi.

O șosea largă, curată, deschide 
porțile acestui „oraș al florilor 
și al tinereții* — cum i se mai 
spune. Aici, totul e spectaculos. 
Privind Combinatul Chimic Bor- 
zești sau Combinatul de cauciuc 
sintetic, Rafinăria sau noile șan
tiere, așezate ca o salbă pe Valea 
Trotușului, rămîi impresionat de 
măreția acestor construcții, ridi
cate în ultimii ani.

★

...Sediul consiliului orășenesc 
UCFS. Președintele, tov. Gheor- 
ghe Grunzu, ne vorbește cu multă 
însuflețire despre activitatea spor
tivă de aici.

— Orașul nostru este foarte 
Unor, numără abia un deceniu. 
Tineri sint fi cei mai multi din-

tre locuitorii lui. Media de vîrstă 
a populației nu trece de 26 de 
ani! Și e firesc ca într-un oraș 
al tinereții sportul să facă pași 
mari.

In 1959 existau patru asocia
ții sportive. Acum sînt 23, cu 
10 647 membri UCFS. La între
cerile Spartachiadci de vară a ti
neretului din anul acesta, de pil
dă, au participat peste 3 000 de 
tineri și tinere.

— Pași însemnați s-au făcut și 
în sportul de performanță — in
tervine tehnicianul consiliului 
orășenesc UCFS, Anatol Aroniâ- 
nesei. Echipa masculină de hand
bal a Combinatului Chimic Bor- 
zești activează în categoria A, se
ria a Il-a. Pentru o serie de dis
cipline sportive ca box, gimnasti
că fete, lupte și haltere, au fost 
create centre de antrenament, iar 
pentru fotbal și tenis de masă 
centre de inițiere. Echipa de rugbi 
Constructorul activează în catego
ria B. In afara antrenorilor, de 
pregătirea și inițierea 
practicarea diferitelor 
sport se ocupă peste 
structori voluntari.

tinerilor In 
ramuri de 

180 de in-

„REPUBLICANELE“ DE TIR

Gh. Sencovici-campion la skeet
dată cu disputarea 

a doua manșe de 100
Ieri, o 

celei de 
de talere, a luat sfîrșit pe po
ligonul Tunari proba de skeet 
(talere aruncate din turn), 200 
buc. Și în cea de a doua zi a 
competiției cel mai bun punc
taj l-a obținut vest-germanul 
Hochental (la întreceri au par
ticipat ca invitați și doi spor
tivi din R.F.G.) care, din cele 
o sută de talere, a doborît 99. 
Tînărul nostru trăgător Gheor- 
ghe Sencovici (S.S.E. 1) a avut 
în seriile 1 și 3 o pierdere de 
2 și, respectiv, 1 taler care i-a 
adus un punctaj inferior celui 
din prima zi, dar suficient să 
se claseze primul dintre ro
mâni și să îmbrace tricoul de 
e«âppion al țării. Un alt tînăr 
trăl^ior, B. Marinescu, care 
în prima manșă a obținut o 
cifră modestă, 94 t, a avut în 

~cea de a doua zi o revenire 
puternică, obținînd 98 de ta
lere lovite. Dintre ceilalți con- 
curenți merită să fie amintiți 
I. Albescu și S. Diaconu caire 
față de condițiile de concurs 
destul de grele (multe talere 
s-au spart în timpul lansării)

rezultate mulțumi-

tehnice (concurs 
Hochen-

au obținut 
toare.

Rezultate 
internațional): 1. P.G. 
tal (R.F.G.) 198 t (manșa I 99 t
— manșa a Il-a 99 t), 2. Gh. 
Sencoviai (S.S.E. 1) 195 t
(98—97), 3. B. Marinescu (Di
namo Obor) 192 t (94—98), 4. 
I. Albescu (Steaua) 
(93—92), 
(R.F.G.) 
Diaconu 
(90—89).
natului
SENCOVICI (campion al Repu
blicii Socialiste România pe 
1966), 2. B. Marinescu, 3. I. Al
bescu, 4. S. Diaconu, 5. Gh. 
Pintilie (Steaua) 173 t (85—88), 
6. E. Motolici (S.S.E. .1) 160 t 
(84—76).

Azi vor avea loc, tot pe po
ligonul Tunari, începînd 
ora 8,30, întrecerile de 
viteză 60 focuri, armă 
calibru redus 60 focuri 
(bărbați) și armă 
3x20 focuri (femei).

w.
185 t

Skersiess 
S.

179 t

5.
181 t (92—89), 6.

(S.S.E. 1)
Clasamentul campio-
republican : 1. GH.

de la 
pistol 
liberă 
culcat 

standard

T. RABȘAN
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După meciul atletic România — italia.

Succesul ne-a bucurat, 
dar nu a lichidat lipsurile

m, 800 m, 1 500 m, 110 mg 
și prăjină, ceea ce înseamnă 
un total de 56 p, adică încă pe 
aitita cit au totalizat ai noștri. 
Aceasta vorbește despre lipea

a fost întrecută de cea a .-az- 
zurilor" la o 
puncte. Anul 
pole, la prima 
lui masculin, 
vins cu 27 p,

Cu întîlnirea de la sfîrșitul 
săptămînii trecute s-a încheiat 
sezonul competițional 
național al atleților 
Mai înainte însă de 
ge linie ca să 
bilanțul confruntărilor 
naționale din acest 
cuvine să facem unele apre
cieri pe marginea recentei în
treceri dintre echipele Româ
niei și Italiei.

Reprezentanții atletismului 
nostru au reușit, la capătul 
unei frumoase dispute, să ob
țină victoria în clasamentul 
general, ca rezultat al dife
renței de 15 puncte acumulate 
în meciul feminin. în întrece
rea masculină echipa noastră

inler- 
noștri. 
a tra

in tocmim 
inter- 

an, se

diferență de 5 
trecut, la Nea- 
edi(ie a meciu- 
italienii au în- 
cîștigind 16 din

(Continuare în pag. a 2-a)

Finalișlii campionatului republican

★

6—1;

O după-a miază de toamnă. 
M-am îndreptat către sala de sport 
Constructorul. Aici, sub condu
cerea antrenorului Vasile Pădit- 
reanu, un grup de tineri ridicau 
eu multă însuflețire barele de

O zi frumoasă de toamnă a în
soțit primele schimburi de mingi 
ale competitorilor la titlurile re- 
publicane de tenis. 32 de jucă
tori și 16 jucătoare figurează pe 
tablourile probelor de simplu, 
care au programat ieri, la Pro
gresul, întîlnirile preliminare și 
cele din primul tur.

Au fost meciuri disputate cu 
dîrzenie, dar fără a amenința po
zițiile principalilor favoriți. Un 
singur învins nescontat: I. Ke- 
rekeș, eliminat de clujeanul Mir
cea Moraru cu 0—6, 8—6, 7—5. 
Restul partidelor au dat rezul
tatele așteptate, după cum se 
poate vedea din lista 16-itnilor: 
Bosch—Szabo 6—1, 6—2 ; Sân
tei—Takacs 6—0, 6—2 ; I. Năs- 
tase—Mocanu 6—1, 6—1 ; Dron— 
Dimache 6—3, 6—1 ; Mărmurea- 
nu—Tîlpeanu 6—0, 6—0 ; Mar- 
cu—Komoroczi 6—3, 6—4 ; D. 
Viziru—Ovici 6—3, 6—4 ; Mita— 
Somogv 6—1, 6—2; Boldor—
Moraru 6—2, 6—3 ; Popovici— 
Cruceanu 6—3, 6—2 ; C. Dumi-

F.C. SEVILLA A SOSIT ASEARĂ

trescu—Niculescu 8—6, 
C. Năstase—Juhasz 6—1, 
Boaghe—Horvath 6—3,
Sercster—Foilor 6—3, 6—1 ; Mu- 
reșan—Rusu 5—4 îutr. ; Țiriac— 
Bureau 6—0, 6—0.

Învingătorii se întîlncsc azi di
mineață de la ora 8,30 în ca
drul optimilor de finală, care 
programează o serie de partide 
interesante, cum sînt cele din
tre I. Năstase și S. Dron, C. 
Dumitrescu—C. Năstase, Mărmu- 
rcanu—Marcu, Boaghe—Serester.

La fete, optimile de finală o- 
pun următoarele adversare: Iudit 
Dibar—Valeria Balaș,
Sarkadi—Aneta Verone, Eleono
ra Dumitrescu—Mariana Oargă, 
Florica Butoi—Sanda Ciogolea, 
Agneta Cun—Doina Sotiriu, Ro- 
dica Lazaride—Mariana Ciogo
lea, Margareta Gîju — Felicia 
Bucur, Aurelia Clmaru—Ecaterina 
Ilorșa.

Tot azi, începînd de la ora 
14,30, intră în joc și dublurile.

GH. COSTACHE Foto : P. Ronioșan

Marta

RADU VOIA

cele 20 de probe ale întilni- 
rii. De data aceasta, atletii 
noștri au obținut 11 victorii 
fată de cele 9 ale oaspeților. 
Cu toate aceste succese, re
prezentativa noastră a pierdut 
întîlnirea. Cauza acestui insuc
ces trebuie căutată în slabul 
aport de puncte pe care l-au 
adus «oamenii nr. 2“, clasați 
pe locul 4 la 10 probe.

în acest meci atletii noștri 
au obținut doar trei 
.duble" (primele două 
— la lungime, prăjină 
can — care au adus 
2.4 de puncte, în timp 
lienii au realizat cîte 8 
de probă la 100 m, 200

victorii 
locuri) 
și câo- 
echipei 
ce ita- 
puncte 
m, 400

de omogenitate a formației 
noastre masculine.

Dacă săritorii (mai puțin 
Viscopoleanu) au avut com
portări meritorii, dacă aruncă
torii (Naghi, Popescu, Costa
che și Țibulschi) au reușit și 
ei succese remarcabile, dană 
Vamoș a realizat două victorii 
(5 000 m și 3 000 m obst), iar 
Jurcă a învins la 400 
hotărît, dacă vreți, 
echipei de ștafetă la 
în schimb evoluția 
lor, a semifondiștilor, _
lorilor de la 110 mg și a unora

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a 4-a)

mp și a 
succesul 

4x400 m, 
sprinteri- 
a alerqă-

între 12 șl 20 octombrie a.c. se 
vor desfășura la Ciudad de 
Mexico întrecerile din cadrul ce
lei de a doua ediții a „Săptămînii 
sportive internaționale 
plce“. La diferitele 
vor lua parte sportivi 
roase țări ale lumii.

în cursul zilei de ieri a plecat 
spre Mexico o delegație de spor
tivi români, din care fac parte, 
printre alții, campionii mondiali 
Virgil Atanasiu (tir), Aurel Ver- 

.jnescu, Afanasie Seiotnic, Mihai 
Turcaș (caiac) și sportivii frun
tași Cristina Balaban (înot), Șer- 
ban Ciochină (atletism), Vasile 
Antoniu (box), Ion Arionescu 
(lupte). Delegația este însoțită de 
antrenori șl medici care vor stu
dia amplasarea Pazelor sportive 
și vor cerceta diferitele aspecte 
privind aclimatizarea sportivilor 
la mare altitudine. Delegația este 
condusă de tov. Ion Balaș, vice
președinte al UCFS.

AZI, STEAUA - DINAMO 
LA BASCHET

preolim- 
competlțll 

din nume-

Bernstein și Laszlo pentru, gaz
de, Popescu și Lăzărescu pen
tru oaspeți. (C. CREȚU-coresp.).
VOLEI : TURNEUL DE BARAJ 

PENTRU LOCUL VACANT 
DIN „B"

Au fost stabilite de către F.R. 
Volei locul șl datele desfășurării 
turneului masculin de baraj pen
tru ocuparea ultimului loc va
cant în seria I a Diviziei B: Cîm- 
pia Turzii, de la 30 septembrie la 
2 octombrie.

Locul încă liber șl-1 vor disputa

Formația spaniolă F. C. Sevilla, 
care va întîlni miercuri pe Dina
mo Pitești în „Cupa orașelor tîr- 
guri", a sosit aseară în Capitală. 
Echipa va fi alcătuită din urmă
torul lot : Mutt, Rodri — portari, 
Eloy, Costa, Bebellom — fundași, 
Victor, Felo, Achucarre — mij
locași, Oliveros, Dieguez, Lizarral- 
de, Carbal, Pepi, Lora — atacan- 
ți. Antrenor : Bartnaga. F. C. Se
villa va pleca la Pitești în cursul 
dimineții de azi.

De ce s-a renunțat (în sfîrșit!) 
la „serviciile" lui Stanef

în cadrul ultimei etape a „Cu
pei Federației" la baschet mas
culin, astă-seară se dispută în 
sala Dinamo tradiționalul derbi 
Steaua — Dinamo (ora 19). în 
continuare, are ioc partida Aca
demia Militară — I.C.F.

INDUSTRIA LINII T1MISOARA- 
PROGRESUL BUCUREȘTI, 2-2 

LA POLO
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 

Meciul de polo Industria linii 
Timtșoara-Progresul București, 
restanță în cadrul campionatu-

Aeroportul Băneasa. Echipa Petrolul Ploiești înaintea plecării spre 
Liverpool (Amănunte in pag. a 111-a)

— Va deveni un nou Linca, 
ne asigura acum cîțiva ani 
antrenorul Teodor Niculescu, 
referindu-se la elevul său, 
CONSTANTIN STANEF. La 
drept vorbind, n-aveam motive 
să-l contrazic pe antrenor. Ca 
junior, Stanef dovedise o for
ță neobișnuită pentru un pu
gilist de vîrstă sa. Toți teh
nicienii erau de acord că, dacă 
Stanef va acumula bagajul 
necesar de cunoștințe tehnice, 
echipa noastră reprezentativă 
va avea un titular de nădejde 
la categoria pană.

Au trecut anii și tînărul că
ruia îi.^ dedicăm aceste rîn- 
duri a schimbat echipa Viito
rul cu Dinamo. Se părea că 
aci fostul campion de juniori 
are toate șansele să adauge 
marii sale vitalități procedeele 
tehnice atît de necesare unui 
pugilist care dorește să se a- 
firme. La Dinamo, tînărul Sta
nef a fost preluat de antreno
rii Nour și Dumitrescu, des
pre a căror competență în ma
terie socotim că nu mai este 
cazul să discutăm. Și, totuși,

s-a văzut de la un meci la al
tul că progresul lui Stanef se 
lăsa așteptat. De ce oare ?

— Este încăpățînat, spun 
antrenorii. Cînd bate gongul 
parcă uită complet de indica
țiile noastre. Vrea cu orice preț 
să cîștige înainte de limită

NOTĂ

și, în consecință, își constru
iește acțiunile ofensive FĂRĂ 
SÂ CÎNDEASCÂ DE LOC.

Sîntem întru totul de acord 
cu observațiile antrenorilor. Ne 
amintim că în întîlnirea Ro
mânia—Bulgaria, disputată în 
aprilie, la Sofia, Stanef a pier
dut meciul cu Traikov, dato
rită atacurilor dezordonate pe 
care le-a inițiat, ajungînd în 
repriza a treia la capătul re
surselor fizice. în partida cu 
vest-germanul Niewohner, Sta
nef a cîștigat discutabil, fă- 
eind poate unul dintre cel

mai slabe meciuri din activi
tatea sa. De curînd, in turneul 
de la Sofia, dinamovistul a 
pierdut prin K.O. în prima re
priză meciul cu maghiarul llaj- 
nal.

Boxul rudimentar pe care îl 
practică Constantin Stanef \-a 
determinat pe antrenorii dino- 
moviști să renunțe, deocam
dată, la „serviciile* sale. în 
ceea ce ne privește, sîntem de 
părere că federația de specia
litate, ținînd seama de criti- 
cile formulate în ultimul timp, 
ar trebui să-i acorde lui 
Stanef un timp îndelungat de 
odihnă, dîndu-i posibilitatea 

să reflecteze serios asupra 
comportării sale din ultimul 
an. Pentru că Stanef trebuie 
să înțeleagă, o dată pentru 
totdeauna, că indisciplina, că 
boxul în forță, lipsit de pro
cedee tehnice nu valorează nici 
doi bani, după cum el însuși 
c văzut.

R. CĂLĂRĂȘANU



LUPTE

din Capitală
în cea de-a V-a etapă a campio

natului republican pe echipe cate
goria A, la „greco-romane", s-au în- 
tîlnit duminică, în sala Giuleștl din 
Capitală, formațiile Rapid, Chimistul 
Baia Mare și A.S.M.T. Lugoj. Era de 
așteptat să asistăm la meciuri foarte 
disputate, ținînd seama de faptul că 
cele trei echipe sînt situate în par
tea a doua a clasamentului, unele 
dintre ele fiind chiar amenințate cu 
retrogradarea. Este vorba de Chimis
tul Baia Mare și Rapid, care ocupă 
locurile 10 și, respectiv, 9. Lucru
rile nu au stat însă așa. Am urmărit 
o reuniune neinteresantă. în loc de 
diferite procedee tehnice, am văzut 
pur și simplu o hărțuială, ceea ce 
i-a determinat pe arbitri să împartă 
numeroase avertismente. Din cele 23 
de meciuri desfășurate, doar în trei 
nu s-au dat avertismente pentru 
lipsă de combativitate I în plus, am 
fost din nou martorii unor vocife
rări din partea antrenorului băimă- 
rean I. Tukacs, care a venit dese
ori să protesteze la masa juriului, 
neglijînd îndrumarea elevilor săi. De 
altfel, acest lucru l-a și „costat". 
Luptătorul Gh. Barz, de la categoria 
grea, care acumulase avantaj sufi-

Reiultate scontate în etapa de duminică
DINAMO BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA CLUJ 4—1 (1—0, 1—0, 
1—0, 1—1). Bucureștenii au fost mai 
buni în fața porții și au fructificat 
patru din cele opt ocazii avute. Au 
marcat : Zahan (min. 2,50), Novac 
(min. 8 și 13,29) și Grințescu (min.

HANDBAL

Steaua, învingătoare 
la Teleajen

Iată rezultate șl amănunte de la alte 
jocuri de handbal disputate duminică :

RAFINĂRIA Teleajen — STEAUA 
București 12—20 (4—6). Bucureștenii au 
cîștigat șl acest joc. Meciul se anunța 
dificil deoarece gazdele sînt greu de 
trecut pe terenul propriu. Prima parte 
a fost echilibrată. In repriza secundă 
Steaua a atacat dezlănțuită cîștigind pe 
merit. (C-tin Negulescu-coresp.)

Iată rezultatele din seria a ITa : fe
minin. S.S.E. 2 București — Spartac 
Constanța 8—5 (4—2); Favorit Oradea — 
Voința Odorhel 6—4 (4—2); Textila Bu- 
huși — Partizanul roșu Brașov 8—5 
(3—3); C.S.M. Sibiu — S.S.E. Petroșenl 
7—3 (2—1); Constructorul Timișoara — 
S.S.E. Buzău 0—4 (5—0). Masculin : Voin
ța București — Timișul Lugoj 16—13 
(10—4); Rapid — Tractorul Brașov 14—10 
(3—2); Tehnometal Timișoara — Metalul 
Copșa Mică 17—7 (8—4); Textila Cisnă- 
die—Știința Lovrin 30—12 (15—6); Cau
ciucul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Voința Sibiu 17—12 (8—4).

Printre sportivii din „Cetatea chimiei"
(Urmare din pag. 1) 

metal. Sala de haltere, o adevărată bi
juterie, oferă cele mai bune condiții de 
antrenament tinerilor sportivi.

— In prezent lucrez cu 20 de spor
tivi recrutați in urma concursurilor de 
selecție la care au participat 80 de ti
neri din combinat — ne-a spus V. Pă- 
dureanu.

După numai un an de activitate am 
reușit să obținem 4 titluri de campioni 
regionali la juniori și 5 la seniori.

•ir
Boxul este unul dintre sporturile cele 

mai îndrăgite de tinerii din această ce
tate a chimiei. După primul titlu de 
campion republican care a fost adus aici 
de M. Cîreiumaru în 1964, elevii antreno
rului Victor Alexandru au continuat 
„tradiția". Mircea Toni a cucerit titlul de 
campion republican la juniori (cat. a 
11-a), iar Constantin Cojocaru a ocupat 
locul 3 la campionatul republican de 
seniori din anul acesta. Cei 23 de tineri 
din cadrul secției de box a asociației 
sportive Chimia au obținut și alte fru
moase rezultate: 6 titluri de campioni 
regionali la juniori (cat. I și a Il-a) 
»i 2 la seniori.

ăt
Un grup de fetițe, legănînd sacoșele 

de sport, mergeau către sala de gimnas
tică.

— Trec „veverițele"!
Metafora aparține unui fotoreporter 

care le-a prins pe peliculă cocoțate în- 
W-uii copac, Intr-o clipă de destindere.

Reuniunea de greco-romane 
n-a corespuns

cient pentru a cîștiga la lugojeanul 
I. Barbu, a pierdut copilărește — 
prin tuș — în ultimele secunde ale 
meciului. Numărul mare de avertis
mente și numărul mic de tușuri (3) 
reflectă, de asemenea, nivelul scă
zut al reuniunii.

Remarcăm arbitrajele prestate de
L. Bandi, C. Popescu, V. Popescu, 
I. Crîsnic și D. Pană, care au do
vedit promptitudine în decizii și o 
bună cunoaștere a regulamentului. 
Dintre luptători s-au remarcat: V. 
Micula, I. Barbu (A.S.M.T. Lugoj) și 
V. Orza (Chimistul Baia Mare). Re
zultate : A.S.M.T. Lugoj — Chimistul 
Baia Mare 17—11 ; Rapid — Chimis
tul Baia Mare 20,5—11,5; Rapid — 
A.S.M.T. Lugoj 10—10.

ALTE REZULTATE

BRAȘOV 25. (prin telefon). 
Partidele din grupa I au fost lip
site de combativitate obligîndu-i pe 
oficiali să dicteze numeroase aver
tismente. Acest lucru pare cu atît 
mai paradoxal cu cît aici a evo
luat și formația Dinamo București, 
campioană a țării.

19,10) pentru Dinamo, respectiv Ivan 
Aron (min. 17,48). A arbitrat Gh. Du
mitru.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
CLUJ 12—1 (3—0, 2—0, 3—1, 4—0). 
Victorie clară a rapidiștilor, care 
și-au surclasat adversarii. Au înscris: 
Băjenaru și Rusu cite 4, Medianu, 
Miu, Chirvăsuță și Tonciu pentru 
Rapid. Zete pentru Voința. A .arbi
trat N. Nicolaescu. (I. D.J.

MUREȘUL TG. MUREȘ — STEAUA 
0—5 (0—1, 0—1, 0—2, 0—1). Oaspe
ții au obținut victoria fără a depune 
totuși eforturi deosebite. Au marcat: 
Cheța 2, Neacșu, Popescu și Szabo. 
A condus corect I. Baja. (I. PAUȘ

- coresp. regional).
I. C. ARAD — PROGRESUL BUCU

REȘTI 2—1 (0—0, 1—1, 0—0, 1—0). 
Joc de mare luptă, dar de nivel teh
nic scăzut. Au înscris : Kugel și 
Kincs pentru arădeni, respectiv Ro- 
mașcu. De remarcat că Progresul a 
ratat în repriza a IV-a o lovitură 
de la 4 m (Romașcu). A arbitrat 
St. Caracioni (Oradea). (ȘT. IACOB

— coresp.).
CRIȘUL ORADEA — INDUSTRIA 

LINII TIMIȘOARA 11—2 (2—1, 5—0, 
1—0, 3—1). Orădenii s-au compor
tat ■ foarte bine, asaltînd permanent 
poarta timișorenilor. Au înscris: 
Muth 4, Alexandrescu 3, Heghieși 2, 
Rujinscbi, Gavriș pentru oaspeți, res
pectiv Bernstein și Cinteanu. (AL. 
IILAU — coresp.).

De atunci le-a rămas numele de „veve
rițe". La sala de sport, sub atenta în
drumare a antrenorilor Maria Ionescu și 
Marcel Duncan, cele 42 de fete execută 
zilnic antrenamente.

Cită grație, eleganță șî frumusețe în 
exercițiile acestor tinere gimnaste 1

— „Veverițele", deși sînt junioare — 
nc spune prof. M. Duncan — lucrează 
de pe acum după programa maestrelor. 
Notați clteva nume de sportive dintre 
cele mai silitoare: Sînziana Paraschiv 
(11 ani), Gcorgeta Dosiceanu (12 ani), 
Margareta Murvui (13 ani), Anca Gri- 
goraș (10 ani).

★
In sfîrșit, un ultim exemplu care ne 

vorbește despre entuziasmul zecilor de 
activiști sportivi voluntari ; Gheorghe 
Mateescu de la asociația sportivă Steja
rul din Borzești. Muncind cu multă tra
gere de inimă el a reușit să atragă un 
mare număr de tineri în practicarea hand
balului, fotbalului și schiului. Aplicînd 
în practică proverbul „fă-ți vara sanie și 
iarna car", Gheorghe Mateescu a reu
șit cu ajutorul tinerilor din asociația 
sportivă Stejarul să confecționeze din 
resurse proprii un număr de 40 de pe
rechi dc schiuri și 30 d ■ săniuțe.

*
Așadar, cîteva însemn:; i despre fru

moasa activitate sportivă a unui oraș 
care înaintează cu pași mari și siguri 
— pe toate fronturile —- spre maturi
tate.

GHEORGHE CIORANU

Rezultate ; Dinamo București—- 
Steagul roșu Brașov 16—12 și cu 
Electroputere Craiova 22—6. Stea
gul roșu Brașov—Electroputere Craio
va 22—10.

Metalul București cu Unio Satu 
marc 17,5—6,5 și cu C.F.R. Timi
șoara 14—10. Unio Satu Mare— 
C.F.R. Timișoara 19—13.

Steaua cu Oțelul Galați 19,5—4,5 
și cu C.S.M. Reșița 21,5—2,5. Oțe
lul Galați—C.S.M. Reșița 17,5—10,5.

„LIBERE"

Oțelul Galați cu A.S.M.T. Lugoj. 
17,5—14,5 și cu Progresul Brăila 
16—16. Progresul Brăila—A.S.M.T. 
Lugoj 18—10.

Mureșul Tg. Mureș cu Dinamo 
București 15,5—16,5 și cu C.S.M. 
Cluj 24,3—5,5, Dinamo București— 
C.S.M. Cluj 20—12.

Steaua cu Steagul roșu Brașov 
15—5 și cu Constructorul Hunedoa
ra 16—4. Steagul roșu Brașov—Con
structorul Hunedoara 27,5—4,5.

BASCHET

POLITEHNICA BUCUREȘTI (m) Șl UNIVERSITATEA CLUJ (f), 
iNVINGĂTOARE ÎN „CUPA CARPAȚI44

BRAȘOV (prin telefon). A IV-a edi
ție a „Cupei Carpați", desfășurată timp 
de trei zile în sala Tractorul din loca
litate, s-a bucurat de un frumos succes. 
Majoritatea echipelor au prezentat loturi 
complete, iar jocurile au permis să se 
facă o utilă verificare înaintea apropia
telor campionate republicane. Victoria a 
revenit formațiilor Politehnica București 
la băieți și Universitatea Cluj la fete. 
Rezultate: masculin: Steagul roșu Bra
șov—Politehnica Brașov 57—44 (33— 
24), A.S.A. Sibiu—Politehnica Bucu
rești 42—70 (16—32), Politehnica Bra
șov—A.S.A. 85—37 (41—15). Politeh
nica Galați—Steagul roșu 55—70 (25—■ 
33), A.S.A.—Politehnica Galați 39—57 
(19—20), Politehnica București—Poli
tehnica Brașov 76—54 (43—34), Stea
gul roșu—A.S.A. 77—31 (38—11), Po-

PATINAJ

PRIMELE ÎNTRECERI ALE PATINATORILOR
...Nu pe gheață, ci pe zgura stadio

nului „23 August", patinatorii noștri 
fruntași au luat primul contact cu co
legii lor din apropiatele întreceri pe pa
tinoar. Timp de trei zile, la sfîrșitul 
săptăminii trecute, s-a desfășurat un 
interesant concurs de verificare pentru 
membrii secțiilor de patinaj artistic din 
Capitală, reunind sportivi de la Dinamo, 
Constructorul, Școala sportivă de elevi 
nr. 2 și I.G.F.

La început, concurenții s-au întrecut 
în probe de atletism (sprint, sărituri și 
cros). Iată primii clasați prin adițiune 
de puncte: FETE: cat. 7—8 ani: 1-—2. 
Doina Mitricică și Gabriela Voica; 
9—10 ani: 1—2. Carmen Stegărescu și 
Anca Tănase; 11-—-12 ani: 1. Doina Ghi- 
șerel, 2. Daniela Popescu; 13—14 ani: 
I. Constanța Ionescu, 2. Elena Moiș; 
15—16 ani: 1. Cristina Formagiu; 
17—18 ani: 1. Ruxandra Marinescu. 
BĂIEȚI : 7—8 ani: 1. G. Greou ; 9—10 
ani: 1. G. Iordache; 11—12 ani: 1. D. 
Panait, 2. D. Morariu; 13—14 ani: 1.

după 
piesa lui 
MIHAIL 
SEBASTIAN

în curînd pe ecrane
COPRODUCȚIA ROMÂNO-FRANCEZĂ

STEAUA
^NUME

MARINA VLAbY-CLAIM RICH -CRISTEA AVRAM
REGlA-r HENRI COLPl în colaborare cu J CHASNEY

BOX

Campionatul pe echipe
SCORUL CAMPIONATULUI : 18-2 !
Sîmbătă seara, pe ringul montat în 

sala stadionului Giulești, a fost sta
bilit scorul record al campionatului 
republican pe echipe. Echipa Bucu- 
reștiului a învins „combinata" Iași— 
Bacău—Suceava cu 18—2 I Oaspeții 
au cîștigat o singură partidă, la ca
tegoria muscă și ar fi meritat o deci
zie de egalitate la semiușoară, unde 
arbitrii au fost cam îngăduitori cu 
G. Negoescu. S-au disputat doar 8 
meciuri, iar dintre acestea două s-au 
încheiat prin abandon iar unul prin
k. o.

REULTATE TEHNICE : I. Nicolau 
(I—B—S) b.p. C. Alexandru (B) ,-
l. Lungu (B) b.k.o. 3 P. Onofrei (I— 
B—S); G. Negoescu (B) b.p. Gh. Go
logan (I—B—S); M. Băloiu (B) b.p. 
Gh. Balogh (I—B—S); S. Dumitrescu 
(B) b.ab. 3 C. Deju (I—B—S) f G. Ni- 
culcscu (B) b.p. I. Pop (I—B—S); G. 
Lucian (B) b.p. I. Marian (I—B—S);
M. Constantinescu (B) b.ab 3 E. Aioa- 
nei (I—B—S). Nicolae Puiu și Viorel 
Tecuceanu au cîștigat prin neprezen- 
tarea adversarilor. Brigada de arbitri
N. Popescu, V. Berezovschi și D. 
Dincă — toți din Craiova — n-a 
avut... probleme !

litehnica Galați—Politehnica București 
52—54 (21—20), Politehnica Brașov— 
Politehnica Galați 54—59 (24—42), Po
litehnica București—Steagul roșu Brașov 

■69—61 (35—32). Clasament: 1. POLI
TEHNICA BUCUREȘTI, 2. Steagul roșu 
Brașov, 3. Politehnica Galați, 4. Poli
tehnica Brașov, 5. A.S.A. Sibiu. Femi
nin : I.C.F.—S.S.E. Brașov 67—44 (35— 
16), Universitatea Cluj—I.C.F. 52—43 
(30—19), Ș.S.E.—Universitatea 36—58 
(10—23), Voința Brașov—I.C.F. 42—38 
(28—16), Politehnica Brașov—I.C.F.

28—54 (11—27), Universitatea—Voința 
46—40 (25—8). Clasament: I. UNI
VERSITATEA CLUJ, 2. Voința Brașov, 
3. I.C.F., 4. Ș.S.E. Brașov, 5. Poli
tehnica Brașov.

C. GRUIA-coresp. regional

E. Tăujan, 2. D. Sandu; 15—16 ani: 
1. M. Chiosea; 17—18 ani: 1. N. Belu; 
seniori: 1. M. Gomanici, 2. R. Ionian.

Au urmat figuri obligatorii și sări
turi de concurs, la care s-au distins: 
FETE: 7—9 ani: 1. Elena Stanciu, 2. 
Cristina Nicolau; 10—11 ani: 1. Doina 
Mitricică, 2. Carmen Stegărescu; ju
nioare mici: 1. Anca Tănase, 2. Adriana 
Preda; junioare: 1. Doina Ghișerel, 2. 
Constanța Ionescu; senioare: 1. Elena 
Moiș, 2. Cristina Formagiu. BĂIEȚI : 
7—9 ani: 1. G. Grecu; 10—11 ani: 1.
L. Cozia, 2. O. Goga; juniori mici: 1.
M. Popescu, 2. A. Bulete; juniori: 1. 
E. Tăujan, 2. D. Morariu; seniori: 1. 
M. Stoenescu, 2. R. Marinescu, 3. N. 
Belu. Perechi: 1. Liliana Georgescu- 
Radu Ionian, 2. Daniela Popescu-Ma
rian Chiosea.

Un cuvînt de apreciere merită deopo
trivă federația de specialitate și comisia 
orășenească pentru organizarea acestui 
frumos și util concurs.

DE LA 10-2 LA... 10-10 _
BRA$OV (prin telefon). In sala 

Armatei din localitate s-a disputat 
întîlnirea dintre „combinata" Mureș 
A.M. — Brașov și selecționata re
giunii Banat. Meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat nedecis : 10—10. Pînă 
la categoria semimijlocie „combinata" 
a dominat categoric, făcînd ca scorul 
să fie 10—2. La categoriile mari, 
însă, gazdele s-au prezentat foarte 
slab din punct de vedere fizic, ne
reușind nici măcar un meci nul, care 
le-ar fi asigurat victoria. REZULTATE 
TEHNICE : Angelescu (B) b.p. Vass ; 
Momoiu (Bv—Mureș A.M.) b.p. Ne- 
delea; Oprișor (Bv — Mureș A.M.) 
b.p. Ivanovici; Sipoș (Bv—Mureș 
A M.) b.p. Cîreiumaru ; Costin (Bv— 
Mureș A.M.) b.p. Lazea; Păcuraru 
(Bv—Mureș A.M.) b.p. Deheleanu ,- 
Tîrb (B) b.ab. 3 Iuga; Mentzel (B) 
b.p. Petrea; Cîrcioran (B) b.ab. V 
Făgărășanu ; Schubert (B) b.ab. . J| 
Gali.

T. MANIU-coresp.
CRAIOVA (prin telefon). Repre

zentativa Olteniei a învins „combi
nata" Crișana'Maramureș cu scorul 
de 16—4. în general, gala a fost de 
un slab nivel tehnic. Cel mai frumos 
meci al reuniunii l-a furnizat „pe
rechea" Mihai Goanță—Ion Sabău. 
REZULTATE TEHNICE : C. Pop 
(O) b. ab. 1 N. Manea (C-M) ; S. 
Costescu (O) b. p. T. Sabo (C-M) ; 
C. Buzuliuc (O) b.p. I. Streche (C-M); 
M. Goanță (O) b. p. I. Sabă® (C-M) ; 
AL Șerban (C-M) b. p. I. tCHHie (O); 
I. Hodoșan (O) b. ab. Intre
(C-M) ; I. Matei (O) egal cu G. Tîm- 
pescu (C-M) ; E. Constantinescn (O) 
b. p. Gh. Maidan (C‘M) ; I. Sănă- 
tescu (O) egal cu C. Naghi (C-M) ; 
Șt. Pandunu (O) b. p. C. Bălănescu 
(C-M).

V. POPOVICI-coresp.

1NTÎLNIRE INTERNAȚIONALA 
CONSTRUCTORUL GALATI - ■

DYNAMO BERLIN 6-4
Peste 5 000 de spectatori au urmă

rit, zilele trecute, pe stadionul Dună
rea din Galați, întîlnirea internațio
nală dintre echipele Constructorul șl 
Dynamo Berlin. Gazdele au cîștigat 
cu 6—4. S-au remarcat Gh. Tănase, 
V. Potolea, Șt. Cojan și D. Șandru 
(de la Constructorul), Rainer și Bis- 
mark (de la Dynamo Berlin).

GH. ARSENE 
și S. CONSTANTINESCU- 

corespondenți

Clasamente
în urma disputării primei etape a 

returului, clasamentele campionate
lor republicane de scrimă arată. .»t- 
fel : W

FLORETA BĂIEȚI
1. Steaua 5 5 0 0 66 182:357 10
2. C.S.M. Cluj 8 5 0 3 64 466:442 10
3. Univer. Buc. 5 4 0 1 43 284:297 8
4. I.M.F. Tg. M. 8 3 0 5 65 471:580 6
5. Unio Satu M. 7 2 0 5 48 433:372 4
6. Petrolul PI. 7 1 0 6 34 437:325 2

FLORETA fete
1. Steaua 5 5 0 0 59 162:276 10
2. Progresul 5 4 0 1 56 164:275 8
3. Univer. Buc. 5 3 0 2 46 208:236 6
4. Unio Satu M. 6 2 0 4 39 300:225 4
5. S.P.O.B. 6 2 0 4 31 311:216 4
6. I.M.F. Tg. M. 6 1 0 5 34 308:232 2

SPADA
1. I.M.F. Tg. M. 8 7 0 1 74 443:546 14
2. Steaua 5 5 0 0 64 210:374 10
3. C.S.M. Cluj 8 4 1 3 64 490:492 9
4. Crișul Oradea 7 2 0 5 51 457:409 4
5. Progresul 7 1 1 5 36 482:363 3
6. Univer. Buc. 5 0 0 5 26 393:263 0

SABIE
1. Steaua 5 5 0 0 54 253:358 10
2. S.P.O.B. 7 4 1 2 55 434:435 9
3. Din. Brașov 8 3 1 4 64 492:479 7
4. Unio Satu M. 7 3 0 4 51 446:415 6
5. Univer. Buc. 5 3 0 2 43 297:314 6
6. C.S.M. Cluj 8 1 0 7 53 520:457 2



I — Comentariul nostru —
|tă-ne ajunși și la jumătatea turului campionatului I Avem și un 
lider : Progresul. Și nu este exclus ca după etapa a șaptea să 
I un altul. Configurația clasamentului lasă să se întrevadă aceasta, 
lie din frunte talonîndu-se la diferențe minime de puncte. Și este 
I probabil ca săptămînă viitoare în fruntea clasamentului să vedem 
ființa Craiova I Nu e rău I La lași au apărut în formația locală 
Idoi jucători tineri care au adus, se pare, un suflu proaspăt în 
l. E bine așa I Rapidul a cîștigat la Petroșeni și e în revenire de 
I. E bine și spectaculos că Steagul roșu a produs o mare surpriză, 
lînd pe dinamoviștii bucureșteni pe teren propriu și spulberînd 
I o veche tradiție. E îmbucurător, de asemenea, că arbitrajele s-au 
lătătit simțitor ș.a.m.d
Im intitulat comentariul „Bine și... nu prea'. De ce ? Pentru că din 
Ichipele și în special atacanții au dovedit ineficacitate. In etapa 
la, de pildă, s-au marcat doar 9 goluri, dintre care două din lovi- 
l^e la 11 metri ! Aceasta arată, în continuare, slaba atenție ce se 
t,. acestei probleme, slaba pregătire la antrenamente a fotbaliștilor 
P trasul la poartă în condiții de joc, de la distanță și din orice 
li. Să ne mai mire atunci că fotbaliștii chemați în loturile repre
sive se comportă ca în meciurile de campionat ? în acest sens, 
Irie sînt rezultatele obținute recent cu echipele R. D. Germane, în 
I jucătorii noștri au ratat foarte mult. Problema eficacității a fost 
ptută la noi sub toate formele : prin articole publicate de antrenori, 
Idințe, pe teren, de către specialiștii federației. Dar, rezultatele nu 
fd. în această ordine de idei nu putem fi de loc mulțumiți de ulti- 
I evoluții ale echipelor Dinamo București, Universitatea Cluj, Poli
ța Timișoara, Steaua - deficitare în această etapă la capitolul efi- 
Eții. Ce folos că se joacă „elegant" pe mijlocul terenului, că înain- 
I etalează cunoștințe tehnice, că balonul este „mîngîiat" pînă în 
I și de aici din nou înapoi spre mijlocul terenului, dacă lipsesc 
le la poartă ? Acesta este un stil demodat de fotbal, ineficace, un 
I abandonat de marile formații de pe continentul nostru. Campio- 
mondițțl 'ă demonstrat aceasta. Atunci, antrenorii și jucătorii noștri 

lai aȘtSaptă ? E cert că trebuie lucrat serios la cluburi, mai mult 
ic și mai puțin teoretic. Altfel...

CRISTIAN MANTU

Ei un aspect care ține de etica sportivă. Este vorba de nervozitatea 
□re au manifestat-o unii jucători : Dan (Jiul) l-a pălmuit pe Dumitriu 
knpul meciului. După terminarea jocului de la Petroșeni fotbalistul 
l/asile și-a vărsat supărarea spărgînd ușa vestiarului ! Acestea sînt 
L comportări cu care vor să se afirme tinerii jucători promovați 
categoria B ? Sperăm că vor fi luate urgent măsuri de sancționare 
feire conducerea clubului din Valea Jiului.

C. M.

a mijlocul săptămînii
JINAMO PITEȘTI SI PETROLUL DEBUTEAZĂ IN „C.C.E." SI 
PA ORAȘELOR T1RGURI" • LA TIMISOARA SI BUCUREȘTI, 

DOUĂ RESTANTE'

sînt 
meciuri, dintre 

internaționale oficiale.

I mijloc dc săptămînă, o zi bo- 
I pentru fotbal : miercuri 
Latnatc patru
I două 
lele reprezintă totodată debutul 
lațiilor românești PETROLUL 
IEȘTI și DINAMO PITEȘTI în 
L de anul acesta a „Gupei câin
ilor europeni” și „Cupei orașe- 
îrgWri”.
Itrohlt*» pleoat luni dimineață 
Kngliă cu efectivul complet, 
l : M. Ionescu, Sfetcu, Pahonțu, 
rFlorea, Mocanu, Iuhas. Drago- 

Roman. Dridea I, Badea. Mol- 
Lnu, Dridea II, Oprișan, Dincuță. 
arul Ionescu, accidentat, a fost 
k unei îngrijiri speciale și se 
j că va putea juca, deși nu a 

parte la pregătirile din ulti- 
zile. Vineri’ și sîmbătă, petro- 

l m făcut țantrenainente în 
tală, la lumina reflectoarelor de 
Itadionul Republicii, pentru că 
ul se va disputa seara, cu înce- 

de la ora 20,30 (ora României), 
impioana Angliei, F. G. Liver- 
, a jucat sîmbătă meciul său 
□ampionat cu Sunderland. Prin- 
spectatorii de la Goodison Park 
aflat și antrenorul ploieștean C. 
ăianu. Liverpool a obținut doar 
rezultat de egalitate (2—2). A* 

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT/
mbătă 24 septembrie a.a. cîști- 
rfi autoturismelor de la con
ul special Pronoexpres din 7 

a.c. și-au ridicat premiile de la 
ul Centralei A.S. Loto-Prono- 
t. Din discuțiile purtate cu ei, 
ieșit că acestea n-au fost singu- 
cîștiguri pe care le-au obținut 

istemele Loto-Pronosport. Astfel, 
ifară de autoturismul Fiat 1 300, 
âonarul Sefler I., din Focșani a 

obținut cîștiguri a cite 5 000, 
), 10 000 și 12 000 lei, iar parti- 
ntul N. Mavrodin din R. Sărat 
aremiu de 18 000 lei.
i frumos succes a repurtat și 
icipantul Mircea Gheorghiu din 
zul ardelean, care a obținut un 
600 și premiile în obiecte de la 

televi- 
1 bici-

oria a Il-a (1 scuter, 1 
1 aragaz, 1 frigider și

premii puteti obține 
concursul Pronoexpres de 

te. Azi este ultima zi cînd mai 
ți depune buletinele pentru oon-

ine și IN CATEGORIA B

Gazdele victorioase în majoritatea meciurilor
• O REMARCA ÎMBUCURĂTOARE: ARBITRAJE BUNE

antrenorii și jucătorii noștri

cest lucru nu este totuși... liniștitor. 
Nu trebuie să uităm că în formația 
engleză joacă o serie de fotbaliști de 
mina întîi, ca Byrne, Hunt, Strong, 
Lawler. Milne, Smith, oare pot avea 
evoluții dintre cele mai valoroase.

A doua partidă internațională de 
miercuri este cea de la Pitești, unde 
Dinamo întîlnește pe F. C. Sevilla. 
Piteștenii au arătat în partida cu 
Steaua o' formă bună, care ne face 
să sperăm într-un rezultat favorabil. 
Și ei au însă incertitudini în for
mație : Coman și Pop au fost ac
cidentați în jocul de campionat de 
duminică. Partida va fi condusă de 
arbitrul iugoslav Canak Ratko, aju
tat la tușă de Gh. Popovici și Emil 
Martin.

în sfîrșit, două restanțe din 
și „B". ‘ '
ultimele 
A : 
ROȘU.
Limona
București. în Capitală, pe stadionul 
Politehnica, de la oua 16, un derbi al 
categoriei B, seria I : ȘTIINȚA
BUCUREȘTI — SIDERURGISTUL 
GALAȚI. Meciul va fi condus de 
Zaharia Drăghici, Gh. Manole și L 
Constantinescu, toți din Constanta.

„A“ 
La Timișoara se întîlneâc 
două clasate în categoria 
POLITEHNICA—STEAGUL 

Arbitri : V. Pădureanu, Gh. 
și Gh. Vasilescu I, toți din

cursul Pronoexpres de iriîine a că
rui tragere va avea loc în București.

® Duminică 25 septembrie s-a des
fășurat unul din cele mai tari con
cursuri Pronosport ale anului. Con
cursul s-a încheiat cu trei semne de 
1, cinci de X și cinci de 2. în această 
situație, cînd au căzut „soliști” din 
cei mai tari: Dinamo București, 
C.F.R. Timișoara ș.a. este de aștep
tat ca viitorul concurs de duminică 
2 octombrie 1966 să beneficieze de 
un important report. Programul con
cursului următor arată astfel: I Ra
pid — Dinamo Buc., II Steaqul roșu
— Petrolul, III U.T.A. — Farul, IV 
Politehnica — Universitatea, V Ști
ința Craiova — C.S.M.S. Iași, VI Po
iana — C.F.R. Pașcani, VII Ceahlăul
— Dinamo Victoria, VIII Clujeana
— C.F.R. Timișoara, IX Spăl — Bres
cia, X Atalanta — Internazionale, XI 
Cagliari — Bologna, XII Fiorentina
— Juventus, XIII Roma — Napoli.

• Tragerea numerelor câștigătoare

SERIA I
SIDERURGISTUL GALAȚI—OLTUL 

RM. VÎLCEA (4—0). Jocul s-a ridi- 
cat Ia un bun nivel tehnic și a fost 
deseori aplaudat de spectatori. Primul 
gol a fost înscris în min. 19 de că
tre Neagu. După pauză, oaspeții au o 
scurtă perioadă de dominare, însă nu 
au reușit să treacă de apărarea Side- 
rurgistului. Apoi, jucătorii de la Side
rurgistul au pus stăpînire pe joc și 
au mai înscris de trei ori prin Lehă- 
duș (min. 60), Stătescu (min. 65) și 
Adam (min. 87). Bun arbitrajul lui 
A. Pîrvu-București. (State Constanti- 
jiescM-coresp. reg.).

G.F.R. PAȘCANI—FLACĂRA MO- 
RENI (3—0). Multe faze spectacu
loase și cu schimburi rapide și deru
tante de locuri — iată caracteristica 
partidei, cîștigată pe merit dc feroviari. 
Din noianul de ocazii avute, între care 
și două bare (inin. 17 și 41), cefe
riștii au concretizat doar de trei ori prin 
Sălceanu (min. 37), Atanasiu (min. 58) 
și Rozorea (min. 69). De menționat eli
minarea lui Iofciulesci^ (Flacăra), în 
min. 59, care a bruscat și a adus in
jurii arbitrului. A condus foarte bine 
Vasile Dumitrescu—București. (C. Enea- 
coresp.).

(J fazd din meciul Dinamo Victoria București—Poiana Cîmpina

CIIIMIA SUCEAVA—CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (1—0). Oaspeții au venit de
ciși să obțină un punct și, ia conse
cință, s-au apărat supranumeric. Chimia 
Suceava a dominat, însă a ratat foarte 
mult. Unicul gol al meciului a fost 
marcat de Tudor (min. 65). (Romeo 
Munteanu-coresp.).

DINAMO BACĂU — OȚELUL GA
LAȚI (3—0). în prima repriză echipa 
locală a atacat continuu. După pauză 
jocul s-a echilibrat și înaintașii dinamo- 
viști au reușit să mai fructifice două 
ocazii. De la oaspeți doar David a în
cercat să treao# do apărarea dinamo- 
vistă. Au înscris: Băluță (min. 44), 
Duțan (min. 51) și Rednic (min. 84). 
Bun arbitrajul lui N. Mihăilescu—Buc. 
(F. Ene și N. Papuc-coresp.).

METROM BRAȘOV—ȘTIINȚA BUC. 
(1—2). In majoritatea timpului au fost 
inițiate multe acțiuni la ambele porți, 
dînd astfel ocazie să se remarce ambele 

de la tragerea autoturismelor Loto 
de azi va avea loa la ora 18,30 în 
București, în sala din str. Doamnei 
nr. 2.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 38 din 21. IX. 1966

Categoria I 4 variante a 56.091 lei, 
categoria a Il-a 8 variante a 10.549 lei, 
categoria a IlI-a 59 variante a 1.540 
lei, categoria a IV-a 405 variante a 288 
lei, categoria a V-a 1312 variante a 
89 lei, categoria a Vl-a 7278 variante 
a 22 lei.

Premiile de categoria I au fost ob
ținute de : Ionescu Mircea din Bucu
rești, Bălan Maria din Cîmpina, Ni- 
colae Ghiță din Ploiești și Florescu 
Victor din Mediaș.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport. 

apărări. Bucureștenii, cu un atac mai 
rapid, au înscris de două ori prin Păiș 
(min. 30) și Angelescu (min. 68). Îna
intașii brașoveni nu s-au concentrat su
ficient în fazele de finalizare și nu au 
putut astfel să obțină un rezultat egal. 
Golul echipei Metrom a fost înscris de 
Ochea (min. 90). Arbitrul M. Vizirea- 
nu—Cluj a condus bine. (E. Bogdan 
și T. Maniu-coresp.).

PROGRESUL BRĂILA—METALUR
GISTUL BUCUREȘTI (1—0). Brăilenii 
au dominat copios însă nu au putut 
străpunge decît o singură dată apăra
rea supranumerică a bucureștenilor. Edi
ficator este faptul că oaspeții au acor
dat 24 de cornere! De asemenea, ju
cătorii de la Metalurgistul s-au mai „re
marcat" prin dese proteste la deciziile 
arbitrului. Golul victoriei a fost mar
cat de către Ionescu, în min. 36. (Ion 
Ballag-coresp.).

DINAMO VICTORIA BUC.—POIANA 
CÎMPINA 2—0. Cîmpinenii au început 
jocul hotărîți să obțină un punct. Ei 
au atacat periculos în primele 10 mi
nute, cînd atacanții centrali s-au găsit 
de două ori în faze clare de gol — 
singuri cu portarul 
Din acest moment, 
viști, mai tehnici și 
jocul de ansamblu, 
Ia sfîrșitul reprizei.

— dar au ratat, 
jucătorii dina mo* 
mai organizați în 
au dominat pînă 
După pauză, oas-

peții s-au comportat slab, mai ales după 
accidentarea lui Bontaș. S-a jucat a- 
proape tot timpul în careul cîmpineni- 
lor. Scorul este deschis în min. 61 de 
fundașul dreapta al echipei Dinamo, 
Maghiar, care pornește într-o cursă pe 
partea dreaptă, traversează terenul pe 
stînga și după ce „pierde* pe drum toa
tă apărarea adversă, trimite balonul în 
poartă, pe lingă Opanschi. In min. 72, 
o centrare a fundașului Veliou depă
șește un pachet de jucători și ajunge 
la Nuțu care, din mijlocul careului, 
o introduce în poartă, ridicînd scorul
la 2—0 pentru gazde. A arbitrat bine
N. Negoită (Constanța).

CLASAMENT

(A.B).

1. Dinamo Bacău 5 3 2 0 8— 0 8
2. Din. Victoria Buc. 5 3 118—37
3. Siderurgistul Galați 4 2 2 0 6— 0 6
4. Metrom Brașov 5 2 2 1 7— 5 6
5. C.F.R. Pașcani 5 2 2 1 6— 6 6
6. Progresul Brăila 5 2 2 1 3— 5 6
7. Știința București 4 2 115—35
8. Oțelul Galați 5 2 1 2 6— 6 5
9. Chimia Suceava 5 2 1 2 3— 4 5

10. Ceahlăul P. Neamț 5 1 2 2 5— 4 4
11. Flacăra Moreni 5 2 0 3 3— 7 4
12. Oltul Rm. Vîlcea 5 0 3 2 3—10 3
13. Metalurgistul Buc. 5 0 2 3 4— 8 2
14. Poiana Cîmpina 5 0 1 4 0— 6 1

ETAPA VIITOARE: Progresul
Brăila — Chimia Suceava, Metalur
gistul București — Oltul Rm. Vîlcea, 
Știința București — Dinamo Bacău, 
Metrom Brașov — Siderurgistul Ga
lați, Poiana Cîmpina — C.F.R. Paș
cani, Oțelul Galați — Flacăra Mo- 
reni. Ceahlăul P. Neamț — Dinamo 
Victoria București.

SERIA A II-A
GAZ METAN MEDIAȘ—MINERUL 

BAIA MARE (0—0). Spre marea sur
prindere a spectatorilor, echipa din lo
calitate, cu toate că a avut multe oca
zii prin Barna, Ilicea și Pascal, nu a 
reușit să cîștige. Inițiativa a aparținut 
în majoritatea timpului jucătorilor de 
la Gaz metan. Raport dc cornere 11—4 
în favoarea lor. Arbitrul I. Hrisafi— 
București a condus bine. (Z. Rișnovea- 
nu-coresp.).

A. S. CUGIR—MINERUL LUPENI 
(1—0). Gazdele au avut superioritate

în repriza 
o condiție 
însă steril. Unicul gol a

I. După pauză, 
fizică mai bună,

oaspeții, c 
au dominat, 

_ o fost manat
de Lazăr în min. 6. A arbitrat satis
făcător Gh. Popovici—Buc. (M. Vîlcea- 
nu-coresp.).

A.S.A. TG. M1JREȘ—C.S.M. REȘIȚA 
(4—1). Peste 10 000 de spectatori au 
aplaudat victoria jucătorilor de la 
A.S.A. Oaspeții au luptat pentru fiecare 
balon, încercînd să scoată un rezultat 
cit mai strîns. Jucătorii de la A.S.A. 
au început bine și chiar în min. 3 
Lungii a înscris. După două minute 
Pavlovici a ridicat scorul la 2—0, ca 
apoi în min. 10 același jucător să mo
difice din nou tabela de marcaj : 3—0. 
In min. 66 Lungu a majorat diferența 
la 4—0. C.S.M. Reșița a redus din 
handicap prin Kafca în min. 75. Bun 
arbitrajul Ini A. Răduleseu Buc. 
(A. .SnZio-coresp.).

C.F.R. ARAD—VAGONUL ARAD 
(0—3). Derbiul local a oferit un spec
tacol fotbalistic de un nivel tehnic scă
zut. Vagonul a dominat mai mult și a 
știut să folosească greșelile adversari
lor. Ca urmare, a înscris dc trei ori 
prin Sweillinger (min. 17), Tom a (min. 
24) și Boroș (73). P. Badea—Brașov 
a arbitrat bine. (Șt. Iacob-core^y.).

UNIREA DEJ—CLUJEANA (I 1). 
După începutul meciului se părea că Io- 

calnicii vor obține o victorie ușoară. 
In plină dominare a Unirii Dej oaspe
ții au deschis însă scorul prin Bacoș, 
în min. 40. Egalarea s-a produs in 
min. 57, cînd Bandi a transformat o 
lovitură de la 20 m. A arbitrat cu scă
pări, fără a influența rezultatul, Z. Chi- 
for—Brașov. (A. Contrai-coresp.).

G.F.R. TIMIȘOARA—IND. SIRMEI 
G. TURZII (2—2). Feroviarii au în
ceput bine partida și după două minute 
au condus cu 1—0, prin punctul marcat 
de Seceleanu. In min. 30 același jucă
tor a majorat avantajul Ia 2—0. In 
continuare, oaspeții au reușit să reducă 
din handicap prin Pîrvu (min. 37) și 
apoi să egaleze prin Drăghici (min. 47). 
în ultimul sfert de oră localnicii au 
dominat și a., tras de 4 ori în bară 1 
(0. Cretu-coresp.).

CRIȘUL ORADEA—G.S.M. SIBIU
(4—0). Practic, meciul s-a încheiat in 
min. 18, cînd jucătorii de la Crișul 
au marcat cel de al doilea gol. Oră- 
denii s-au instalat în careul echipei 
oaspe și au supus unui tir continuu 
poarta apărată de Coinan. Oaspeții au 
pus accentul pe apărare. Golurile au 
fost înscrise în ordine de: N. Alexan
dru (min. 5), Suciu (min. 18), N. Ale
xandru (min. 38 din 11 m și min. 80 

din 11 m). (V. Sere-corcsp.).tot

n 
ii-

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. Mureș 5 4 0 1 11— 4 a
2. C.F.R. Tim. 5 3 11 8—3 7
3. Clujeana 5 3 11 7—8 7
4. Crișul Oradea 5 3 0 2 15— 4 G
5. Vagonul Arad 5 3 0 2 10— 3 G
6. Min. B. Mare 5 2 12 10— 9 5
7. Ind. s. C. Turzii 5 2 1 2 4— 5 5

8—0. Gaz metan 5 2 1 2 8—10 5
8—9. A. S. Cugir 5 2 1 2 4— 6 5

10. C.S.M. Reșița 5 2 0 3 7— 9 4
1—12. C.S.M. Sibiu 5 2 0 3 8—11 4
1—12. Minerul Lupeni 5 2 0 3 7—10 4

13. Unirea Dej 5 1 2 2 7—11 4
14. C.F.R. Arad 5 0 0 5 1-14 0

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Re-
Clujeana —șița — C.F.R. Arad,

C.F.R. Timișoara, Vagonul Arad — 
Crișul Oradea, A.S.A. Tg. Mureș —• 
Unirea Dej, Ind. sîrmei C. Turzii — 
A.S. Cugir, C.S.M. Sibiu — Gaz me
tan Mediaș, Minerul Baia Mare — 
Minerul Lirpeni.



Clujul, în așteptarea

CLUJ, 26 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Febra 
face tot mai ,
unde toamna a venit parcă mai repede 
ca niciodată... In vitrinele celor mai 
mari librării din centrul orașului, nume
roase trofee, care vor încununa efortu
rile celor moi bune baschetbaliste de pe 
continent, atrag atenția trecătorilor.

europenelor* se 
simțită in orașul Cluj,

Interesul localnicilor pentru competiție 
este exprimat zilnic și prin numeroasele 
cereri de bilete.

La Solo sporturilor lotul este pus la 
punct, chiar fi In cele mai mici amă
nunte. Sportivii vor avea la dispoziție 
condiții de întreceri foarte bune, ca ți 
spectatorii condiții de vizionare. Singu
rul lucru pentru care gazdele vor trebui 
să manifeste fi în continuare 
asemănătoare este organizarea 
de presă...

In sfîrșit, hotelurile clujene 
asemenea gata de a-și primi

o rîvnă 
biroului

sînt de 
oaspeții. 

Cei mai grăbiți au fost membrii dele
gației italiene, care îți fac acomodarea 
cu cîteva zile mai devreme. De altfel,

Corespondență specială din Dusseldorf

Baschetbalistele din R.F.G. vor să invețe
cit mai mult la acest campionat

Trimisul nostru special la CM. de gîmna

oferit 
talen- 
mult

tldko Russu-Șirianu, ne transmite prin telex de la Dorii

Formația R.F.G. care va participa 
la cei de-al X-lea campionat euro
pean de baschet feminin este, în 
general, o echipă puțin experimen
tată care — după cum declară chiar 
antrenorul ei, Jochen Reichen — 
urmărește să învețe cît mai mult la 
această importantă competiție. Selec
ționata vest-germană s-a calificat 
pentru acest campionat în turneul 
de baraj de la Bremerhaven în care 
a învins Belgia cu 46—36, Anglia cu 
59—25 și a pierdut în fața Olandei 
cu 35—52.

Avînd în vedere că vom prezenta 
e echipă întinerită, lipsită în general 
de experiența competițiilor interna
ționale (selecționata noastră are în 
palmares doar 37 de meciuri din 
care a cîștigat 12 și a pierdut 25), 
specialiștii nu-i întrezăresc șanse 

i mai mari decît pentru turneul locu
rilor 9—12. Iată și jucătoarele care 
vor reprezenta R.F.G. la acest cam
pionat :

RUTH SCHĂFER 24 ani — 1,70 m
— 7 meciuri internaționale, URSULA 

I STEIN 26 
1 MARIE 
| HANNI
— ' 1,66 m
25 — 1,78 m — 22 (căpitanul echi
pei), KARLA PALLAS 24 — 1,78 m 
9, GISELA RIESLING 25 — 1,72 m 
— 19, DORIS SCHRAFF 23 — 1,74

m — 2, HELGA NOWITZKI 
1,78 m — 1, GISELA SPILLE 
1,71 m — 7 și HANNELORE 
18 — 1,79 m — 3.

22 —
31 — 
KOHL

I. NEUPERT
redactor de specialitate la SID, 

Dusseldorf

„europenelor11
baschetbalistele italience ne-au 
duminica seara cîteva mostre ale 
tului lor, evoluînd de o manieră
aplaudată într-o partidă amicală alături 
de reprezentativa tării noastre. Rezul
tatul intîlnirii îl cunoașteți: 79—57 în 
favoarea româncelor, cea mai mare di
ferență realizată in toate cele 14 me
ciuri România—Italia desfășurate pînă 
în prezent. Succesul echipei noastre re
stabilește egalitatea (cite 7 victorii) în 
palmaresul acestei întreceri, cel puțin 
pînă în seara zilei de 6 octombrie cînd 
cele două echipe se vor întîlni pentru 
prima oară într-o competiție oficială de 
mare amploare. Giancarlo Primo, poate 
cel mai calm antrenor pe care l-am în- 
tîlnit vreodată, a dat, însă, la sfirșitul 
întrecerii asigurarea că potențialul echi
pei sale este cu totul altul și cu în 
nici un caz acest joc nu trebuie luat 
ca etalon.

Trecînd puțin și în tabăra fetelor 
noastre, se cuvine să subliniem deose
bita seriozitate cu care întregul colectiv 
se pregătește pentru acest campionat 
jubiliar. Cei care au urmărit partida de 
duminică și-au putut da seama că „5-ulu 
nostru reprezentativ are un ritm de joc 
foarte viu. Ce păcat, însă, că acest ritm 
nu este dublat și de o mai mare con
centrare în acțiunile defensive de sub 
panou. Pentru că la acest 
există cîteva lucruri care 
Să ne... concentrăm asupra 
bleme !

capitol mai 
șcliioapătă... 
acestei pro-

ADRIAN VASILIU

Succesul ne-a bucurat, 
dar nu a lichidat lipsurile

(Urmare din Pag. 1)

departe 
de ceea
atari
că victoria n-a

de po- 
ce se 

condiții

1,70 m — 11, HEIDE- 
HORST 23 — 1,74 m — 11, 
HELLEBRAND 24 — 1,69 m 

INGRID BUETTNER 25 — 
— 10, RENATE ZDR ALLEK

Tenismanii

dintre fondiști a fost 
sibilitățile obișnuite, 
aștepta de la ei. în 
este ușor de înțeles 
putut scăpa formației mai omogene,
mai complete, cea a oaspeților.

Fetele noastre au cîștigat cu ușu
rință o întîlnire care, privită prin 
prisma rezultatelor din acest sezon 
ale concurentelor, se anunța destul 
de echilibrată. Acest echilibru a și 
existat, de altfel, în privința repar
tizării numărului de victorii indivi
duale (6 româncele și 5 italiencele), 
numai că fetele noastre au alcătuit 
o formație mai completă, dovadă 
fiind și cele 5 duble victorii de 
80 mg, lungime, înălțime, disc 
suliță, care au cîntărit hotărîtor 
balanța succesului.

Dintre rezultatele individuale 
registrate cu acest prilej este cazul 
să vorbim, în primul rînd, despre 
noile recorduri realizate de Iosif

la 
și 
in

în-

Naghi (57,00 m la disc), Gheorghe 
Costache (66,04 m Ia ciocan), ambele 
de o bună valoare internațională, ca 
și despre rezultatul echipei Vos- 
minschi, Puiu, Osoianu, Jurcă (3:12,1 
la 4x400 m). Vom menționa apoi 
performanțele Liei Manoliu (53,76 m 
la disc). Corneliei Popescu (1,60 m 
la înălțime), a lui Virgil Țibulschi 
(62,74 m la ciocan) etc. Exceptînd 
rezultatul Liei, toate celelalte repre
zintă noi recorduri personale ale at- 
leților respectivi.

Și, în încheiere, o nedumerire : nu 
înțelegem de ce atleții noștri, selec
ționați în reprezentativa țării, nu 
poartă la asemenea întreceri inter
naționale un echipament uniform. 
Cum nu este pentru prima oară cînd 
se întîmplă un asemenea fapt și cum 
nu este nici pentru prima oară cînd 
îl sesizăm în coloanele ziarului, ne 
întrebăm : cită vreme va mai trebui 
să treacă pînă ce federația de spe
cialitate va pune ordine în această 
chestiune ?

au evoluat la Brașov
J

BRAȘOV (prin telefon). La sflrșitul 
săptămînii trecute, iubitorii de sport din 
localitate au avut prilejul să urmă
rească o interesantă întîlnire internațio
nală de tenis, care a opus echipele 
Steagul roșu și Motor Mitte Magdeburg 
(R. D. Cermană). După jocuri viu dis
putate, oaspeții au cules o victorie la 
limită : 9—8. Superioritatea Învingăto
rilor s-a concretizat la jocurile de du
blii, ei recuperînd handicapul de două 
puncte cu care erau conduși după con
sumarea meciurilor de simplu.

Dintre rezultatele pe partide, este de 
menționat succesul tînărului brașovean 
V. Marcu, care l-a întrecut cu 6—3, 

I 2—6, 6—3, pe P. Făhrmari, al doilea 
jucător al R. D. Germane. Alte rezultate 
de reținut : Marcu—Heintz 6—1, 6—0 ; 
Dumitrescu—Fiihrman 3—6, 1—6; Du
mitrescu—Heintz 6—4, 6—1 ; Chere-
cheș—Heinrich 7—5, 6—4 ; Felicia
Bucur—lleidemarie Liebe 9—7, 6—1; 
Hodica Taitiș—Heidemarie Liebe 2—6,
6— 4. 4—6 ; Dumitrescu, Marcu—Heintz, 
M'aldhausen 6—3, 6—3, 6—3; Chere- 
cheș, Baia—Heinrich, Făhrman I—6,
7— 9, 9—7, 5—-7 ; Bucur, Taitiș—Liebe, 
Busse 4—6, 3—6.

C. GRUIA-coresp. reg.

£.

Primele impresii după a XVI- 
înlrecere a celor mai buni gimna 

și gimnaste din lame
Duminică după-amiază, în fața tri

bunelor arhipline de la Westfallen- 
halle, și-a dat întîlnire tot ce are 
mai valoros gimnastica feminină. Din 
nou locurile de onoare le-au revenit 
gimnastelor sovietice, cehoslovace și 
japoneze. Publicul și-a văzut aștep
tările împlinite, pentru că a avut 
ocazia să urmărească, indiscutabil, 
chintesența gimnasticii pe plan teh
nic și estetic.

încă de sîmbătă, cînd se desfășu- 
raseră exercițiile liber alese, asis
tența trăise unul dintre momentele 
de răscruce ale gimnasticii, neaștep
tata înfrîngere a echipei sovietice 
de către formația Cehoslovaciei. Era 
ceva la care nimeni nu se aștepta, 
în componența formației U.R.S.S. 
intrau gimnaste de valoare ridicată, 
ca Natalia Kucinskaia și Larissa Pe- 
trik, care demonstraseră la exercițiile 
liber alese o adevărată măiestrie. 
Și totuși... Fapt este că în formația 
Cehoslovaciei, pe lingă evoluția re
marcabilă a Verei Ceaslavska, toate 
gimnastele au lucrat cu aceeași pre
cizie și corectitudine. Medalia de 
bronz i-a revenit Japoniei, la dife
rență de aproape 3 puncte de a doua 
clasată. La .liber alese", în afară de 
paralele, gimnastele din Țara Soare
lui Răsare n-au mai evoluat cu ace
lași succes ca la .impuse". între ur
mătoarele clasate, R. D. Germană, 
Ungaria și S.U.A., s-au înregistrat, de 
asemenea, diferențe destul de maii, 
peste 2—3 puncte, ceea ce marchează 
diferentele valorice.

în concursul individual compus me
rite aproape egale cu ale cîștigătoa- 
rei, Ceaslavska, a avut și Kucinskaia, 
care, de altfel, și-a redemonstrat ca
litățile în concursul primilor 6 pe 
aparate, cucerind 3 titluri din 4 po
sibile: sol, bîrnă și paralele (sări
turile i-au adus Ceaslavskăi încă o 
medalie de aur). Kucinskaia (17 ani!) 
a ridicat pur și simplu tribunele 
în picioare cu această ocazie și nu 
ne îndoim că telespectatorii din tara 
noastră au putut să-și dea. seama, 
fie chiar numai din scurte secvențe, 
de gradul de pregătire poate în 
egală măsură sportiv și artistic al 
acestei tinere gimnaste sovietice. Ea 
i-a îneîntat pe spectatori, în special

la sol șl la bîrnă (note 9,90...),■ 
zentînd exerciții deosebit de ■ 
roase și de originale. O voml 
aminti pe Keiko Ikeda care, ■ 
aproape 15 ani de activitate înl 
mația Japoniei, își vede încnniB 
cariera cu o medalie de bronz II 
dividual compus. ■

Considerăm că dintre reprezel 
tele noastre Elena Ceampclea s-al 
zentat ceva mai bine, ea reușind-J 
să atragă atenția specialiștiloB 
unele elemente tehnice — răsw 
rea înapoi la bîrnă, spre exempl 

După cum s-a putut observai 
citirea clasamentelor, încheierea I 
petiției masculine prin .liber al 
nu a produs modificări prea I 
în ierarhie. Japonia a cîștiqat I 
diferență mai mare decît era da 
teptat în fața formației U.R.S.S. <1 
genl și bine pregătiți la toate I 
ratele, mai puțin ceva la calul 
minere, gimnastii japonezi și-au I 
trat, așadar, supremația monej 
Dintre sovietici s-au remarcat tin 
în special Mihail Voronin, meri 
campion la individuals compun 
numai 21 de ani și într-țT'âseml 
companie ca cea de la DortmJ 
și Serghei Diamidov. Mai amintiri 
dividual pe japonezii Tsurumi șil 
kayama, pe iugoslavul Cerar și d 
pe Menichelli. Surprinzător de I 
s-a prezentat însă echipa Italiei, I 
«ată de-abia pe locul 9. ■"

Acestea sînt primele impresVfl 
celei de a XVI-a ediții a campion 
lor mondiale de gimnastică. Deși 
specialiștilor le revine acum cd 
tul, atît pentru comentarea teh 
a întrecerilor, cît și pentru extr 
rea principalelor (și, după păr 
noastră, numeroaselor) învățăm 
ale întrecerilor.

Știri, rezultați

Campionate de fotbal în țările europene
ITALIA (etapa a II-a). — Bologna

— Foggia 5—0, Brescia — Fioren
tina 0—0, Cagliari — Milan 0—0, In- 
ternazionale — Lanerossi 2—0, Ju
ventus — Lecco 3—0, Lazio — To
rino 0—0, Mantova — Roma 1—0, 
Napoli — Spăl 1—0, Venezia — Ata- 
lanta 1—0. In clasament, pe primele 
locuri se află Internazionale, Juven
tus, Torino și Napoii cu cîte 4 p.

SPANIA (etapa a IlI-a). — Echipa 
F.C. Sevilia, care va juca miercuri 
la Pitești în „Cupa orașelor tîrguri" 
cu Dinamo din localitate, a dispus 
cu 3—1 de Grenada. Alte rezultate: 
Real Madrid — Espanol 1—1, Real 
Saragossa—Las Palmas 3—2, Atletico 
Madrid — Deportivo 1—0, Valencia
— Cordoba 3—1, F.C. Barcelona — 
Sabadell 2—0, Atletico Bilbao — El- 
che 2—1, Hercules — Pontevedra 
1—0. în clasament conduce Valen
cia cu 6 p., urmată de Real Madrid 
cu 5 p. F.C. Sevilla totalizează 3 p.

UNGARIA (etapa a XIX). M.T.K.
— Ozd 2—0, Ferencvaros — Pecsi 
Dozsa 3—0, Dorog — Tatabanya 
1—4, Diosgy&r — Csepel 2—0, Gy6r
— Ujpesti Dozsa 1—1, Salgotarjan — 
Honved 1—4, Dunaujvaros — Vasas

0—0. în clasament conduce Vasas 
cu 31 p, urmată de Ferencvaros și 
Honved cu cîte 26 p.

IUGOSLAVIA (etapa a V-a). Steaua 
roșie Belgrad — Hajduk Split 2—2, 
Vojvodina Novisad — Zelejnicear

— Wiener Sportklub 2—2, Austria 
Klagenfurt — Austria Viena 1—0, 
Schwarzweiss Bregenz — Grazar 
A.K. 2—1. In clasament, pe primele 
locuri, se află Rapid Viena și Vienna 
cu câte 7 p.

Bregenz

PARIS — Competiția Internațlol 
automobilistică „Marele premiu al Fi 
ței“, disputată la Albi, a revenit I 
acest an cunoscutului sportiv austral 
Jack Brabham. învingătorul, cari 
concurat pe o mașină Honda, a strl 
tut cei 309,072 km al traseului ini 
54:32,2, realizînd o medie orară I 
161,907 km. Pe locurile următoare I 
clasat Jo Schlesser șl Kris IjjjiFÎ. re

BUDAPESTA — In localitatea Gjl 
(Ungaria) s-a desfășurat un concurși 
atletism, la care au participat o . J 
de sportivi fruntași maghiari. d 
cîteva rezultate : masculin : greutata 
Varju 19,48 m; ciocan — Zsivotski îl 
m; disc — Fejer 59,02 m; feminin: a 
— Kleiber 55,50 m. I

SOFIA — Cea de a zecea etapă a „I 
rului ciclist al Bulgariei”, desfășuil 
intre localitățile Ruse — Gabrovo 1 
km), a fost cîștigată de rutierul itaa 
Marches), cronometrat In 5h 09:55,0.1 
clasamentul general conduce Bobea 
(Bulgaria) cu 34h 34:23,0, urmat la 5 I 
cunde de Italianul Quagllotto și la 2:1 
de Ampler (R.D. Germană). I

BERNA — Intr-un med lntcmațiol 
de atletism desfășurat la Berna, echl 
Spaniei a Învins cu scorul de .105-1 
puncte echipa Elveției. I

LUBECK — Selecționata de atlot.lsnJ 
R.F. Germane a Întrecut cu scorul I 
144—66 puncte echipa Norvegiei. I

MUNCHEN — In meci retur peni 
„Cupa campionilor europeni" la fotn 
echipa Milnchen 1860 a învins cu 2] 
(1—0) pe 
disputat 
Milnchen

Omonia Nicosia. Meciul 1 
la Poecking. în primul j< 
cîștlgase cu 8—0.

— La Viterbe, în prezența

Turnee internaționale de tenis

ROMA
peste 5 000 de spectatori, fostul campj 
mondial de box, italianul Salvajo 
Burrunl, l-a Învins prin abandon 
spaniolul Felix Alonso. Cu acest prii 
Burruni șl-a făcut debutul la cat. coc. 
El a fost campion al lumii la „mușc:

box, italianul

MADRID. Finala probei de simplu 
masculin din cadrul turneului inter
național de tenis de Ia Oviedo (Spa
nia) a revenit jucătorului spaniol 
Rodriguez, învingător cu 6—1, 8—6, 
6—2 în fața compatriotului său Aril- 
la. Iată cîștigătorii celorlalte probe : 
simplu femei : Carmen Bustamente 
(Spania) — Suzanne Battley (Aus
tralia) 6—2, 6—3 ; dublu mixt : 
Carmen Bustamente, Castanon (Spa
nia) — Marta Izquierdo (Spania), Mc 
Millan (Republica Sud-Africană) 
6—2, 6—0 ; dublu bărbați : Mc. Mil
lan, Maud (Republica Sud-Africană)

— Iovanovici (Iugoslavia), Arilla 
(Spania) 6—4, 6—3.

LOS ANGELES. In finala turneu
lui internațional de tenis de la Los 
Angeles, A. Fox (S.U.A.) l-a învins 
cu scorul de 6—2, 6—3 pe R. Emer
son (Australia).

LONDRA. A luat sfîrșit turneul 
internațional de tenis rezervat pro
fesioniștilor. La simplu masculin, 
titlul a revenit sportivului spaniol 
Andres Gimeno, care în finală l-a 
învins cu 6—4, 10—8, 3—6, 4—6,
6—2 pe australianul Rod Laver.

O săritură spectaculoasă a portarului Jennings de la Tottenham. Șutul lui 
Best (Manchester United) a fost puternic, dar Jennings a trimis balonul dea
supra porții. în stingă se vede Denis Law. O fază din meciul Tottenham— 

Manchester United (2—1) din campionatul englez

0—0, Partraan Belgrad — O.F.K. Beo
grad 1—1, Rjeka — Zagreb 1—1, 
Radnieki — Velej 2—0, Vardar — 
Sutieska 4—0, Dinamo Zagreb — 
Celik 2—2, Sarajevo — Olimpia 
Ljubljana 2—1.

în clasament conduce Sarajevo cu 
9 p., urmată de Vojvodina cu 8 p.

AUSTRIA (etapa a IV-a). Rapid 
Viena — Wacker Innsbruck 1—1, 
Kapfenberg — Vienna 2—3, Admira 
— L.A.S.K. 1—1, Wacker Viena — 
Wiener Neustadt 2—1, Sturm Graz

PORTUGALIA. în etapa a II-a, 
campioana tării, Sporting Lisabona, 
a fost învinsă cu 1—0 de actuala 
fruntașă a clasamentului, F.C. Porto, 
care totalizează 4 p., ca și Benfica 
Lisabona. „Formația lui Eusebio" a 
cîștigat duminică cu 3—1 în fata e- 
chipei Leixoes.

BELGIA. După patru etape, în cla
sament conduce formația Antwerp. 
Campioana țării, S. C. Anderlecht a 
terminat la egalitate cu St. Trond 
(0-0).

KOLN — Campionatul mondial de 1 
clism artistic desfășurat Ia Kdln a fd 
cîștigat de echipa R. D. Germane, cal 
a totalizat 18 puncte. Pe locurile urmi 
toare »-au clasat echipele R. F. gJ 
mane (14 puncte). Cehoslovaciei J 
puncte), Elveției (8 puncte), Franței 1 
puncte) etc.

PARIS — Pentru a 9-a oară, cunosci 
tul ciclist francez Jacques Anquetil | 
cîștigat tradiționala competiție intern; 
țională „Marele premiu al Națiuniloi 
(contracronometru individual). Prot 
disputată pe distanța Auffargis — Pari 
de-a lungul a 72 km, a fost dominai 
de Anquetil, care a realizat timpul <3 
lh 38:17,0 cu o medie orară de 43,954 ki
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