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de oaspete și ultime pregătiri

ADRIAN VASILIU

(Continuare tn paq. a 4-a)

SELECȚIONATA SOVIETICA : 
5 JUCĂTOARE PESTE 1,90 ml

La Cluj și ia Sibiu—sosiri

Montați din fotbal

CLUJ, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). în frumoasa 
Sală a sporturilor, aflată într-un 
loc pitoresc, chiar pe malul 
Someșului., pregătirile sînt 
aproape încheiate. Principala 
_ scenă" a celei de a X-a edilii

și de creșterea cererilor de bi
lete și abonamente în întreaga 
regiune. Organizatorilor nu le 
rămîne decît să-și primească 
oaspeții cu tradiționala curtoa
zie și... să dea drumul la cro- 
nometre.

lor români Sigismund Ferencz 
și Constantin Dinescu, cît și 
lui Giancarlo Primo observații 
importante cu ocazia unor re
tușuri necesare.

în ambele tabere se anunță, 
însă, cîte o indisponibilitate: 
Octavia Simon și respectiv Ni
coletta Perși care, momentan, 
sînt accidentate. Dacă pentru 
„squadra azzura" situația nu 
este prea gravă (Gianna Ghîrri, 
sosită joi dimineață în comple
tarea lotului, își va înlocui 
vechea coechipieră), acciden
tarea brașovencei creează Iotu
lui nostru probleme nedorite 
acum în preajma începerii com
petiției.

în cursul dimineții de joi a 
sosit în localitate și delegația 
Uniunii Sovietice. Imediat după 
instalarea lor la hotel, compo
nentele Iotului s-au deplasat 
la Sala sporturilor pentru un 
prim contact cu terenul de joc. 
Apariția baschetbalistelor so
vietice a stîrnit un deosebit 
interes, majoritatea dintre ele 
avînd o talie impresionantă.

W
- ;• ••

CONCURSUL NOSTRU,

• Sîmbătă, în Capitală, 
stadionul Republicii va găz
dui, cu începere de la ora 
18,30. partida PROGRESUL 
— STEAUA, unul din der- 
biurite bucureștene. Cel de 
al doilea. RAPID—DINA
MO BUCUREȘTI, se va 
disputa duminică, pe stadio
nul „23 August", cu înce
pere de la ora 15,30.

® Meciul DINAMO PI
TEȘTI—JIUL PETROSENl. 
din cadrul etapei a Vil a 
a fost amînat. Echipa piteș- 
teană are patru jucători ac
cidentați 
miercuri 
tați în 
retur cu 
va avea 
tombrie a.e.

în meciul de 
și întîmpină greu- 
pregătirea partidei 
F.C. Sevilla, care 

loc miercuri 5 oc-

CAMPIONATELE PEPEDEICANE RE TIP
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Foto : prof. I.
Sinaia

Matei

„ZIUA RECOLTEI'

Entuziaste manifestări sportive
în regiunea Banat

Anca Racoviță a pătruns și a aruncat la coș. Fază din me
ciul de verificare România—Italia disputat la Cluj.

Foto: R. Wagner—Clui

a campionatului european fe
minin de baschet (aici vor 
evolua campioanele lumii și 
ale Europei — baschetbalistele 
sovietice — echipa României 
și alte patru valoroase formații 
de pe continent) este gata să-și 
primească „actorii" care, timp 
de opt zile, vor atrage în spa
țioasele tribune mii de iubitori 
ai sportului din Cluj și din 
împrejurimi. Presa regională 
informează zilnic cu amănunte 
din istoricul competiției, sînt 
prezentate echipele partici
pante, se publică interviuri. 
Interesul general este atestat

ECHIPELE ROMÂNIEI SI ITALIEI 
LA ULTIMELE ANTRENAMENTE 

COMUNE

Antrenamentele echipelor 
României și Italiei au atras 
zilnic în tribuuele sălii multi 
curioșL Ultima oară, aceste 
formații s-au întîlnit miercuri 
seară la o verificare comună, 
care a prilejuit atît antrenori-

După Nieolae Rotarii (care pînă 
acum a eîștrgat patru titluri de 
campion al țării) un alt trăgător 
al clubului Steaua, Petre Șandor, 
a intrat în posesia celui de al 
doilea titlu. Ieri, în proba de armă 
standard 3x20 focuri, P. Șandor 
a obținut un punctaj apropiat de 
recordul țării, erștigînd concursul 
cu un avantaj apreciabil față de 
următorii clasați. Echipa Steaua 
a realizat ta întrecerile de joi o 
performanță frumoasă, încheind 
proba cu un rezultat foarte bun 
și cucerind, totodată, cel de al 
patrulea Ioc I în această ediție a 
„republicanelor".

Rezultate : armă standard 3x20 
f. bărbați — 1. P. SANDOR 
(Steaua) 568 p (la poziția culcat 
192, la poz. genunchi 197, la poz. 
în picioare 179) — campion al 
României pe 1&66, 2. GFt. Vasi- 
lescu (Olimpia) 563 p, 3. Gh. 
Stoian (Arhitectura) 561 p, 4. N.

Rolaru (Steaua) 561 p, 5. T. Ciu
lo (Steaua) 561 p, 6. M. Fere
ca tu (Dinamo) 559 p. Pe echipe : 
1. STEAUA 2235 p — campioană 
a României pe 1966 (componenții 
echipei: P. Sandor, N. Rotam, 
T. Ciulo șr V. Enea 545 p), 2. 
Dînanw 21*14 p. 3. Arhitectura 
2189 4. Olimpia 2171 p, 5.
Steagul roșu Brașov 2147 p..

S-a întoeaa-U rla.sanienl.nl pe e- 
chipe și la pistol viteză. Campioa
nă a țării a devenit formația clu
bului DINAMO BUCUREȘTI eu 
2353 p, ce reprezintă un rezultat 
foarte valoros (M. Roșea 591 p, 
I. Tripșa 5‘>9 p, G. Maghiar 587 
p și St. Petrescu 586 p). Pe 
locurile următoare s-au clasat clu
burile Construcții și Olimpia.

Azi, îneeprnd de la ora 9, 
loc probele d.e arnaă standard 
f~ culcat (bărbați și femei-) 
pistol liber.

au
60

(T. R.)

și comunele regiunii 
pregătesc intens în a- 
pentru sărbătorirea, la 

2 octombrie, a „Zilei recoltei'*. 
Printre principalele manifestări 
ce ror avea loc la această dată 
în toate comunele, se află desi
gur și cele sportive. Consiliul 
regional, consiliile raionale și 
orășenești au întocmit din vreme, 
pentru o bună desfășurare, a 
competițiilor sportive din cadrul 
acestor manifestări, planuri con
crete care prevăd numeroase ac
țiuni interesante, atît pentru fie
care comună în parte cît și pen
tru localitățile unde va avea loc 
faza regională 
de vară dotată 
culturii*.

In comune, de 
ganiza întreceri 
lărie, ciclism/, 
bal, volei, handbal, 
haltere, gimnastică, 
c&mbinate (ceos, călărie, ciclism, 
motorete, alergări de viteză) etc. 
Ștafetele vor fi organizate cn 
participarea echipelor reprezenta
tive ale satelor care aparțin de 
fiecare comună și între echipele 
reprezentative de comune.

în jurul estradelor pe care 
vor avea loc programele eultu- 
rai-artistice, se vor 
mevoase eefirități 
distract i v-reereeăi ve 
sportive^ întreceri 
rări pe stîlpi, alergări în sac, în
treceri pentru stabilirea celui 
mai puternic, celui mai îndemî- 
natic sau a celui mai rapid tînăr 
din comună etc.).

întrecerile sportive prilejuite 
de sărbătoi-irea „Zilei recoltei? 
vor fi găzduite de stadioane și 
terenuri pregătite special în ve
derea acestor evenimente. Tinerii

Satele 
Rauat se 
ceste zile

« Sparta eh iadei 
cu „Cupa Agri-

pildă, se vor or- 
de

oină.
atletism, că- 
popice„ foi- 
box, trîntâ, 
tir, ștafete

organiza nu- 
sportive și 

( demonstrații 
simple, căță-

Echipa de volei Steaua
a plecat

in Albania
Ieri, echipa divizionară mas

culină de volei Steaua București 
a 
la 
în
susține cîteva meciuri cu for- 
mafrr fruntașe ale voleiului al
banez.

părăsit 
Tirana, 
cadrul

Capitala plecînd 
pentru un turneu 
căruia urmează a

URA!
In acest loc 
în regiune".

va
Eu

Gata, a rămas stabilit, 
apare rubrica „Fotbalul 
am s-o semnez !

— Uraaa !...
— Dațr-mi voie, stimați 

terminat. La mine un arbitru poate să cu
noască toate regulamentele din lume, dacă 
nu acordă 11 metri cînd Florea de Ia A- 
vîntul Suceava s-a lungit în careu, îl in- 
condeiez, cit e el de „cavaler al fluierului” !

— Uraaa !...
— Adică, ce-mi folosește mie că-mi stă 

tot timpul pe fază și nu dictează penalii in 
momentul cînd omul s-a împiedicat și a 
căzut singur în fața porții ? Oare crede 
dumnealui că acest jucător zace jos pe 
iarbă, să se afle-n treabă ? Important e 
golul, sau că-1 trage solul ?

— Uraaa !...
— Degeaba vă bucurați, iubiți fotbaliști, 

în următoarele 37 de analize ale meciurilor 
din regiune am de gînd să critic antreno
rii. Nu sînt ia ora 11 noaptea in pat ? Nu 
mă ui* ? tai în carne vie •

— Uraaa !...

jucători, că n-am

• • •

— Să se culce !
— Ura !
— Să doarmă !
— Ura !
— Să nu mai umble noaptea după fotba

liști !
— Uraaa !...

turi într-un meci. (Ultima etapă — 58 în 
medie pe regiune !) Și alea cum ? Făcute 
Ia întâmplare ! (Oare ?> Ciocniri copilărești. 
Un menise, un peroneu — tot „fleacuri" 
din astea ! Păi ce spune spectatorul ăla 
de Ia Oltenița sau Medgidia care-n loc de 
calitate, vede „tălpi" și tibii sparte ? ‘ 
sau nu am dreptate ? întrec eu măsura

— Uraaa !...
— Apropo de calitate r de unde atâta 

să
,,na-ți-o 
nu se 

cu «Col- 
nu-mi 

, de

Am,•>

— Dar pînă cînd 
potriva jucătorilor ? 
ța etc.). Pînă cînd 
dința de analiză a 
bl at și n-a marcat,
distrat.” ? După care, 
pleacă jucătorii, 
ne, tevatura.

— Uraaa !...
— Acum. între 

teți de vină, 
teren. (Zîmbiti

Că

atitea reclamații
(Vezi Metalul, Biruin- 
veșnicul refren la șe- 
meciurilor : »N-a dri- 
fiindcă ast’noapte s-a 

se mai miră că le 
le face, cum se spu-

noi 
Prea 

i, nu ?)

fie vorba : și voi sin- 
srnteți disciplinați pe 

Ici, colo, cîteva faul-

mai arătat, cu 
desfășura și 
tradiționalei 

Soar tar hindi, 
..Cum A <rri 

startul repre

vor fi primită swrKwtor^ste ne ga
zon sau pe pistele de atletism, 
iar spectatorilor fi se rezervă n& 
me roase surprize.

După cum am
acest ori le p se ra 
etapa resională a 
competiții de masă 
de rară dotată cu 
ctdthBirTi:“> Tor lua
zenfontii celor aproape 60^)00 de 
tineri și tinere caro d-au dis
putat întîietatea de-a Ringul, eta 
pelor precedente. 4tli0-t-iJ„ cicliști 
și voleibaliștii vor fi oaspeți 
sportivilor din Caransebeș : lu 
goienii vor putea urmări ^ispu 
tele la trîntă șr haltere ; în co 
mima Deta va avea loc finala L 
handbal (echipe feminine} li 
Nădlac și Peeinl Nou vor avet 
loc întreceri finale la: alte dis 
cipUne sportive.

în toate comunele vor popas 
sportivii fruntași ai asociațiile 
timișorene, arădene, re^țene ș 
lugojene, care vor face demon 
stratii sau vor part ici na direct l 
unele concursuri,, sporind atrac 
tivita tea acestora. Va fi im pri 
lej de noi învățăminte pentr 
sportivii satelor.

Acestea sînf doar eîtev« di 
acțiunile care vor face ca și di 
punct de vedere sportiv- 
recoltei* să fie 
bat oare.

t) adevărată să,

PAVEL
președintele 

gional

GHEORGHIU
Consiliului r

U€FS Banat

Finala
Alpiniadei 

republicane
Incepînd de azi se va desf 

șura timp de trei zile în masiv 
Bucegi etapa finală a Alpini 
dei republicane. La competi 
participă 30 de alpiniști, mai 
tri ai sportului ți sportivi 
categoria I de clasificare. T 
seul pe care au loc întrecer 
se află în Valea lalomiței, 
apropierea cabanei Peștera. D 
tre echipele participante Ia 
nală amintim pe Dinamo B 
șov (cu cele mai multe pun 
cîștigate în etapele preț eden 
Metalul Hunedoara, A. S. j 
mata Brașov, Metalul Bucur» 
etc.

Se recomandă organizatori 
și comisiei de specialitate să 
toate măsurile pentru buna « 
fășurare a întrecerilor. ■

teh- 
nuni că 

mai 
ție, 
mai _ _
țul specialistului* sub cap i Altfel, iu 
explic pasele alea precise și rapide, 
vezi mingea abia după ce a trecut !... Pă
rerea mea este să mergeți așa pînă la ca
păt. N-are rost acum să lăsați harababura, 
îmbunătățind factura !

— Uraaa L..
— Mă opresc aici. Nu știu de ce, dar 

am impresia că am dat-o pe cuplet. In 
concluzie, dragi jucători : 
critic antrenorii, critic 
tjc pe mine — numai

individuală «a voi ? Ca 
vorbesc de aia colectivă : 

dă-mi-o mie, —- e-altceva 
știe” ! Eu cred că dormiți

P. S.
Aștept cotitura : Ura

critic arnitrii, 
spectatorii, mă cri- 
voi să jucați bine !

VASILE TOFAN

♦

rla.sanienl.nl


Timpul tavorabil 
din uHimele zile a 
permis organiza
rea în Capitală a 
dileritelor între
ceri sportive pe 
terenurile din aer 
liber, in raior.ul 
Lenin zeci și zeci 
de elevi și eleve 
au luat parte de 
curind la primele 
concursuri de at
letism din noul an 

școlar.

Foto :
Teodor Roibn

„ZIUA ARUNCĂRILOR"... Noi echipe în finala pe țară
După „Ziua alergărilor", desfășu

rată' recent, comisia de gțjetism a ora
șului' București a organizat o nouă' com- 
jjfetițic : „Ziua aruncărilor". Iată rezul- 
®teie înregistrate : SEMI ORI — (fisc 
Kățbafi ; Al. Techirdalian ttC^F.) 40,06; 
tȘîlițîi bărbați : W. Socol (Steaua) 66,70. 
Ț. Achiței (Dinamo) 57,05 ; disc feJJiel :

Moțiu (I.C.F.) 43,56, P. Cj&Slun
(I.Q.F.) ' 37,22. JUNIORI I — greutate 
Sjjiețl : D. Rădulescu (Metalul) 13,40, V. 
Mihatcea (Progresul) 13,29 ; disc băieți : 
Cr. Pecek (S.S.E. 2) 43,40 ; ciocan : FI.
Marinescu (S.S.E. 1) 46,88, C. Mitan

...Șl A „SĂRITURILOR"
Peste 150 de atleți din Capitală au 

participat la sfîrșitul săptămînii trecute 
la concursul „Ziua săriturilor", orga
nizat de comisia de atletism a orașului 
București. S-au înregistrat următoarele 
rezultate : SENIORI — triplusalt : V.
Dumitrescu (Dinamo) 15,15, M. Zaharia 
(Rapid) 14,72 — record personal, H. Go- 
goașe-(Dinamo) 14,16 — record personal ; 
înălțime • C. Florea (Metalul) 1,80. JU
NIORI I — lungime : I. Mitroi (C.S.S.) 
6,72 ; triplusalt : S. Hodoș (I.C.F.) 12,95, 
M. Panier (Progresul) 12,91 ; prăjină : 
M. Ioniță (Rapid) 3,85 ; înălțime fete : 
D. Radu (Steaua) 1,53. JUNIORI II — 
lungime : M. Ling (Viitorul) 6,61 ; înăl
țime : A. Niculescu (Progresul) 1.80 ; 
prăjină : Gh. Trandafir (S.S.E. 1) 3,10. 
COPII—lungime băieți : C. Ionescu (Di
namo) 5,75 ; înălțime băieți : P. Anghe- 
luș (Constructorul) 1,50. R. Fătu (S.S.E. 1) 
1,50 : lungime rete : FI. Boca (C.S.S.) 
5,18, N. Hînda (C.S.S.) 5,16 ; înălțime 
fete : FI. Boca 1,40, C. Anghel (C.S.S.)

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

(S.S.E. 1) 42,42 ; disc fete : Fl. Barto
(S.S.E. 2) 38,12, C. Ionescu (S.S.E. 2) 36,24. 
JUNIORI II — greutate băieți : I. Pân
dele (Rapid) 12,05 ; disc băieți : VI. Ho
doș (S.S.E. 2) 51,06, C. Andronache
(S.S.E 2) 46,96, P. Vintileanu (C.S.S.)
46,00 ; suliță băieți : M. Cernea (Progre
sul) 56,74. H. Arghir (S.S.E. 2) 52,92, I. 
Catrina (Rapid) 52,02 ; ciocan : I. Iaru 
(S.S.E. 2) 49,66, C. Ghelmegeanu (S.S.E. 1) 
40,76 ; greutate fete : M. Micu (Construe, 
torul 12,63, V. Mihai (C.S.S.) 10,16.
COPII — greutate băieți: D. Luca 
(C.S.S.) 9,14 ; greutate fete : M. Dulgheru 
(Constructorul) 10,01. Cu același prilej 
s-au disputat și cîteva alergări de gar
duri : 110 mg seniori : T. Salamon
(Steaua) 15,5, V. Cristescu (Rapid) 15,6 *, 
90 mg juniori II : M. Ling (Viitorul) 13,2 ; 
80 mg senioare : L. Jung (Steaua) 12,0 ; 
60 mg junioare H : A. Burcu (Construc
torul) 10,1.

Returul campionatului categoriei B
Sîmbătă și duminică sînt progra

mate la Iași întrecerile din cadrul 
returului campionatului categoriei B 
la scrima. Participă cite 5 echipe la 
fiecare probă, dintre care prima cla
sată va promova în categoria A, 
în timp ce ultima va retrograda.

• Așteptată cu viu interes, întîlni- 
rea desfășurată în cadrul etapei a Hl-a 
a fazei de zonă a campionatului repu
blican, între Energia Rîntnicel (regiunea 
Ploiești) și Viața Nouă Olteni (regiu
nea București), a corespuns doar în 
parte. Să exemplificăm.

Mai bine pregătiți a lit la „bătaie44 
cît și la „prindere44, jucătorii din Rîm- 
nicel au cîștigat primul meci cu 14—11. 
In retur, superioritatea învingătorilor a 
fost și mai pregnantă, îndeosebi la 
„prindere’* 1 2 3 4 5 unde au lovit — datorită 
unor reușite combinații — mulți adver
sari. Enervați că nu le „merge44 jocul, 
sportivii din Olteni au comis o seric 
de acte nesportive, oerlîndu-se cu spec-

înaintea „rundei44 de la Iași situa
ția în campionat se prezintă astfel:

FLORETĂ BĂIEȚI
1. Progresul
2. Crișul Oradea
3. Gloria
4. Stăruința Timișoara
5. S.S.E. Oradea

lași, 1 — 2 octombrie 

4 4 0 0 45 8
4 3 0 1 42 6
4 2 0 2 32 4
4 1 0 3 26 2
4 0 0 4 15 0

ta lorii sau aducînd injurii și voci ferind 
la deciziile arbitrului dc centru. La un 
moment dat, conducătorul jocului, An
ton Tofan (Iași), competent și prompt 
în decizii, l-a eliminat, în mod just, 
pe căpitanul echipei, Ion Alba. Drept 
răspuns la hotărirea arbitrului (felici
tat după primul meci de jucătorii for
mației din Olteni), maestrul sportului 
Ion Albit a găsit de cuviință să retra
gă echipa de pe teren, la scorul de 
14—4 pentru Energia Rîmnicel. Cum 
poate fi calificată această atitudine?

• Terenul de sport din ccmuna 
Boureni (regiunea Oltenia) a găzduit 
jocurile dintre echipa locală Drum Nou 
și Bega Belinț (regiunea Banat). La 
capătul unui joc de slabă factură teli- 

- nică au învins localnicii cu 14—0 (tur) 
și 23—12 (retur).

© Torpedo Zărncști (reg. Brașov) a 
trecut cu greutate dc formația Apoldul 
de Sus (rog. Hunedoara), pe care a 
învins-o cu rezultatele de : 8—2 și
10—7. S au remarcat Gh. Tinea, C. Ni- 
culae, D. Nedelcu (Torpedo) și I. 01- 
teanu, I. Munteanu și I. Radu (Apol
dul).

în urma acestor rezultate echipele 
Energia Rîmnicel, Drum Nou Boureni 
și Torpedo Zărnești s-au calificat în 
finala pe țară.

Se încheie prima parte a campionatului 
republican pe echipe

Selecționata București- 
Argeș + Ploiești, 

o partidă care promite...
Cele 10 formații angrenate în campio

natul republican pe echipe vor în
cheia, la sfîrșitul acestei săptămîni, pri
ma parte a competiției. Ultima etapă a 
turului programează cîteva întîlniri a- 
tractive. Astfel, selecționata bucureștea- 
nă va primi vizita ,,combinatei" Argeș + 
Ploiești. într-un meci care sc anunță 
deosebit de disputat. Bucureștenii ocu
pă primul loc în seria I, iar „combi
nata" locul IV, ambele avînd însă aclA^^ 
lași număr de puncte : 7. Meciul se va 
disputa duminică, de la ora 10, pe sta
dionul Dinamo.

Ocupanta locului ni în serie, repre
zentativa Dobrogei, va întîlni „acasă" 
„combinata” Iași + Bacău + Suceava, 
într-o partidă în care are toate șansele 
să obțină victoria, și deci, să... urce în 
clasament. Pugiliștii gălățeni nu sînt 
programați în această etapă.

în seria a Il-a, confruntarea dintre 
formațiile Cluj + Hunedoara și Banat 
va avea loc la Cîmpia Turzii. întîlnirea 
se anunță echilibrată, „combinata” ocu- 
pînd locul III, iar bănățenii locul IV în 
clasamentul seriei. în sfîrșit, la Tg. Mu
reș este programată partida dintre se
lecționatele Mureș-A. M. + Brașov și 
Crișana + Maramureș. Primii ocupă 
locul V în clasamentul seriei, iar se
cunzii locul II. Reprezentativa regiunii 
Oltenia, liderul seriei a Il-a, nu este 
programată în această etapă.

Clasamente la zi
FLORETĂ FETE

CATEGORIA A 
„GRECO-ROMANE”

„LIBERE"

1. Steagul r. Brașov 9 8 0 1 126,5—101,5 25
2. Steaua 6 6 0 0 134,5— 33,5 18
3. Dinamo 6 6 0 0 142 — 38 18
4. Metalul Buc. 7 5 0 2 115 — 79 17
5. A.S.M.T. Lugoj 9 3 1 5 108,5—129,5 16
6. E’eqtroputere Cv. 7 4 0 3 102,5—113,5 15
7. Uni > Satu Mare 9 3 0 6 92 —158 15
8. Rapid Bir. 7 3 1 3 107 —105 14
9. Oțelul Galați 5 4 0 1 124,5—143,5 13
0. Chimistul B. Mare 8 1 1 6 84,5—169,5 11
1. C.F.R. Tim. 7 1 1 5 93 —119 10
2. C.S.M. Reșița 8 1 0 7 80 —156 10

1. Steagul r. Brașov 9 8 0 1 174 — 82 25
2. Steaua 7 7 0 0 151,5— 40,5 21
3. Dinamo 7 6 0 1 145,5— 74,5 19
4. A.S.M.T. Lugoj 9 5 0 \ 143 —141 19
5. Progresul Buc. 7 5 0 2 121 —103 17
6. Oțelul Galați 8 4 1 3 117,5—106,5 17
7. Prahova Ploiești 9 3 1 5 113.5—140,5 16
8. Mureșul Tg. M. 9 3 0 6 158,5—123,5 15
9. Prog. Brăila 9 2 2 5 102 —154 15
0. C.S.M. Cluj 9 3 0 6 108 —178 15
1. Const. Hun. 9 2 0 7 93 —173 13
2. Vagonul Arad 9 0 0 9 84,5—195,5 9

CATEGORIA B 
„GRECO-ROMANE" 

SERIA SUD

Marina Mangalia 6 5 0 1 98.5— 81,5 16
2. Prog. București 6 5 0 1 143,5— 54,5 16

C.S.M.S. Iași 6 4 0 2 104 — 84 14
Flamura r. Tulcea 6 4 0 1 110 — 78 13
Carpați Sinaia 6 3 0 3 98 — 90 12
Tractorul Răd. 6 3 0 3 87 —101 12

7. Dinamo Pitești 6204 92 — 92 10
8. Prahova Ploiești 6 1 0 5 49,5 —140,5 8
9. I.M.U. Medgidia 6 0 0 6 59,5 —120,5 6

SERIA NORD

1. A.S.A. Cluj 6 6 0 0 134 — 58 18
2. Rulmentul Br. 6501 131 — 45 16
3. Mureșul Tg. M. 6 4 0 2 103,5-— 84,5 J4
4. Const. Marghita 6 3 0 3 88,5 — 92,5 12
5. Crișul Oradea 6 3 0 3 84.5--103,5 12
6. I.G.O. B. M. 6213 86 •-106 11
7. C.S.M. Cluj 6204 86 -- 98 10
8. Vagonul Arad 6 1 0 5 58,5--123,5 8
9. Const. Hun. 6 0 1 5 62 --122 7

„LIBERE”
SERIA SUD

1. Victoria Buzău 6 6 0 0 137,5-- 42.5 18
2. Metalul Buc. 6 5 0 1 130,5-- 57,5 16
3. Energia C-ța. 6402 98 -- 94 14
4. Metalul Tîrgoviște 6303 114,5-- 77,5 12
5. C.S.M. Reșița 6 3 0 3 93,5-- 94,5 12
6. Rapid București 6 3 0 3 85,5-- 98,5 12
7. I.M.U. Medgidia 6204 82 --102 10
8.Electroputere Cr. 6105 61 --127 8
9. Flamura r. Tulcea 6 0 0 6 42,5--149,5 6

SERIA NORD

1. A.S.A. Brașov 6 6 0 0 132,5— 51,5 18
2. Lemnarul Odorhei 6 5 0 1 120 -- 68 16
3. C.F.R. Tim. 6402 91 --101 14
4. Unio Satu Mare 6 4 0 2 117,5— 66,5 14
5. Crișul Oradea 6213 88 --104 11
6. Rulmentul Br. 6204 90 -- 98 10
7. Autosport Sf. Gheorghe

6 1 1 4 78,5—103,5 9
8. Chimistul B.M. 6 1 1 4 63,5—116,5 9
9. Jiul Petrila 6015 53 --135 7

1. Ș.S.E. Satu Mare
2. Crișul
3. C.S.M. Cluj
4. Recolta Cărei

SPADĂ

1. Electroputere Craiova
2. S.P.O.B.
3. C.S.M.S. Iași
4. Unio Satu Mare

c/cus

ampionatele republicane de velodrom
Iubitorii sportului cu pedale vor avea 

ouă săptămîni „pline44. Incepînd de 
uininică și pînă la 16 octombrie se 
br desfășura pe velodromul Dinamo 
■n Capitală campionatele, republicane și 
le orașului București, de ciclism-pistă. 
1st fel, duminică 2 octombrie, de la ora 
p, se va disputa ,proba de viteză — 
[na Ia campionatului republican — și 
hrsa cu adițiune de puncte — cam- 
lonatul orășenesc București; luni de la 
k 76, va avea loc finala probei de 
P00 ni cu start de pe loc — cainpio- 
It republican; marți, ora 16: urmă- 
p» individuala (campionat oraș) și

500 m juniori; joi, ora 16: urmărire pe 
echipe (campionat oraș) și urmărire 
individuală juniori; vineri, ora 16: fi
nala probei de urmărire individuală 
(campionat republican) ; duminică, ora 
10: finala cursei cu adițiune de punc
te (campionat republican) ; marți 11 
octombrie, ora 16: finala probei dc ur
mărire pe echipe (campionat republi
can) ; joi, ora 16: cursa cu antrena
ment mecanic (campionat oraș) ; dumi
nică, ora 10: finala cursei cu antrena
ment mecanic (campionat republican) și 
cursa cu adițiune de puncte juniori.

4 3 0 1 37 6
4 2 0 2 36 4
4 2 0 2 32 4
4 2 0 2 29 2

3 3 0 0 32 6
3 2 0 1 27 4
3 1 0 2 21 2
3 0 0 3 11 0

Cea de a 5-a echipă, Petrolul Plo
iești, nu s-a prezentat la meciurile 
din turul campionatului, de la Cra
iova.

SABIE
1. C.S.M.S. Iași
2. Petrolul Ploiești
3. I.M.F. Tg. Mureș
4. Recolta Cărei
5. Crișul

4 4 0 0 41 8
4 3 0 1 32 6
4 2 0 2 26 4
4 1 0 3 26 2
4 0 0 4 27 0

„Cupa speranțelor44
La sfîrșitul săptămînii trecute a avut 

loc în sala de sport a Facultății de 
drept, etapa I, pe Capitală, a competi
ției dotată cu „Cupa speranțelor44. La 
start : trăgătorii specializați în floretă.

în întrecerea feminină, Adriana Moro- 
șan (Progresul) a realizat 4 victorii, 
clasîndu-se pe primul Ioc. Ea a fost ur
mată de Rodica Văduva (S.P.O.B.) cu 
3 victorii, la fel ca și Luminița Po
pescu (Gloria). O notă bună pentru
reprezentanta asociației sportive Gloria 
care a terminat victorioasă și la Mo- 
roșan (4—2) și la Văduva (4—3). Pe 
locul 4 — Pictorița Petrișor (S.P.O.B.) 
cu 2 v. iar pe locul 5, Eva Voinea, tot 
de la S.P.O.B. •— și tot cu 2 victorii — 
dar cu un tușaveraj inferior. A 6-a cla
sată : Mihaela Ștefan de la Viitorul, 
cu o victorie.

Dintre băieți, cel mai bine s-a prezen
tat Eugen Fintoc (Progresul) cu 4 v. 
iată și următorii clasați: 2. M.Golescu 
(Univ.) 3 v., 3. (Iii. liurlea (Progresul) 
2 v., 1. T. Petruș (Gloria) 2 v., 5. G. 
Ursoiici (Progresul) 2 v., 6. A. Ștefan 
(Gloria) 2

A apărat nr. 9/1966 
al revistei „SPORT și TEHNICA"

cu un cuprins bogat și variat din care menționăm:
Aviație • Surprize la campionatul mondial de parașutism • Sta- 

biloplanul —■, avionul fără coadă • Rachetomodelul „Săgeata argintie" 
• Avionul sportiv și utilitar „Wilga".

Auto-moto e Motocicleta, un anacronism ? © Noul Wartburg- 
1000 • Despre uleiuri • Aeroglisoareie in progres • Mersul pe dru
muri grele.

Radioamatorism ® Noutăți ia „Electronica" • Ceas electronic 
pentru lotoamatori • Reglajele de amplilicare și ton in radiorecep
toare.

Turism — alpinism o Marcaje turistice o Cupa „Ecranul" • În
demn la drumeție.

Revista publică, de asemenea, reportaje bogat ilustrate, noutăți 
tehnice, știri, magazin etc.

Sezon permanent
la

EFORIE NORD
pentru tratament

în serii de 18 zile, de la 1 octombrie ’

• cazare în vile moderne, confortabile, cu încălzire centrală, în ca- - 
mere cu 2 paturi sau apartamente prevăzute cu radio și televizor, j

® tratamentele pentru bolile reumatismale, ginecologice, ale sistemului ’ 
nervos și respirator se fac în pavilionul GRAND, dotat cu insta- j 
lății terapeutice moderne.

• costul unei pensiuni complete, plus tratamentul, pe zi :
• categoria A — 41 lei
• categoria I — 35 lei
• categoria II — 30 lei

• tarife reduse la cazare și masă pentru copii pină la 14 ani
• SO"/o reducere la transportul C.F.R..

Agențiile și filialele
OFICIULUI NAȚIONAL DE TURISM

vă stau la dispoziție pentru informații și inscrieri



ile de arbitraj,
fără comentarii

:trea (C.S.M.S. — U.TA.): 
în mod deosebit obiectivi- 
ăicului ieșean. In repriza 
.T.A. a condus cu 1—0 și 
un joc frumos, oaspeții 

ilaudați la scenă deschisă”. 
semenea atitudine merită...

DRĂGHICI (Universitatea 
Știința Craiova) : „Am 

pe Mar cu (Universitatea) 
■ a refuzat să se alinieze 

final și pe lvansuc (Uni- 
i deoarece a avut o atitu- 
ob abilă față de subsemna-

iplinit două săptămînl de 
rica noastră a consemnat

Neșu a jignit un arbitru 
r un alt jucător clujean, 
; descarcă nervii pe con- 
llpieciului. Sîntem încli-
IKn că unii jucători de la 
ea Cluj caută la fiecare 

țap ispășitor pentru in- 
lor. In mod normal se

ebarea : cînd vor fi curma
rea atitudini ?
IHAILESCU (Dinamo Bacău 

Galați) : „Dinamo Bacău 
yrmațte cu jucători tineri, 
nică avansată care au rea- 
joc foarte bun. Remarc, de 
, disciplina care a domnit

așadar, speranțele supor- 
jhipei Dinamo de a ve_ 
numai pe ecranele televi- 
mcciuri de categoria A. Se 

; o condiție : să înceteze 
e în alcătuirea formației, 
ta să răspundă numai an-

PlRVU (Siderurgistul — 
i. : „Jucătorul Flit
ul) a* fost avertizat pentru 
postrofat permanent coechi- 
• asemenea, a făcut apre. 
fondate) asupra corectitudinii 

de tușă. El a constituit 
exemplu pentru colegii săi 
este căpitanul formației, 
în mod deosebit atitudi- 

dă a antrenorului său care 
at și i-a atras atenția asu- 
ftii sale“-

POPOVICI (A.S. Cugir — 
Lupeni) : „Ambii colegi (I. 
i C. lofciu) au fost foarte 
.boratori, au semnalizat co
rn s-au lăsat influențați de 
;atori“.
ARBULESCU (Ancora Ga- 
Jloria C.F.R. Galați) : „Te- 
joc, negazonat, a devenit 

i mocirlos, din cauza ploii, 
>,d un adversar puternic și 

pentru jucătorii ambelor

ați, echipele de categoria 
onsiderate surorile vitrege 

de B. Aceasta-i cauza că 
osul stadion de pe malul 
n-au acces formațiile sus 
estea jucînd la... periferie.

POMPILIU VINTILĂ

la însemnările arbitrului 
făcute la meciul Metalul 
Rapid Mizil. La termina- 

ui, la cabina arbitrilor s_a 
Virgil Răducanu în locul 

in Vrapciu, conducătorul 
Metalul Buzău, trecut pe 

arbitraj. La partida sus- 
VirgM. Răducanu a fost în- 

cu ordinea în teren. Cum 
?upat de aceasta a demon
bin fața brigăzii de arbitri, 
e conducătorul echipei oas- 
isia de competiții a F.R.F. 
următoarea hotărîre : „Se 

I lui Virgil Răducanu acce- 
lacbon și a se ocupa de fot- 
orice formă pe întreg turul 
■tulul 1966—1967. Se sancțio- 
cția de fotbal Metalul Bu- 
ultimul avertisment pentru 
de măsuri de asigurarea 
,i jucătorilor și conducăto- 
ipelor oaspe“.

P. v.

„COPIII VITREGI“
A început campionatul celor mai tineri fotba

liști. în majoritatea cluburilor și asociațiilor 
sportive, juniorilor — schimbul de mîinc al pri
melor garnituri — le sînt asigurate condiții opti
me pentru desfășurarea activității lor sportive. 
Trebuie spus însă că, din păcate, la o serie de 
cluburi și asociații sportive acestei probleme nu 
i s-a acordat importanța cuvenită. Multe din ele 
consideră echipa de juniori „un copil vitreg", o 
grijă în plus care, pare-se, îi stînjeneștc în pre
ocupările lor pentru formația de seniori.

O dată cu desfășurarea primelor jocuri din ca
drul campionatului republican, am avut prilejul 
să urmărim evoluția unor formații, am stat de 
vorbă cu antrenorii echipelor de juniori.

Este o plăcere să asiști la meciurile formației 
de juniori a asociației sportive Minerul Lupeni 
Jocul ei poartă amprenta unei concepții modeme, 
a unei sportivități ireproșabile. Roadele muncii 
entuziaste a antrenorului Ștefan Szoke au în
ceput să se vadă. Pe lîngă comportarea bună în 
meciurile din campionatul republican, 5 jucători 
au fost selecționați în lotul de seniori. Este vorba 
de Purece, Has, Nemeș, Nivelt și Polgar. Biroul 
secției de fotbal a asociației sportive Minerul 
Lupeni (președinte, ing. Marin Petrescu) a asi
gurat condiții de pregătire dintre cele mai bune 
centrului de juniori și copii. Cei peste 100 de

tineri fotbaliști, împărțiți în 4 grupe, după vîrstă 
și gabarit, participă cu regularitate la antrena
mente, care au loc de 5 ori pe săptămînă, Gașpar, 
Bădău, Deac, Răcășanu, Cacula sînt numai cîțiva 
dintre silitorii elevi ai antrenorului Ștefan Szoke.

Fără antrenor, fără echipament, fără... — cam 
aceasta este situația echipei Mureșul Deva. Con
ducerea asociației sportive Mureșul din orașul 
Deva nu manifestă nici un interes pentru crește
rea juniorilor. Pregătirile celor 14 jucători care 
formează lotul echipei, sînt conduse în mod for
mal de Ștefan Lenghel, antrenorul echipei din ca
tegoria C. El le acordă sprijin doar în măsura 
timpului liber de care dispune. în rest...

Dezinteresul asociației se manifestă și în modul 
în care se organizează deplasările. Astfel, în eta
pa din 25 septembrie a.c a campionatului repu
blican, formația Mureșul Deva nu s-a prezentat 
la Craiova pentru a susține partida cu Autora- 
pid, neavînd asigurat transportul 1

...Așa se întîmplă cînd asociația sportivă este 
preocupată doar de prima garnitură.

Amănunte interesante ne-a furnizat și antreno
rul echipei de juniori Oltul Rm Vîlcea — Ște
fan Tănase — despre activitatea formației pe 
care o pregătește : „Avem un lot foarte tînăr. 
Media de vîrstă 1G ani. Deși secția de fotbal a 
asociației sportive Oltul ne-a promis în fiecare 
an sprijinul, nici unul dintre membrii biroului

nu vrea să se ocupe de juniori. Toți „merg" nu
mai cu echipa de seniori !".

Să ne mai mire atunci că juniorilor nu li se 
asigură echipament, fiind nevoiți să joace cu 
ghete uzate, fără crampoane etc. ?

în partidele pe care le susțin în deplasare, 
echipele de juniori întîmpină dificultăți în pri
vința transportului și cazării. De exemplu, ech’pa 
Oltul Rm. Vîlcea, în deplasarea pe care a făcut-o 
la Giurgiu pentru a susține partida cu formația 
Dunărea, a ajuns doar cu cîteva ore înainte de 
începerea jocului. Alte ori — așa cum ne relata 
antrenorul Ștefan Tănase — jucătorii sînt ne- 
voiți ca de la gară să meargă direct la stadion. 
Asociația sportivă Oltul Rm. Vîlcea ar putea ma
nifesta cît de cît grijă pentru juniorii ei. Posibi
lități are.

Un aspect privind ospitalitatea echipelor gazdă 
ni l-a furnizat antrenorul Ștefan Szoke. Astfel, 
în campionatul trecut, deși echipa Progresul Stre- 
haia a fost anunțată telegrafic despre sosirea 
oaspeților (Minerul Lupeni), ea nu le-a asigurat 
condiții de cazare. Conducerea asociației sportive 
Progresul Strehaia, trebuia să se comporte ca o 
adevărată gazdă, să nu lase copiii din Lupeni 
să-și „rupă" oasele ore întregi pe scaunele Sfa
tului popular...

■ir
După cum se vede, lipsurile nu sînt puține și 

toate la un loc au un efect negativ asupra dez
voltării tinerei generații de fotbaliști. Este nece
sară intervenția hotărîtă a forurilor de resort, 
pentru a îndrepta lucrurile pe drumul cel bun. 
Și aceasta cît mai urgent.

GH. CIORANU

Peronescu este Li

nul dintre cei mai 

eiicaci jucători ai 

campionatului- îm

preună cu colegii 

săi de linie alcă

tuiesc ,,punctul 

torte" al echipei 

din Valea Jiului 

Iată-1 pregăt in

duse cu asidui

tate, ia unul din

tre antrenamente

le de săptămina 

aceasta.

Foto : Aurel Dula,
Petroșeni

ORA DE ÎNCEPERE A MECIURILOR

Toate jocurile programate a se desfășura după amiaza — în 
zilele de 2, 9 și 16 octombrie, vor începe de la ora 15,30.

Pentru iubitorii patinajului artistic

Feerie pe gheață"
u — însemnări de spectator —

care
Au-

O lecție pentru Doboș!
La Baia Mare s-a afirmat în ultimul 

timp un jucător tînăr, crescut la Mi
nerul. Este vorba de Gheorghe Doboș.

Cititorii își aduc aminte că numele 
lui a apărut în „Sportul popular“ cu 
prilej’ul meciurilor echipelor de j’uniori 
din tabăra de la Pitești, unde a atras 
atenția tehnicienilor și a fost introdus 
în lotul de j'uniori al țării. In același 
timp, însă, cl a fost remarcat și de 
specialiștii unei echipe. Aceștia i-au 
propus să-și părăsească orașul său 
(cu toate că fusese promovat în lotul 
Minerului Baia Mare) și să j'oacc sub 
culorile altei asociații. Așa s-a făcut 
că, intr-o bună zi, Doboș n-a mai ve
nit la antrenamente: își luase geaman
tanul și plecase.

După o săptămînă, însă, j’pniorul băi- 
mărean s-a înapoiat acasă, pentru că 
F. R. Fotbal n-a admis transferul. Și 
socotim că federația a procedat foarte 
bine, deoarece lecția o să-i prindă bine 
lui Doboș, la cei 17 «ani, cîți are. Dar 
aceasta nu-i totul despre Doboș. La 
vîrsta lui, el trebuie să fie preocupat, 
în primul rînd, de ridicarea nivelului 
său cultural, de viitorul său ca cetă
țean. In acest sens, trebuie să spunem, 
cu regret, că Doboș e cam certat cu 
învățătura (anul trecut, în clasa a IX-a, 
a rămas repetent). în plus, cl nu are

o atitudine corectă față de cei din ju
rul lui, față de antrenori și chiar de 
părinții săi.

în prezent, lucrurile fiind cunoscu
te, tovarășii din conducerea A. S. 
Minerul Baia Mare și a secției de 
fotbal au început să se ocupe mai a- 
tent de acest jucător. Ceea ce este foar
te bine. Răinînc ca lecția dată să gă
sească ecou la Doboș. El trebuie să 
înțeleagă că toate sînt în folosul lui.

Ne-am bucura dacă, în viitor, numele 
lui s-ar înscrie alături de al celorlalți 
mari fotbaliști pe care i-a dat Baia 
Mare, să-l vedem apărînd cu cinste cu
lorile patriei.

Dar, pînă va ajunge acolo. Doboș 
trebuie să muncească mult, atît pentru 
profesia pe care și a ales-o cît și pentru 
a-și ridica măiestria fotbalistică.

T. TOIIÂTAN -coresp. rcg.

20 septembrie, tramvaiele 
e patinoarul artificial „23 
it aglomerate în fiecare seară, 
meureșteni vin să ia loc în jit
ii noastre scene de iarnă, unde 

— cu un remarcabil succes 
nblul ucrainean de patinaj ar-

apa- 
ale 

Bul-

samblului figurează peste 550 de 
riții publice în principalele orașe 
Uniunii Sovietice, în Cehoslovacia, 
garia și România. Urmărindu i apoi pe 
artiști mi-am dat seama că acest itine
rar se va îmbogăți în 
bil.

Capetele de afiș ale echipei? Sînt 
mai multe. In primul 
Svetlan«a Mozer-Smirnova (soția 
cutului jucător de
Vladimir Bclițki, care într-un trecut nu 
prea îndepărtat au deținut titlul 
campioni ai Uniunii Sovietice în proba 
de dans pe gheață. Sportivi fruntași au 
fost, de asemenea, Ivan Krîucikov, Cleb 
Teppo, Irina Lescenko, Boris Cerczov. 
Soția acestuia din urmă, Tamila, este 
maestră a sportului la gimnastică artis
tică și acrobatică, fiind un fel de fe
nomen al patinajului. Nu sînt nici doi 
ani de cînd ea a ieșit prima dată, cu

mod considera-

rînd perechea 
cunos- 

tenis, Mozer) și

LA ZI
OMOLOGAT CU 3—0

Meciul Flamura roșie Tecuci—Metalul 
Rădăuți din categoria C, seria Est (dis
putat pe 18 septembrie și întrerupt în 
minutul 39) a fost omologat cu sco
rul de 3—0 în favoarea echipei Fla
mura roșie, deoarece j'ucătorii rădău- 
țcni eliminați n-au părăsit terenul în 
timpul regulamentar.

i pe gheață" nu-și dezminte
Iar cadrul feeric reușesc să-l 
opotrivă, evoluțiile pline de

nie artiștilor, costumele, mu- 
ul fascinant al luminilor, 

■a începerii spectacolului am pe- 
'teva minute în tovărășia lui 
arasov, directorul ansamblului. 
3 acest colectiv este unul din- 
mai tinere, nu numai în Uniu- 
tică, ci și în Iunie: a luat fiin- 
f^uijurmă, iar la 9 septembrie 
EFsjinut primul său spectacol, 
'e vîrstă a artiștilor — 21 de 
>e atunci, în palmaresul an- pași stîngaci, pe gheață. Iar acum ea

de

alcătuiește cu soțul său un cuplu care 
prezintă uu număr excepțional de acro
bație. Să consemnăm doar faptul că 
acest cuplu a fost rechemat de trei ori...

In privința recrutării cadrelor de pa
tinatori, S. V. Tarasov și artistul po
porului Vahtang Vronski, conducătorul 
artistic, au un punct de vedere intere
sant. Dacă în ceea ce-i privește pe so
liști, aceștia provin din rîndurile spor
tivilor de performanță, corpul de balet 
este alcătuit, în principal, diri absolvenții 
institutelor de coregrafie, care au învă
țat ulterior arta patinajului. Pentru se
zonul viitor este posibil ca ansamblul 
să-și îmbogățească formația de soliști 
prin venirea celebrei perechi Oleg Pro* 
topopov—Ludmila Belousova, campioană 
mondială, olimpică și europeană. Ansam
blul are o secție specială de școală, 
unde îi pregătește pe viitorii patina
tori.

Sunetul de gong a întrerupt conver
sația noastră. Reflectoarele și-au trimis 
fîșiile multicolore de lumini pe oglinda 
gheții și spectacolul a început.

„Feeria" se compune din două părți, 
urmonios asamblate. In prima, specta
torii sînt purtați in cadrul pitoresc al 
unei stanițe ucraineene de cazaci, unde 
Gogol și-a plasat acțiunea minunatelor 
sule „Seri de la Dikanka". Vahtang 
Vronski a montat unul dintre episoadele 
cele mai pline de haz, „Noaptea de a-

jun". Spectatorii se întîlnesc cu Soloha, 
frumoasa salului, curtată de primar, de 
dascăl și de un tînăr cazac. Cum se 
inttmplă deseori in povestirile lui Gogol, 
dracul își bagă și el coada dar, pînă 
la urmă, este păcălit și după nenumă
rate peripeții Soloha capătă panto- 
fiorii de aur și totul se încheie cu o 
nuntă bogată.

Partea a doua este o selecțiune de 
numere de muzic-hall, pe melodii mo
derne, alt prilej pentru soliști de a-și 
demonstra măiestria, iar pentru corpul 
de ansamblu acurateța deosebită a pa
tinajului. ..Serenada", „Cosmonauții", 
„Boxul", „Dansul ritmic", „Valsul" cu
leg cele mai multe aplauze.

Să cităm în încheiere și pe cîțiva alți 
harnici colaboratori la reușita acestui 
spectacol de ținută : I. Vitebski — 
maestrul de balet, I. Nikitin—maestru 
pentru patinaj artistic, V. Falkovski— 
prim dirijor, I. liazanov — maeștrii 
de lumini, care își aduce o contribuție 
la crearea cadrului feeric al „Feeriei pe 
gheață".

Prezentarea spectacolului a fost făcută 
cu fantezie și umor de Radu Zaharescu.

VALERIU CHIOSE

Ansamblul ucrainean prezintă acest 
spectacol zilnic, d? la ora 19,30, nu
mai pînă LUNI 3 octombrie, inclusiv.

PRONOSPORT
ÎN PERSPECTIVĂ UN CONCURS 

ATRACTIV !

Cuprinzînd 13 dintre cele mai inte
resante partide ale campionatelor cat. 
A și B din țara noastră și din liga /V 
italiană, programul concursului Prono
sport de duminică 2 octombrie a. c. 
prezintă numeroase puncte de atracție 
pentru participant!. Atît cele cinci par
tide din categoria A și trei din cate
goria B ale campionatului nostru, cît 
și cele cinci întilniri italiene, luate fie
care în parte, constituie meciuri de 
mare atracție, multe dintre ele verita
bile derbiuri.

Bazîndu-ne pe aceste considerente, pu
tem pronostica o creștere simțitoare a 
participării la concursul din această 
săptămînă, ceea ce duce implicit la mă
rirea fondului de premii și deci la apa
riția unor cîștiguri importante. De alt
fel, concursul de duminica trecută (a 
cărui omologare va avea loc în după- 
amiaza acestei zile), a înregistrat nu
meroase rezultate surpriză, fapt care va 
duce probabil la apariția unui report 
ce se adaugă conform regulamentului 
la fondul de premii al concursului ur
mător.

Totodată, reamintim că unul dintre 
cele mai atrăgătoare premii ale con
cursurilor Pronosport îl constituie pre
miul exceptional alcătuit dintr-un AU
TOTURISM și diferența în bani pînă 
la concurența sumei de 75.000 lei. Ul
timii cîștigători ai premiului excepțio
nal sînt:

— Petrescu Ion din București, la 
concursul din 4.IX.1966

— Radu Virgil . din Tg. Mureș, la 
concursul din 11.IX.1966

— Vasmer Francisc din Satu Mare, la 
concursul din 18. IX.1966 și încă un 
nume de La concursul trecut (care pînă 
la aflarea rezultatelor omologării na 
poate fi cunoscut încă). Rămîne de ase
menea de văzut cine va cîștiga premiul 
excepțional oferit la concursul din a- 
ccastă săptămînă și care constă dintr-un 
AUTOTURISM „FIAT 600“, plus suma 
de lei 36.500.

• Tragerea LOTO de astăzi 30 sep
tembrie a.c. va avea loc în București, 
la Clubul Finanțe din str. Doamnei 
nr. 2, orele 18,30.

Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.



Continuă seria surprizelor 
in finalele la tenis

Surprizele, care contribuie adesea Ia 
frumusețea unei întreceri sportive, n-au 
ocolit aceste finale ale campionatului 
republican de tenis. Ele au fost pre
zente și ieri, în rezultatele meci urilor 
de 1a Progresul, aducînd cîștigători 
ne^șteptați pe tabelele de concurs. Per
formerii zilei sînt dinamoviștii Sever 
Dron și Iosif Kerekes, care »u scos 
din luptă două dintre perechile favo
rite ale probei de dublu. Dimineața, 
ei au eliminat pe nttinaj» Serester și 
Bosch en 5—7, 6—3, 6—1, 6—2, iar 
după amiază, Jucînd cu o ardoare deo
sebită în prima semifinală a probei, 
aceiași Dron-—Kerekes (mențiune spe
cială pentru primul) au reușit să scoa
tă din luptă cuplul T. Năstase—Măr 
murea nu : 7—5, 4-6. 6—2, 6-31
Fără a scădea din meritele învingă
torilor, trebuie să spunem că ultimii 
au acționat necorespunzător — în spe
cial spre sfîrșitirl partidei — între- 
cîndu-se în greșeli. A doua semifinală 
la dublu bărbați s-a întrerupt din cau
za întunericului, în momentul cînd 
Tiriac și C. Năstase conduceau pe 
Boaffbc — Popovici cu 6—4, 6—3, 
7-7.

Jocuri frumoase și cu neașteptate 
răsturnări de scor au oferit primele în- 
tîlniri din cadrul turneelor finale femi
nine. Tudit Dibar a cîștigat în fața 
colegei sale de club, Mariana Ciogolea, 
eu 6—2, 1—6, 6—4, iar Ecaterina Ilor- 
șa si Eleonora Dumitrescu au întrerupt 
la 6—3, 4—6.. în turneul secund (locu
rile 5—8) : Agneta Kuh—Felicia Bucur 
6—0, 6— 2 ; Aneta Verone—Sanda Cio
golea 6—2, 6—0.

Și acum, alte rezultate din sferturile 
de finală ale probelor de perechi. DU
BLU BĂIEȚI: Mărinureanu. I. Năstase— 
Sântei. Mureșan 6—2, 6—2, 7—5 , Boa- 
ghe. Popovici—Cruceanu, Burciu 6—3, 
6—4*. 3—6. 6—2; Țiriac, C. Năstase— 
D. Viziru. Niculescu 6—2, 9—7, 6—4. 
DUBLU FETE: Dibar, M. Ciogolea— 
Balaș, Sîrbu 6—1, 6—4; Horșa, Kun— 
Sarkadi, Breda 6—I, 6—2 ; Verone, S. 
Ciogolea—La zăride. Sotîriu 6—0. 6—2; 
Dumitrescu, Gîju—Butoi, Cîrnaru 6—2, 
4—6, 6—2.

Azi dimineață, meciuri din turneele 
feminini, iar după amiază încep jocu
rile din turneele masculine șr semifina
lele la dublu fete. (RD. V.j.

Ieri, în etapa 
seriei studentesti 

a campionatului de handbal
MASCULIN : Știința Petroșeni — 

Medicina Tg. Mureș 15—11 (9—6). 
Un joc frumos, mult aplaudat de 
public. (T. Cornea-coresp) : Institu
tul Pedacogic Bacău—Politehnica 
București 18—9 (II—6). Handbaliștii 
din Bacău au avut tot timnul ini
țiativa, evidentiindu-se Anghel și 
Ostache. (Gh. Dalban — coresn.) ; 
Universitatea Cluj—Politehnica Bra
șov 36—7 (12—4).

FEMININ : I.C.F. București—Uni
versitatea Cluj 9—9 (6—7). Derbiul 
echipelor feminine a coresuuns din 
toate punctele de vedere. S-a jucat 
rapid și cu frumoase combinații. 

’Ambele echipe au ratat însă neper- 
ntis de mult. In prima repriza ini
țiativa a avut-o Universitatea, iar 
după pauză echipa din București. 
UnAvfțsiftttea SI București—Univer
sitatea II Timișoara 1—7 (0—2) ; 
I.S.E. București — Institutul Pedago
gie Tg. Mureș 5-6 (1 — 5) l
Institutul Pedagogic Bacău—Politeh
nica București 6—7 (3—2) ; Politeh
nica Iași—Politehnica Galați 3—ÎS 
0-5).___________________________________

Selectionabilii
la lucru

Miercuri după - aniiaz <1, componenții
lotului de rugbi pentru meciul cu Ita
lia au participat la un nou antrena- I 
ment. Accentul a fost pus pe elemente 
de tehnică generală și specifică, iar tac
tic s-a insistat asupra direcției (sensu
lui) de atac, acțiune pe care rugbi^tii 
noștri trebuie s-o stăpînească mai bine. 
<?eî 37 de selecționabili pTezenți (5 
an lipsit motivat) au lucrat pe ..atelie
re", sub conducerea profesorilor Al. T co
jii ovi ci, . N. Pădureanu și A. Barbu, 
care răspund de pregătire. în cadrul 
„atelierelor" s-a exersat pasa, lovitura de 
picior șr schimbul de direcție (mișcarea 
înșelă lo are).

Cei mat în vervă : Penciu, Dăiciulescu, 
Ciobănel, Nica Gh., Drairomirescu, Sa- 
bău, Demian, Țutuianu, Băltăreții, Răș- 
canu, Stoica, Ghimbâșanti, Baciu și 
Dinu.

Tema viitorului antrenament:, joc de 
verificare la două buturi, (t. st.).

Sportivi polonezi la Ciudad de Mexico
VARȘOVIA 29 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — In vederea 
participării la apropiatele întreceri ale 
„SăptăHiînii preoțim pice44 de la Ciudad 
de Mexico^ 22 de sportivi și sportive 
din R. P. Polonă au făcut deplasarea 
spre orașul care va găzdui viitoarea 
ediție a Olimpiadei. Sportul polonez va 
fi reprezentat Ia șase din cele zece 
discipline cuprinse în program și anu
me la atletism, box,, ciclism, gimnas

tică. canoe și scrimă. în rîndul spor
tivilor ©are au făcut deplasarea se nu
mără eunoseutele atlete Irena Kirsaen- 
stein, Eva Klobukowska, Slarzinska, 
a «deții. N-ikieiuk și Jaskolski,, Imxerii 
Andruzkiewiea» Grudin și Kulej, gim- 
naștii Kupieza și Kuharczik, ca no is ta 
Isabela Antonowicz. scrimerii Gonsiorr 
Parulski și Jerszikowsky. Au făcut de
plasarea, de asemenea, o serie de me
dici, antrenori și specialiști, care vor

ALTE REZULTATE IN COMPETIȚIILE EUROPENE DE I

Turul ciclist al Poloniei
VARȘOVIA. — După trei etape, în 

„Turul ciclist al Poloniei” conduce

| urmări eondip'ile Tn care se desfășoară 
j întrecerile sportive din orașul Olimpia- 
< (lei.

JAN WOJD1GA

Iată rezultatele altor partide din 
competițiile europene de fotbal.

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI” : Dubla Fraga—Esbjerg 2—0, 
Celtic Glasgow—F. C. Zărick 2—0, 
Metisa Madrid—F. C. Mabnâ 2—0, 
Ajax Amsterdam—Brsiktas Istanbul 
2—ft.

„CUPA CUPELOR” r Standard Lie
ge—Limassol Cipru. I—0 țin tw 5—1), 
Schamrok (Irlanda)—Spora Luxemburg 
4—1, Aalborg ( Danemarca)—Everton 
(Anglia) 0—0, Cbemie Leipzig—Legia 
Far,oria 3—ft, Sparta Bmo—Dinamo 
Zagreb 2—0, Fiorentina—Fasas Gydr 
1—».

In „CUPA ORAȘELOR TI 
Dunfermline (Scolia) — Frigg 
3—1 (tn tur 3—I), Atletico 
Steaua roșie Belgrad 2—0 (tn t 
F. C. Bologna—Gbztepe Izmir 
tur 2—1).

rutierul polonez Vozniak, urmat la. 5.3 
sec. de compatriotul său Jasinski și la 
1:01,0 de Patzig (R. D. Germană). în 
clasamentul general pe echipe, locul 
I este ocupat de Legia Varșovia, ur- I BERLIN. După cinci runde, în 
mată de reprezentativa Poloniei și turneul internațional de șah de la 
R. D. Germane. Zinnowitz, conduce marele maestru

Etapa a treia (180 km) a fost cîști- sovietic Vladimir Antoșia, cu 3 
gată de sportivul polonez Stanislaw : puncte și o partidă întreruptă. Șa- 
Demelj, cronometrat cu timpul de histul român Victor Ciocîltea ocupă 
4h 30:17,0. ' locul doi cu 3 puncte, iar marele

Turneul de șah de la Zinnowitz
maestru Uhlmann locul trei cu 
2,5 (I) puncte. In runda a cincea, 
Ciocîltea a remizat eu Fuchs (R.D. 
Germană). Partida întreruptă din 
runda a patra dintre Ciocîltea și 
Mohring (R.D. Germană) a fost 
cîștigată de șahistul român.

Iidîlnirea de nai

Cuba - Cehttslovat
HAVANA. La Havana s-a 

rat întîlnirea dc natație dmiți 
natele Cubei și Cehoslova^ 
cîteva rezultate : masculi," 
liber : Otto Ro jas (Cuba) 59,! 
spate : Eliseo Vidai (Cuba) 
400 m liber : Gregorio Flail 
5r©2,8 ; 100 m fluture: Rafs 
les (Cuba) 1:04,5 ; feminin 
liber : Olga Kozickova (Ceh 
1:05,2: 100 m bras: Suzana 
(Cehoslovacia) 1:26,2 ; 100 
Barbara Estrokova (Ceh 
1:22,3 ; 100 m fluture : Ol< 
kova (Cehoslovacia) 1:17,5-

Căpitanul echipei R. C. Strasbourg puriind mult rivnitul trofeu — Cupa
Pranfei — la slirșitul meciului RC. Strasbourg — Nantes (1—âjt

La Cluj și la Sibiu—sosiri dc oaspete
și ultime

(Urmare din pag. 1)

De altfel, maestra emerită a sportu
lui Lidia Alexeeva, actualmente an- 
trenoare principală a echipei, poate 

, alcătui în orice moment un ,5“ cu 
medie de înălțime de 1,94 ml

Cea mai veche jucătoare este Nina 
Poznanskaia (34 de ani, căpitana 
echipei), prezentă pentru a cincea 
oară la campionatul european, iar 
cele mai tinere sînt Galina Voronina 
(21 de ani, 1,90 m) și Laima Jukelene 
(23 de ani, 1,76 m) care sînt și de- 

' bufante în echipă.

★

SIBIU, 29 (prin teleion, de la tri
misul nostru). Miercuri noapte și 
joi dimineață au sosit în localitate, 
după un scurt popas la București, 
reprezentativele R.D. Germane și 
Bulgariei. Deși nu au avut răgaz 
pentru un somn mai îndelungat, ab
solut cuvenit după o călătorie destul 
de obositoare, baschetbalistele R.D. 
Germane au efectuat un antrenament 
destul de „tare". Ele au impresionat 
îndeosebi prin precizia aruncărilor 
de la distantă și de la semidistanță, 
precum și prin viteza execuțiilor 
tehnice. Remarcabilă este și media 
de înălțime, în special a formației 
de bază. Jucătoarele văzute la an
trenamentul de joi dimineață au con-

pregătiri
firmat că echipa R D. German® este 
în mare progres, că frumoasele re
zultate obținute în ultima vreme nu 
au fost de loc întimplătoare și că 
cei care „văd" această formație 
printre candidatele la o medalie sînt 
îndreptățiți să o facă.

Către ora prînzului s-au antrenat 
și vicecampioanele Europei, jucătoa
rele bulgare. Cei aflați în sală (și 
an fost destul de mulți, deoarece re
prezentativa Bulgariei se bucură aici 
de un mare prestigiu1)', au putut ad
mira măiestria acestor baschetbaliste 
care de ani de zile sînt nelipsite de 
pe podiumul premiatelor la toate 
marile competiții. De astă-dată, se 
pare că misiunea lor va fi mai grea, 
din două motive. Primul, pentru că 
celelalte participante au crescut evi
dent ca valoareal doilea, pentru 
că din formație lipsește cel mai bun 
pivot al echipei, cunoscuta Cealațka- 
nova. Dar, tocmai aceste motive l-au 
determinat pe antrenorul Mitev, ca 
și pe elevele sale, să lucreze mai 
intens, cu și mai multă seriozitate, 
lucru de care ne-am și convins, de 
altfel, la antrenamentul Ia care am 
fost prezent.

în rest, la Sibiu mai remarc căl
dura cu care sînt găzduite aceste 
„europene”, grija deosebită a orga
nizatorilor pentru ca oaspeților (ju
cătoare, oficiali, ziariști) să nu Ie 
lipsească cu adevărat nimic.

N G. RUSSU-ȘIRIANU

La telefon, Parisul:
J. Cornii, de la ziarul ,,mj

Vă prezintă echipa R. C. Strasbi
Cum este și firesc, partida dintre 

Steaua București și R. C. Strasbourg, 
de La 5 octombrie, în „Cupa cupelor", 
la Strasbourg, suscită un interes deo
sebit în rîndul iubitorilor de fotbal 
din țara noastră. Pentru a oferi citi
torilor o serie de date în legătură cu 
R. C. Strasbourg, deținătoare a 
pei Franței", ne-am adresat 
lui Jean Comur șeful secției 
ziarului „l’Equipe14.

— Cîteva cuvinte despre 
sul* echipei din Strasbourg.

— R. C- Strasbourg este

..Cu
tele fonic 
fotbal a

un club 
eu vechi tradiții. înființat de mai bine 
de 50 de ani, el a trecut la profesio
nism în anul 19'32. De atunci, echipa 
strasbourgheză a cîștigat de cîteva ori 
campionatul, iar anul acesta, învingînd 
pe Nantes — campioana Francei — cu 
I—0, a produs o adevărată surpriză 
cîștigînd cupa. „Eroul" întîlnirii a fost 
fundașul Sbaiz, care a înscris golul vic
toriei dintr-o lovitură liberă. în felul 
acesta, echipa alsaciană și-a reeditat suc- 
ceswl din 1951, cind în finală a învins 
cu 3-—0 pe Vaienciennes, după ce în 
1937 și 1947 a fost finalistă. După cit 
se vede, R. €. Strasbourg are... vechi 

I ștate de sen iciu în tradiționala luptă 
pentru mult rivnitul trofeu.

— Care sînt, după părerea dv., ju- 
i că lorii cei naa-i b wui ?

— Echipa din Strasbourg, antrenată 
de Franz Frescă, fitrnizează mereu 
jucători pentru reprezentativa Franței.

i în ultimul timp, s-a evidențiat extrema 
I stAngă Hattsser — adevărat „argint

viua al atacului. în lotul pen 
pesta, Snella și Arribas, aci 
trenori, au inclus și pe por tai 
Din echipa pe care Strasbou 
niazâ de obicei, mai sînt „ 
naliu și „bătrînul" Kaelbel, 
Hauss și juniorul Lazarus 
locaș cu mari perspective.

— A Iți jucători care mai 
din echipă ?

— Tn afară de „internați» 
mai remarcă cei trei jucători , 
argentiniană — Munoz, Faria 
Ier. Ultimul, nu este intei 
francez Muller,, cunoscut specie 
România de pe timpul cînd act 
la Real -Madrid, ci un alt ji 
„realizator" de temut este Sz

— Ceva despre „startul44 
noul campionat.

— Echipa din Strasbourg ■ 
plutonul fruntaș, pe locul 
puncte — 4 victorii, un meri 
înfrîngeri ; golaveraj 14-—T0) 
un start hun. ,

— Formația probabilă-?-
— Notați :■ Sliuih — Mifrcli 

Stieber, Kaelbel, Sbaiz, M'uno 
Farias, Szepaniak, Haiisser. 
va desfășura probabil în noct 
Vru această partidă, trebuie s> 
că echipa alsaciană s-a p 
multă seriozitate și spi 
replică bună, echipei Sie 
cunoscută specialiștilor 
nostru.

Interviu

După meciurile de la Liverpool
Nici cînd pîna acum, în competi

țiile europene de fotbal nu s-au. des“ 
fășurat ~ într-o singură zi — atîtea 
partide ca miercuri. Atenția iubitori
lor de fotbal din țara noastră a fost, 
firește, 
mânești. 
misiune 
Sevilla 
sarcina 
Ploiești — a fost cu mult mai dificilă. 
Ploieștenii au evoluat la Liverpool, în 
compania campioanei Angliei, care pe 
teren propriu nu a pierdut pînă acum 
nici un joc în competițiile europene. 
De-a lungul anilor, F.C. 
dispus de Internaționale 
Anderlecht cu 3—0, de 
2—0, de Juventus Torino 
Petrolul Ploiești — după 
tează agenția Reuter — 
partidă bună, a jucaf uneori frumos 
și în atac, reușind să mențină scorul 
alb pîna în min. 70. Se subliniază fap
tul că din min. 24, echipa română a 
jucat practic în 10 oameni, deoarece 
Iuhasz a fost accidentat și a trecut fi
gurant pe extremă. Trebuie, de ase
menea, remarcat faptul că evoluția 
echipei Petrolul a stîrnit un interes 
deosebit : la meci au asistat 45 000

îndreptată spre echipele ro- 
Dacă Dinamo Pitești a avut o 
mai ușoara, învingînd pe F C. 
în „Cupa orașelor tîrguri-, 

campioanei — Petrolul

Liverpool a 
cu 3—1, de 
Honved eu 
cu 2—0 etc. 
cum comen- 
a făcut o

de spectatori, adică cu 
decît media celor preze 
din C.M. desfășurate în

Un alt meci așteptat cu 
a avut loc la Milano. Pe „ 
Internaziooale a primit epli 
Torpedo Moscova. îna.ate 
relata cîteva amănunte 
tăm rezultatul 
După o partidă 
cîștigat 
cat în 
echipei 
viat un 
Fotbaliștii sovietici, pentru r 
prezenți în „C.C.E.“, au înc 
într-un ritm viu și au a sal 
lui Sarti. în mm. 7, Bredncv 
bară, apoi Strelțov a rata 
ocazie. în continuare pref 
Inter a devenit insistentă, 
în repriza a doua, dar ac 
Corso, Suarez, Vinicio. Jaii 
ale lui Facchetti s-au lovit 
rare extrem dezbine orga 
care fundașul 
Kazavașvili au
Astfel, Inter se 
brie la Moscova 
care rămîne de 
ficientă pentru obținerea^

să 
fina al 

drama ică, 
I—0, prin t 
poartă de

doar cu
proprie 
sovietice, Voronin, r 
șut tras de Mazzola

Șustikov ș 
avut „part< 
prezintă la 
cu o „zestn 
văzuț dacă
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