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La Cluj și Sibiu a început Campionatul european feminin de baschet

In primul meci, echipa României a învins

Duminică la prînz, după o săptă- 
mînă de întreceri pasionante, s-au în
cheiat campionatele republicane de 
tir pe 1966. în ultimele două zile ale 
competiției au fost realizate cinci noi 
recorduri ale țării. Performerii sînt 
Petre Șandor, de la clubul Steaua, 
la armă liberă calibru mare 3 x 40 
focuri și trăgătorii arădeni, Emilia 
Popa, Ștefan Allerband, precum și 
componenții echipelor de băieți și fete 
ai C.S.O. Arad, care Ia armă sport 
3 x 20 focuri (individual și echipe) 
au stabilit noi recorduri. în ultima zi 
a competiției a avut loc și proba de 
pistol calibru mare, care s-a încheiat 
cu victoria pistolarului Lucian Giușcă, 
de la Clubul sportiv universitar Con
strucții București.

REZULTATE TEHNICE: armă 
sport 3 x 20 focuri femei: 1. Emilia

Popa (C.S.O. Arad) 533 p. (187—168—. 
178) — campioană republicană ; 2. 
Marina Vasiliu (Dinamo) 522 p., 3. 
Mariana Borcea (Dinamo) 519 p„ 4. 
Tereza Quintus (C.S.O. Arad) 517 p„ 
5. Eva Hudema (C.S.O. Arad) 516 p. ; 
echipe : 1. C.S.O. Arad (Emilia Popa, 
Tereza Quintus, Eva Hudema) 1566 p. 
— campioană republicană ; 2. Dinamo 
1534^p., 3.Arhitectura 1485 p. Armă 
liberă calibru mare 3 x 40 focuri, po
ziția culcat : 1. Marin Ferecatu (Di
namo) 395 p. — campion republican ; 
2. P. Șandor (Steaua) 389 p„ 3. N. 
Rotaru (Steaua) 387 p„ 4. T. Ciulu 
(Steaua) 382 p., 5. V. Enea (Steaua) 
380 p. ; poziția în genunchi : 1. Petre 
Șandor (Steaua) 378 p. — campion

t. a
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selecționata Olandei cu 86-67 (36-25)
Delegația UCFS s-a înapoiat în Capitală

De la trimișii noștri speciali Gh. Russu-Șirianu și 0. Stănculescu
Ieri după-amiază au început la Cluj 
la Sibiu jocurile din cadrul serii

lor de calificare ale celei de-a X-a 
ediții jubiliare a Campionatului eu
ropean feminin de baschet.

La Cluj, în fața unei numeroase 
asistențe, care a umplut pînă la re
fuz frumoasa Sală a sportu
rilor,.-, festivitatea inaugurală a în- 

. ceput prin cuvîntul de salut, de bun  _______ ___ , _ ____  _ ___ _ „
venit și de succes adresat, echipelor salut Ilie Predovici, președintele Con

siliului regional UCFS Brașov. A- 
poi, dr. William Jones, secretarul ge
neral al F.I.B.A., a urat concurentelor

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală 
t2 

Sport din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consiliului Gene-

ral al UCFS, care la invitația Uniunii. X - ----- -------------- — —- * t_/UAUUJLM

din U.R.S.S., a făcut o vizită în Uni
unea Sovietică.

Și
naționale în grupa de la Cluj, după 
o scurtă alocuțiune, a declarat des
chisă întrecerea. Festivitatea de des
chidere a „Europenelor” s-a încheiat 
cu defilarea celor șase reprezentative 
de țări, care luptă pentru întîietate 
în seria de la Cluj.

La Sibiu, după defilarea echipelor 
participante și după alinierea* lor pe 
podiumul sălii, a rostit un cuvînt de

ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL, PROGRESUL

a ciștigat „duelul

participante de către Nicolae Mure- 
șan, președintele Consiliului regional 
al UCFS, după care Josef Andnle, 
președintele comisiei feminine a 
F.I.B.A., delegat al Federației Inter-

SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

Atac la poarta Stelei. Suciu

REZULTATELE ETAPEI

Au fost desemnațiPetrolul 2—2

campionii republicani

1—2

1—0

C.S.M.S. — Progresul
Jiul — Farul
Politehnica Timișoara — Dinamo Buc. 
Știința Craiova — Steagul roșu

Grivifa Roșie (MAI DECISĂ)

cu Dinamo la rugbi:
14-10

Duel aerian in meciul Grivifa Roșie—Dinamo : 
Demian este mai rapid decit Țufuianu...

Foto : P. Romoșan

boxează balonul peste capul lui Șoangher. Fază din meciul Progresul—Steaua 
Foto : C. Ștefan

Steagul roșu
(0—1)

U.T.A. — Farul 2—2 (1—1)
Politehnica Timișoara — Univer

sitatea Cluj 1—1 (0—1)
Rapid — Dinamo București

(1-1)
Știința Craiova — C.S.M.S.

(1—0)
Progresul — Steaua 1—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE (9 octombrie)

Steaua — U.T.A.
Rapid — Dinamo Pitești 
Petrolul — Universitatea Cluj

CLASAMENT Ut

1. Progresul 7 5 2 0 9— 3 12
2. Știința Craiova 7 5 11 10— 7 11
3. Dinamo Buc. 7 4 12 14— 8 9
4. Steaua 7 3 2 2 13— 7 8
5. Farul «32 1 11— 8 8
6. Rapid 7 2 3 2 12— 6 7
7. Petrolul 6 2 2 2 8—7 6
8. Dinamo Pitești 6 3 0 3 6—7 6
9. U.T.A. 7 0 5 2 6—9 5

10. Steagul roșu 7 13 3 5—14 5
11. C.S.M.S. 7 2 14 8—20 5
12. Jiul 6 2 0 4 14— 9 4
13. Politehnica Tim. 7 12 4 5—10 4
14. Universitatea Ciuj 7 12 4 3—9 4

de lupte greco-romane
SPORTIVII DE LA STEAUA - 

CINCI TITLURI
GALAȚI, 2 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Întrecerile finale 
ale campionatelor republicane indi
viduale de lupte greco-romane (se
niori), s-au încheiat duminică după- 

COSTIN CHIRIAC
(Continuare in pag. a 2-a)

Deci, anticipările noa
stre n-au fost dezmin
țite. Derbiul etapei, me
ciul Grivița Roșie — Di
namo, a coincis cu un 
raeci-spectacol foarte in
teresant care a relevat 
frumusețile sportului cu 
balonul oval. Grivița Ro
șie a terminat victori
oasă cu scorul de 
14—10 (11—10). A fost 
echipa mai decisă, mai 
omogenă și mai organi
zată. Superioară la gră
mezi ca și în margine 
(îndeosebi în repriza se
cundă), formația învingă
toare a dat tonul și în 
acțiunile pe treisferturi, 
chiar dacă unele dintre 
acestea n-au fost finali
zate pînă la capăt, ci 
s-au concretizat prin 
„drop'-uri (nu mai pu
ține de 3), un adevărat 
record în actualul cam
pionat.

De cealaltă parte, Di
namo a avut și ea o evo
luție frumoasă, adesea foarte aproa
pe de valoarea reală a echipei, dar 
unele ezitări și erori (dintre care 
‘ea mai gravă, cea a lui Dragomir) 
au creat permanent ,goluri" greu 
te umplut și, în ultimă instanță, o 
stare de nervozitate căreia nici 
'oarte calmul coordonator al echi
pei, Iordăchescu, n-a reușit totdea- 
>na să-i facă față. Oricum, ca spec- 
acol, Dinamo a fost la înălțimea 

adversarei ei și acest lucru trebuie 
‘elevat.

Jocul a început într-un ritm de- 
aordant care a anunțat parcă o par- 
<idă mare. Grivița Roșie a avut o 
ișoară presiune încheiată cu un 
.essai" al lui Demian (după greșea- 
a lui Dragomir de care am amin- 
it). A transformat Irimescu. Nici 
.u s-au potolit aplauzele și Dinamo 
i egalat prin Zlătoianu, autor si el 
il unui „essai" transformat de 
Mica. Grivița Roșie și-a creat din 
îou avantaj prin două „drop"-uri, 
țvînd drept autori pe Țîbuleac si 
itănescu. Dlnamoviștii au redus din

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

Entuziaste întreceri sportive prilejuite de „Ziua recoltei"
Ieri, întreaga țară a sărbătorit „Ziua recoltei”, ziua harnicei țărănimi 

cooperatiste, a tuturor lucrătorilor din agricultură - prilej de trecere în 
revistă a realizărilor obținute în sporirea producției agricole, în dezvol
tarea social-culturală a satelor, sub conducerea înțeleaptă a partidului. 
A fost o zi a bucuriei și petrecerii, a cîntecului și jocului. La această 
mare sărbătoare, sportul a fost prezent cu entuziasmul și tinerețea miilor 
de participanți care s-au întrecut cu pasiune pe terenurile de sport.

Tot aurul
Cete de flăcăi călări, îmbrăcați în 

straie sărbătorești, cu scoarțe înflorate 
prinse la oblînc și ploște pîntecoase in 
mînă pofteau duminică dimineață gos
podarii din Costești la marea sărbă
toare a muncii și a belșugului — „Ziua 
recoltei".

Tineri și tinere, vîrstnici și uncheși, 
mulțumind acestei frumoase invitații, 
porneau în grupuri vesele spre a cinsti 
și închina după o strămoșească datină 
un pahar pentru recoltele bogate cu
lese în această toamnă, acum în ham
bare. Se îndreptau cu mic și mare în 
această minunată zi de octombrie către

toamnei...
locul unde aveau să-i primească cîntecul, 
jocul și sportul .* la stadion!

CÎNTECUL — cu zvon de bucium, 
cu răsunetul înmiresmat al acestui bo
gat pămînt argeșean, cu viers de pă
sări și glas de izvoare. JOCUL — cu 
faimoasele echipe de tineri cooperatori 
din Fîlfani și Strîmbeni, SPORTUL — 
cu sutele de fete și băieți adunați aici, 
pe stadion, spre a-și măsura încă odată 
forțele în finala pe regiune a „Cupei 
agriculturii44.

Tentația era mare. In stingă celor 
prezenți — estrada cu zecile ei de e- 
cliipe (călușari din Mirghia, fluierași 
din Mozăceni Deal), expoziția ou pro

duse agricole, mustăriile cu grătarele ei 
încinse pe care sfîriiau pastrama și puii 
fripți, brigăzile artistice din Gliganu și 
Izvoru, soliști vocali și instrumentali 
din întreg raionul. In dreapta, pe sta
dion, își măsurau forțele cei mai buni 
atleți și handbaliști din raioanele 
Costești, Curtea de Argeș, Cîmpulung 
Muscel, Drăgășani, Drăgănești-Olt, 
Găești, Horezu, Rm. Vîlcea, Pitești, 
Slatina.

La 5 kilometri depărtare, la I one ști, 
sportivi din tot atîtea raioane se în
treceau la ciclism și oină. Finalele de 
trîntă și fotbal aveau loc în comuna 
Recea, iar voleiul se disputa la Izvorul. 
Peste tot, aplauze la scenă deschisă! 
Pentru Dinu Viorica (Cîmpulung-Muș- 
cel) 13 secunde pe 100 de metri, pentru 
echipele de oină Copaceni—Țițești, pen
tru cele de handbal Costești—Găiești, 
pentru Traian Dragomir (Pitești) și 
Mihai Ambruș (Curtea de Argeș) — 
animatorii și cîștigătorii cursei de 15 
km — pentru toți cdi peste 600 de spor
tivi participanți la întrecerile organi
zate de „Ziua recoltei*.

Și nu era tînără sau tînăr venit la 
această entuziastă întrecere, care — în 
afara numărului de concurs — să nu 
poarte prinsă pe tricou și o batistă fru
mos înflorată și țesută cu dragoste de 
gospodarii actstor locuri. Și nu era sat 
sau comună prin care treceau să nu 
aibă în fața casei cele mai frumoase 
scoarțe, masa acoperită cu ștergare albe, 
glastra cu flori și cana cu must dulce.

Dar iată că soarele începe să scapete. 
Din toate comunele raionului Costești 
intră pe stadion cicliști și flăcăi că
lare: sînt purtătorii „Ștafetei recoltei44. 
Se predau mesaje cu succese și reali
zări în muncă și sport, apoi — în pre
zența sutelor de spectatori—celor mai 
buni sportivi li s» înmînează premiile 
și diplomele „Cupei agriculturii*.

Cîntecul și jocul au răsunat pînă 
seara tîrziu. Cortegii vesele, acompaniate 
de cei mai vestiți lăutari argeșeni stră
bat întregul Costești, încheind o zi de 
neuitat „Ziua recoltei".

VASILE TOFAN
(Alte relatări — •» pag. a 2-a),



HANDBAL Universitatea Timișoara învingătoare 
in derbiul campionatului feminin ■ZEZMi REZULTAT!

Etapa de ieri a campionatelor republi
cane de handbal a furnizat în general 
rezultate normale, remareîndu-se în mod 
deosebit faptul că meciurile derbi au 
oferit spectacole de calitate, in care for
mațiile au jucat deschis, rapid și cu 
multă eficacitate. Iată relatările cores
pondenților noștri :

FEMININ, SERIA I. Universitatea 
Timișoara—Rapid Buc. 8—5 (5—2).
Derbiul campionatului feminin nu a 
dezamăgit așteptările. Ambele formații 
au practicat un handbal curat, de un 
ridicat nivel tehnic. Dorind să-și con
solideze poziția fruntașă în clasament, 
studentele au început jocul într-un ritm 
foarte viu. Replica oaspctelor nu s-a lă
sat așteptată. Treptat însă, pregătirea 
fizică superioară a. echipei locale și-a 
spus cuvîntul și Universitatea a obținut 
pînă la sfîrșit o victorie pe deplin me
ritată. A arbitrat cu scăpări V. Reissner 
— Sibiu. (Ion Stan — coresp.). 
Liceul nr. 4 Timișoara—Mureșul J 
Mureș 12—9 (6—2). Elevele și-au asi
gurat victoria în prima repriză. După 
pauză jocul a fost ceva mai echilibrat, 
însă handbalistele din Tg. Mureș nu 
au reușit să refacă din handicap. (Ion 
Ciocsan—coresp.). Rulmentul Brașov— 
Universitatea București 6—10 (2—4).
Organizîndu-și jocul mai bine și avînd 
un atac mai decis, studentele au ob
ținut o victorie prețioasă. Lipsită de o 
pregătire fizică bună, echipa brașoveană 
nu a putut da un randament la nivelul

Au fost desemnați campionii republicani 
de lupte greco-romane

(Urinare din pag. 1)

amiază cu succesul net al sportivi
lor de La clubul Steaua, care au cu
cerit nu mai puțin de cinci titluri 
de campioni republicani.

Iată-i acum pe primii clasați la 
șapte categorii de greutate (la cat. 
78 kg. n-a fost încă definitivat clasa
mentul, existînd contestații care vor 
fi analizate de biroul federal): cat. 
52 kg.: 1. D. PÎRVULESCU (Steaua),
2. Gh. Stoiciu (Steaua), 3. Șt. Ștefan 
(Steaua); cat. 57 kg.: 1. I. BACIU 
(Steaua), 2. C. Turturea (Dinamo 
Buc.), 3. M. Cristea (Steaua); cat. 
63 kg.: 1. S. POPESCU Steaua), 2. 
Ion Vaideș (Steagul roșu Brașov), 3. 
Gh. Gheorghe (Metalul Buc.); cat. 
70 kg.: 1. I. GABOR (Steaua), 2. A. 
Toth (Rulmentul Brașov), 3. L. Buha 
•(Dinamo Buc.),- cat. 87 kg.: 1. N. NE- 
GUȚ (Steaua), 2. I. Țăranu (Dinamo 
Buc.), 3. O. Tache (Steaua); cat. 97 
kg.: 1. GH. POPOVIC! (Dinamo 
Buc.), 2. N. Pavel (Steaua), 3. G. Me- 
zinca (Steaua); cat. peste 97 kg.: 1. 
N. MARTINESCU (Dinamo Buc.), 2. 
Bl. Chițu (Metalul Buc.), 3. T. Bos- 
cenco (Flamura roșie Tulcea).

La startul finalelor s-au prezentat 
166 de sportivi din toate regiunile, 
întrecerile au fost de un bun nivel 
tehnic, majoritatea concurenților fo

Entuziaste întreceri sportive 
prilejuite de „Ziua recoltei'

SUCEAVA. în comunele Mitocul 
Dnagomirnci, Scheia, Salcia, Ipotești 
ți altele terenurile sportive au fost 
foarte mult solicitate. Au avut loc 
pasionante întreceri de volei, handbal, 
oină și fotbal- Elevii Grupului școlar 
chimie din Suceava au fost oaspeții 
sportivilor din Mitocul Dragomirnei, 
cei de la Liceul pedagogic s-au de
plasat în comuna Saleia, iar elevii 
Grupului școlar profesional — la Ipo- 
tești. în orașul Suceava au avut loc la 
complexul sportiv întreceri de volei, 
handbal și baschet dotate cu „Cupa re
coltei". Paralel cu manifestațiile spor
tive s-au desfășurat și jocuri distrac
tive : alergări Jn sac, cu oul în lin
gură, stîlpul cu”” premii etc.

SALONTA. La Salonta „Ziua recol
tei* a coincis cu organizarea fazei re
gionale a „Cupei Agriculturii"- la care 
au participat 482 de sportivi și spor
tive din cele 9 raioane ale regiunii 
Crișana. Pe stadionul din localitate au 
avut loc întreceri la 7 discipline spor
tive : volei, trîntă, haltere, ciclism, at
letism, fotbal și handbal. Iată cîțiva 
din învingători : ciclism Grigore Ti- 
gîca (raionul Șimleu); 100 m Traian 
Msa-g (raionul Criș) ; 1500 m Lazăr 
FÎS*caș (raionul Gurahonț); ștafeta 
4iMV m raionul Incu-

Fază din meciul Confecția București 
—Progresul București. Un atac al 
Coniecției, finalizat de Zamfirache, 

nu-și va atinge însă ținta...

jocului impus de bucureștence. (Ilie 
Stanca—coresp.). Confecția București— 
Progresul București 6—6 (2—4). Meci 
foarte disputat, în care scorul a fost 

losind o gamă variată de procedee, 
învingătorii, cu excepția multiplului 
campion republican N. Martinescu, 
au fost cunoscuți numai după ulti
mele întîlniri din turneul final.

O modificare a regulamentului de 
lupte — care nu admite rezultate de 
egalitate in turneul final — a făcut 
ca unele partide să se desfășoare pe 
o durată de-a dreptul impresionantă. 
Astfel, la cat. 63 kg., I. Vaideș a ob
ținut victoria asupra lui Gh. Gheor
ghe după... 11 reprize a 3 minute, iar 
Bl. Ciorcilă (Dinamo Buc. cat. 78 
kg.) în meciul cu N. Baciu (Steagul 
roșu Brașov), la sfîrșitul reprizei a 
VIII-a. Aceste două exemple re
flectă desigur efortul deosebit că
ruia au trebuit să-i facă față sporti
vii prezenți la întrecerile de la 
Galați. Trebuie subliniat, de aseme
nea, asaltul îndrăzneț al multor ti
neri care au dovedit o bună pregă
tire tehnică și o combativitate dem
nă de toată lauda. Se cuvine a fi 
evidentiați tinerii M. Dumitru și N. 
Sava (Oțelul Galați), M. Sandru și 
E. Hupcă (Metalul Buc.), A. Toth 
(Rulmentul Brașov), I. Popa (Elec- 
troputere Craiova), ș.a.

în încheiere subliniem străduințele 
organizatorilor pentru desfășurarea 
competiției în condiții optime.

BIRLAD. Pe terenul de sport al 
comunei Dragalina din raionul Birlad, 
în fața cîtorva mii de țărani coope
ratori veniți la sărbătoarea recoltei, 
s-au desfășurat astăzi întrecerile etapei 
regionale ale „Cupei Agriculturii* la 
oină și trîntă. La oină titlul de cam
pioană a revenit formației Victoria 
Agrieșeni care a dispus de Victoria 
Bogdănești. Mult aplaudate au fost și 
întrecerile de trîntă, la care s-au în
trecut numeroși sportivi din raioanele 
Iași, Pașcani, Negrești, Vaslui și Bir
lad. Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
recoltei” în toate comunele raionului 
Birlad au avut loc entuziaste întreceri 
de fotbal, volei, atletism, handbal — 
la startul cărora s-au prezentat mii 
de tineri și tinere.

CRAIOVA. în localitate s-a desfă- 
șurat o competiție de baschet dotată 
cu „Gupa recoltelor bogate". Au par
ticipat 10 echipe. Câștigătoarele com
petiției au fost S.S.E. — Ia fete și Me
talul Craiova — la băieți. în majori
tatea comunelor din regiunea Oltenia 
au avut loc frumoase întreceri de vo
lei, handbal, oină, atletism și fotbal, 
lă care au participat un mare număr 
de tineri și tinere.

SNAGOV. Tineri sportiv-i ai clubu
lui Steaua au evoluat sîmbătă pe lacul 
Snagov cu ocazia unui concurs de
monstrativ de oaiac-canoe, organizat 

pe rînd in favoarea fiecărei echipe. în 
general, însă, partida a fost de un slab 
nivel, ambele echipe comițînd multe gre
șeli de ordin tehnic. Voința Sighișoara— 
Tractorul Brașov 9—9 (4—8).

MASCULIN, SERIA I. C.S.M. Re
șița—Dinamo București 5—75 (2—6). 
Dinamoviștii au obținut o victorie co
modă, datorită faptului că au jucat 
foarte rapid și pe contraatac. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de Joch- 
man (4) — C.S.M. Reșița și Ivănescu 
(4) — Dinamo. (I. Plăvițu-coresp.).
Steaua—Duiamo Brașov 19—10 (8—6). 
Victoria bucureștenilor s-a conturat în 
repriza secundă, cînd eficacitatea lui 
Gruia Popescu și Iacob a fost determi
nantă în stabilirea rezultatului final. 
Universitatea București—Știința Galati 
18—7.5 (7—8). Meci foarte echilibrat. 
Primele 30 de minute de joc au aparți
nut oaspeților, care au avut în portarul 
Penu un excelent jucător. In repriza 
secundă bucureștenii au reușit să se 
impună și să ciștige. C.S.M.S. lași— 
Rafinăria Teleajen 6—6 (3—2).

POLITEHNICA TIMISOARA - 
DYNAMO HALLE 15-12 (8-5)

TIMIȘOARA 2 (prin telefon). — 
Evoluînd sîmbătă în localitate, în ca
drul primului meci din turneul pe 
care îl întreprind în țara noastră, 
handbaliștii de la Dynamo Halle au 
întîlnit lormația Politehnica. în ciu
da terenului alunecos (a plouat îna
inte de joc) partida a plăcut prin 
rapiditatea și frumusețea fazelor 
create de ambele echipe. Oaspeții 
practică un handbal atletic, în care 
forța de aruncare la poartă este re
marcabilă. O formă excelentă a ma
nifestat portarul timișorean Demian. 
Cele mai multe puncte au fost în
scrise de Guneș (6) și Stentzel (3) 
pentru Politehnica și de Grundmann 
(4) pentru Dynamo.

A. ARNÂUTU ■— coresp.

rugbi

Grivița Roșie (MAI DECISĂ) 
a ciștigat „duelul'* 

cu Dinamo 14-10
(Urmare din pag. 1) 

handicap aproape de finalul repri
zei, cînd Dragomir a înscris un 
„essai* transformat de Giugiuc.

La reluare ambele echipe au avut 
numeroase ocazii de a modifica 
scorul, dintre care doar una finali
zată, cea ,a lui Irimescu, care a în
scris ultimul „drop" al partidei.

A condus excelent P. Niculescu.
Celelalte rezultate ale etapei: 

Progresul — Constructorul 12—3. 
Steaua — Gloria 22—8. Rulmentul 
Birlad — Știința Petroșeni 14—3, 
Politehnica Iași — Universitatea Ti
mișoara 19—3, Precizia Săcele — 
Farul Constanța 6—6.

de comisia de sporturi nautice a Ca
pitalei cu prilejul „Zilei recoltei". 
Competiția s-a bucurat de un frumos 
succes, constituind totodată o bună 
propagandă pentru aceste sporturi. Re
marcăm, de asemenea, faptul că pro
bele feminine au fost dominate de 
componentele lotului de perspectivă 
al clubului Steaua’ care — deși au în
ceput să practice caiacul din acest se
zon — au realizat rezultate meritorii. 
Cel mai bun rezultat l-a obținut ju
nioara H- Evdochimov, din Tulcea, 
care a întrecut o serie de senioare, 
lată, de altfel, și rezultatele acestui 
concurs festiv ale cărui probe s-au 
disputat pe distanța de 1000 m : caiac 
simplu junioare : 1. Harpena Evdochi
mov 4:47,9, 2. Iordana Ciolacu 5:03,0,
3- Paula Tulea 5:07,0^ 4, A. Fegdotov 
5:10,7 ; caiac simplu'senioare : 1. Du- 
mitrița Hriharov 4:48>0, 2. Demetra 
Anghelescu 4:55,0, 3. Victoria Iurcov 
5:01,0, 4. Elena Istrate 5:04,0, 5. A- 
driana Brailovschi 5:12,5; caiac sim
plu seniori: 1. Ion Reva 4:11,0, 2- Ion 
Roșea 4:13,0> 3. P. Somovschi 4:18,0. 
4. I. Birău 4:19,0, 5. B. Gaghi 4:22,5, 
6. A. Pocora 4:31,5; canoe simplu se
niori ; 1. H. Alexe 5:02,0, 2- I. Suhov 
5:04,5; canoe dublu seniori : 1. I. Cos- 
ma-C. Moruzenco 4:27,8> 2. I. Nicolau- 
Gh. Gliițulescu 4:28,0.

Progresul—Steaua 1-0
...In minutul 82 al meciului, Vio

rel Popescu — fundașul dreapta al e- 
chipei Progresul — venit în atac, a 
interceptat un balon la aproximativ 25 
metri lateral de poarta adversă și prin- 
lr-un șut puternic l-a expediat direct 
în plasă. Golul a căzut ca un trăznet, 
într-un moment cînd spectatorii, jucă
torii și arbitrii pierduseră orice spe
ranță că vor mai fi martorii unui ase
menea „eveniment*. Firesc, golul a pro
vocat o explozie de bucurie în rin duri le 
suporterilor acestei formații și, mai ales, 
printre jucătorii Progresului. Și astfel, 
Progresul a mai înregistrat o victorie, 
și-a mai adăugat două puncte în cla
sament și continuă să dețină șefia echi
pelor din „A*.

„Acesta ar fi pe scurt bilanțul meciu
lui de sîmbătă seara. Pentru că pînă 
la înscrierea golului, ca și în ultimele 
minute ale partidei, jocul a lost sub 
orice critică. De la primul și pînă la 
ultimul fluier al lui Alexandru Toth 
ambele echipe au folosit pentru joc 
doar mijlocul terenului, unde și-au în
ghesuit toate forțele. Apărările au fost 
organizate în așa manieră încit atacan- 
ții să iie deposedați de balon la 20— 
25 metri de poartă. Jocul „la om*4 a 
fost cuvîntul de ordine, astfel ...cine nu 
era „tare44 pe picioare, era „cules44 de 
pe jos. Acestei tactici (dacă poate — 
li numită tactică') i-au căzut pradă 
alît înaintașii Stelei, cît și cei ai Pro
gresului- N-a existat acțiune ofensivă 
de o parte sau ceaialtă care să nu fi 
fost oprită în ultimă instanță prin fault 
sau printr-o îmbrînceală grosolană. Ju- 

i cători recunoscuți pentru buna lor teh
nicitate (Constantin, Raksi, Mateianu, 
Matei), au fost „controlați44 permanent, 
atacați (uneori dur) chiar în clipa în 
care luau contact cu balonul. Privită 
chiar și numai sub acest aspect, partida, 
se poate desprinde cu ușurință nivelul 
jocului la care au asistat sîmbătă seara 
peste 30 000 de spectatori. Dar, la cele 
de mai sus, trebuie să adăugăm —- 
din păcate — și întregul noian de gre
șeli elementare comise de fotbaliști: 
stopuri defectuoase, pase la adversar, 
șuturi rare și imprecise la poartă etc. 
care reflectă slaba pregătire a jucăto
rilor. Despre un joc de ansamblu în 
care să se fi creat cit de cît faze de 
fotbal care să merite atenția nici nu

Politehnica - Universitatea Cluj 1-1 (0-1)
TIMIȘOARA 2 (prin telefon). — 

Deși timpul frumos pentru început de 
octombrie a fost un motiv pentru a pă
răsi televizorul și a petrece două ore 
in aer liber, amatorii de fotbal din Ti
mișoara au preferat să stea acasă, 
poate și datorită faptului că pe stadio
nul „1 Mai* a avut loc derbiul coda
șilor. Cele două echipe studențești altă
dată apreciate pentru jocul lor bun, as
tăzi au rămas corigente în fața celor 
6.000 de spectatori. Este adevărat că 
situa (ia lor precară din clasament indi
ca necesitatea vitală de puncte, însă 
de la a vrea să ciștigi și pînă la modul 
cum să le eîștigi, este o diferență. Clu
jenii au venit la -Timișoara să-și... vîn- 
dă scump pielea și să plece cu un punct. 
Așezarea pe teren (4—3—3) și jocul 
lent, cu pase laterale și scurte, pe me
tru pătrat, ca și faptul* că au tras de 
timp indicau ce și-au propus. Cu o apă
rare supranumerică și cu cîteva contra
atacuri, ei au reușit să plece acasă 
cu ceea ce au dorit : un punct. Timi
șorenii au dominat teritorial, au făcut 
risipă de energie, au încercat să-și a- 
propie victoria, dar degeaba! Deși au 
fost primii la balon și au dominat co
pios majoritatea timpului, ei au fost 
nevoiți să se mulțumească cu o „re- 
miză*. De ce? Răspunsul este simplu: 
înaintașii au combinat excesiv, au în
ghesuit jocul pe centru, s-au încurcat 
reciproc în faze clare de gol. (Min. 50 
Popanică—Surdan). De asemenea, au ra
tat copilărește ocaziile clare pe care 
le-au avut. Dintre acestea, amintim doar 
cîteva : Mihăilă (min. 3 și 52) — 
singur cu portarul șutează în bară; Mi- 
țaru (min. 66) de la 4 m cu poarta 
goală reia... pe lîngă; Loncer (min. 41); 
Mureșan (min. 48) și Popanică (min. 
50). Cele două goluri au fost înscrise 
astfel: min. 18: Sabo trece de Surdan 
și centrează. Mustățea liber reia cu 
capul în gol. A fost un gol parabil, în
scris cu largul concurs al portarului 
Popa, plasat defectuos. In repriza a doua 
gazdele atacă insistent și, astfel, la o 
acțiune în trombă în min. 48. Grăj- 
deanu deviază cu mina mingea șutată 
de Mureșan. Lovitura de la 11 m este 

poate fi vorba. La prima vedere 
celor două echipe a putut fi as 
în cel mai fericit caz, cu al una 
mâții modeste dintr-o categorie 
oară. Și aceasta timp de 90 de j 
în șir! La terminarea partidei ; 
dresat scriitorului Constantin Ch 
un pasionat al fotbalului — între 
„Ce v-a plăcut în acest joc ?“ I 
răspunsul: „Nimic! Accentul în 
meci, care putea fi de o rară spt 
lozitate, a fost pus pe luptă, pe 
dicarea de cele mai multe ori 
gulamentară a adversarului de c 
normal și a presta un fotbal < 
litate. Cred că în dorința de c 
ermetic, de a aplica diferite & 
de joc, echipele noastre au căzi, 
time ale unor concepții profund 
despre fotbal. Ceea, ce ne-au oferi 
greșul și Steaua este departe de 
de fotbal, de sport în general...

Aceeași întrebare o punem^i 
norilor Ilie Savu și Petre Molul 
de la care așteptăm răspuns.

Pe teren s-au aliniat urmă 
formații:

PROGRESUL: Mîndru 5 — 1 
pescu 7, Măndoiu 5, Peteanu 5 
ceriu 5 — Staicu 5, AL Constan 
7 — Oaidă 5, Matei 6, Matei. 
Mafteuță 5 (din min. 70 Șoai

STEAUA: Suciu 5—Chirii 5, ] 
D. Nicolae 6, Sătmăreanu 7,—-Ne< 
D. Popescu 5 — S. Avram 5, 
slantin 6 (din min. 46 Soq 5), , 
5, Raksi 6. A arbitrat în nota 
Al. Toth (Oradea)

CRISTIAN MAJ

P.S. Foarte slabă a fost și 
nizarea acestui joc. Din caus 
mărului mare de spectatori c< 
depășit capacitatea tribunelor 
mii de persoane au stat în in 
apropiere a terenului de joc, 
dicînd pe foibaliști la executai 
viturilor de corner, la aruncăi 
la tușă etc. Ar fi de dorit < 
viitor I.E.B.S. să ia măsuri ef 
pentru evitarea pătrunderii sp 
rilor pe pista stadionului.

transformată de Lereter. Rezultat 
echitabiL

A arbitrat bine Gh. Popovici 
rești).

POLITEHNICA: Popa 5 — 
9 (min. 25 Bodrojan 6), Petro 
Lereter 8, Rotaru 7 — Mihăilă 
drojan (min. 25 Surdan) — Lo 
Mureșan 6, Popanică 0 (min. 53 
6), Regep (min. 53 Mițaru 4),

UNIVERSITATEA : Ringheau 
(min. 46 Gaboraș 8) — Anca ( 
tin 6, Grăjdeanu 8, Cîmpeanu 
Brelan 6, Mustățea 8 — Ma 
Alexandru Vasile 0, Adam 4 (n- 
Ujfăleanu 5), Sabo 7.

PETRU ARCAN - coresp.

STE
BRAȘOV 2 (prin telefon, de 

misul nostru). — Un 2—2 la . 
intr-un moment cînd Steagul r- 
nevoie de puncte ca de aer ș 
înțeles, contează în primul r 
cele... planificate acasă, ar fi i 
rezultat care ar fi necăjit t 
brașoveni- Ieri, însă" publicul 
caț mulțumit de ia stadion, 
cu cîteva clipe de fluierul fina 
pa favorită se afla în fața unu 
pierdut. Scorul era 2—1 pent 
trolul și nu exista nici 1 la 10C 
sa ca în aceste ultime secunde 
să se mai întîmple ceva. Așa 
zut, probabil, și apărătorii pe 
care au slăbit marcajul, permiț- 
Goran să ajungă pînă la 18 m 
poartă, de unde a tras un șu 
perspectivă, pe mijlocul porții, 
a oprit fără dificultate baloni 
în clipa următoare l-a scăpat 
picioare în plasă, ca un începăi

Deci, 2—2. Un rezultat norocc 
tru Steagul roșu, în condițiile î 
a fost obținut, dar echitabil f;



iTRlNSE IN ETAPA A VII-A:
® PETROLUL, FARUL SI UNIVERSITATEA CLUJ AU OBTINUT 
CTTE UN PUNCT ÎN DEPLASARE • 15 GOLURI IN ȘASE ME
CIURI O ȘTIINȚA CRAIOVA - IMBATABILA ACASĂ • CEL MAI 
SLAB JOC AL ETAPEI ; PROGRESUL-STEAUA

Dinamo București — Rapid 2-1 (1-1) Știința Craiova — C S. M. S. 1-0
Fără îndoială, suporterii dinamo- 

viștilor au plecat zîmbind de la meci, 
iar cei ai giuleștenilor amărîți de 
înfrîngerea suferită de favoriții for. 
Dar neutrii, spectatorii veniți la 
stadion pentru a vedea... fotbal ? 
La ieșirea de pe stadion, cineva spu
nea că, la acest meci, cel mai mult 
i-a plăcut... VREMEA !

Da, vremea a fost frumoasă, tri
courile dinamoviștilor „călcate", ale 
rapidiștilor cam ponosite, iar crono- 
metrul arbitrului a mers bine, mar- 
cînd inexorabil scurgerea celor 90 
de minute regulamentare. Mai pu
tem adăuga, la capitolul FRUMOA
SE : șuturile lui CODREANU (min. 
32) și FRĂȚILĂ (min. 73), amîndouă 
fiind goluri, iar ultimul și „vîrful" 
valoric al partidei.

în rest ? Nici prea rău dar nici 
prea bine. Undeva, în jurul notei 5, 
magnificul cinci de „trecere". Erorile 
(pase, de plasament, de gîndire 
tactică etc.) s-au echivalat, pe un
deva, cu niște lucruri făcute în li

Răducanu privește cu regret mingea intrată in poartă
Foto : Șt. Ciotloș

mitele bunului simt, adică o pasă 
care găsește un om aflat la 7—8 
metri, un șut pe direcția porții (dar 

' fără primejdie), o combinație în fata 
• careului, acolo unde — la noi — 

nu prea te atacă nimeni (de ce ne 
retragem, nu știu pentru că, „afară" 
mereu luăm cite un gol, tras de la 
distanța, asta ?). Aș zice că singurii 
jucători care s-au respectat au fost 
Nunweiller VI, Nunweiller III, Fră- 
țilă, Năsturescu, Codreanu și Grozea. 
Ei au fost, de altfel, oamenii care 
au contribuit la determinarea sco
rului de pe tabela de marcaj (Frățilă 
mai înscrisese în min. 26).

A început jocul Dinamo. Frățilă a 
șutat de departe, pe lingă poartă. 
O minge irosită ? Nu face nimic ! Vin 
altele! In același minut (2), Kraus 
a repetat figura lui Frățilă. Apoi, se 
părea că dinamoviștii și-au adus a- 
minte că n-au mai cîștigat de mult 
un joc și au forțat, văzînd că adver
sarii stau în expectativă. Chestiune 
de cîteva minute însă, pentru că 
două ocazii ale rapidiștilor, create 
prin eforturile lui Năsturescu și ra
tate cu... dezinvoltură de Georgescu 
(min. 11 și 26) i-au pus pe gînduri 
și s-au retras în propriul teren.

?UL ROȘU —PETROLUL 2-2
9

desfășurarea partidei. Dacă șansa a 
>urîs gazdelor la sfîrșit- pînă atunci 
nsă Petrolul a fost echipa care a 
beneficiat de acest... atu, demn de 
uat în seamă într-un sport atît de ca
pricios cum este fotbalul.

Meciul a plăcut, în general, prin 
irdoarea cu care s-a luptat de ambele 
Sarți, localnicii avînd un merit în 
plus și anume acela că nu s-au „pră- 
jușit” la 0—2, cum se întîmplă de 
nulte ori, ci au insistat mai mult în 
oc, reușind miraculoasa egalare din 
jnal- Brașovenii au căutat să tranșeze 
neciul în primele minute, atacînd fără 
ăgaz. Pe teren propriu, desigur câ 
ureșul de la începutul meciului con- 
tituie uneori o „rețetă" de sucoes. 
Adevărul este însă că gazdele au ui- 
at că un gol se poate înscrie și mai 
..îrziu și au mizat totul — efort fizic 
î nervos — pe acest start fulgerător 
:are le-a adus comere după cornere, 
Iar... nimic mai mult. Cea mai peri- 
uloasă fază Ia poarta lui Sfetcu în

Și iar a început „joaca" la mijlo
cul terenului și în fața celor două 
careuri. Pîrcălab — „săgeata Car- 
paților" — un anonim, „cuplul" Io- 
nescu—Dumitriu — alt anonim. Hai- 
du, un fel de turism căruia îi trebuie 
o răscruce de străzi pentru a se pu
tea întoarce.

Și așa mai departe, pînă prin mi
nutul 50. O „bară" a lui Codreanu 
(min. 48) avusese darul să producă 
oarecare „rumoare" în tribune și pe 
gazon. Au succedat-o două situații 
periculoase la poarta lui Datcu (min. 
58 și 59) și una la cea apărată de 
Răducanu (min. 65). Jocul se învio
rează într-o oarecare măsură, dar 
„artiștii" sînt blazați, trag cu... 
ochiul prin „staluri" și spun repli
cile fără chef. Se joacă pe simpatie :
I. Ionescu cu Dumitriu, Pîrcălab cu 
Frățilă, Haidu cu Radu Nunweiller 
etc., etc. Povestea cu „echipa e un 
tot omogen", cu „blocul funcțional" 
e frumoasă dar... rămîne poveste. 
Rapid are o perioadă de ușoară do

minare, la insistențele lui Codreanu 
care, acționînd în mijlocul terenu
lui, își împinge înainte coechipierii 
și cîteodată se aventurează și el 
pină între frații Nunweiller. Cu 20 
de minute înainte de final, la Di
namo iese Daniel Ene și intră Gro
zea. Schimbarea este productivă 
pentru dinamoviști. Grozea contri
buie la cel de al doilea gol înscris 
de Frățilă și obligă pe Motroc să-l 
faulteze în careu în min. 74 dar ar
bitrul Aurel Bentu (București) ca să 
nu distoneze cu atmosfera generală 
a partidei MUTĂ FAULTUL pe linia 
de 16,50 m. Și, cam asta a fost tot.

DINAMO : Datcu 7 — Popa 6, Nun- 
weiller III 7, Nunweiller IV 6, Stoe- 
nescu 5 — Ghergheii 5, Nunweiller 
VI 8 — Pîrcălab 6, Frățilă 7, Ene 
Daniel 5 (Grozea 6), Haidu 5.

RAPID: Răducanu 5 — Lupescu 5, 
Motroc 6, C. Dan 6, Greavu 6 — 
Dinu 5 (Codreanu 7, min. 25), Geor
gescu 5 — Năsturescu 7, Dumitriu II 
5, I. Ionescu 5, Kraus 5.

valentin păunescu

această perioadă o au nu brașovenii, 
ci oaspeții care prin Dincuță au fost 
cît pe aci să înscrie un autogol. în 
această perioadă de netă dominare a 
Steagului roșu- dar dezordonată în ge
neral. Petrolul — cu o formație im
provizată (au lipsit Mihai Ionescu, 
Boc și Iuhas) — a fost preocupată să 
nu primească gol, neriscînd nici o 
acțiune ofensivă. Spre sfîrșitul repri
zei, petroliștii mai prind puțin curaj, 
deschid jocul, ies la atac. Și iată min. 
38 : o minge „printre" îl găsește sin
gur pe Dridea I. Impresie generală 
de ofsaid, ignorîndu-se însă poziția re
trasă laterală a Ini Campo ; Dridea 
ezită o clipă, după care înaintează și 
înscrie pe lingă Pîlcă.

Repriza secundă marchează o evi
dentă creștere a nivelului de joc. Pe
trolul nu mai pune atîța accent pe 
defensivă, iar stegarii atacă organizat. 
După ce Goran, în min. 51, și mai 
ales Necula- în min. 70, pierd ocazii

CRAIOVA 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Nici partidele cu 
Rapid, Steaua sau Dinamo și nici 
vreun meci internațional n-a fost aș
teptat în „Cetatea Banilor" cu atîta 
nerăbdare ca cel de azi, cu C.S.M.S. 
Iași. Interesul se justifică prin șansa 
pe care a avut-o Știința, pină sîm- 
bătă seara, de a deveni lider al ca
tegoriei A. Aceasta în cazul unei vic
torii a Stelei asupra Progresului. De 
aceea, craiovenii au devenit — peste 
noapte — suporteri înfocați ai for
mației militare, cu gindul la locul
I pe care îl doreau echipei lor, Știința.

Referindu-ne la meciul de azi, tre
buie arătat că el s-a disputat într-o 
atmosferă sărbătorească. Mai înainte 
ca arbitrul Z. Drăghici să fluiere în
ceputul, jucătorii M. Marcel și Deliu 
ca și antrenorul Cosmoc s-au adresat 
publicului prin stația de amplificare 
a stadionului. Ei au făcut apel la spor
tivitate și au cerut spectatorilor să 
ia atitudine împotriva celor ce se 
vor deda la acte nesportive. Apoi, un 
grup de pionieri de la Școala gene
rală nr. 18 au oferit flori celor două 
formații. Să adăugăm existența pen
tru prima dată la stadion a unei mese 
a presei, precum și numerotarea locu
rilor în tribune. Toate acestea dove
desc interesul organizatorilor pentru 
disputarea meciurilor de fotbal în con
diții cît mai bune. începutul făcut 
azi trebuie însă continuat.

Atmosfera sărbătorească s-a trans
mis din tribune și pe terenul de sport. 
Mai ales în prima repriză, cînd am
bele echipe au desfășurat un fotbal 
de calitate bună. Balanța a înclinat 
mai mult spre gazde, cu toate că au 
jucat fără Oblemenco și Papuc, acci
dentați, și cu Sfîrlogea bolnav. Locul
II din clasament i-a stimulat și i-a 
ambiționat pe fotbaliștii de Ia Știința. 
De altfel, echipa este în progres față 
de sezonul trecut. De pildă, acțiunile 
de atac sînt purtate în mare viteză, 
nu se mai desfășoară la voia întîm- 
plării. Jucătorii pasează mai mult și 
mai bine între ei (din păcate, terenul

U.T.A.-FARUL 2-2 (1-1)
ARAD 2 (prin telefon). Nici de as- 

tădată U.T.A. n-a reușit să spargă 
gheața, să obțină mult așteptata vic
torie terminînd din nou (pentru a 
5-a oară) la egalitate. După aspectul 
jocului rezultatul este totuși echita
bil.

Localnicii au practicat un joc deș
ii nat și nervos. în dorința de a ob
ține cu orice preț victoria, ei și-au 
construit acțiunile la intimplare. A- 
tacul a confirmat vechea meteahnă
— lipsa de incisivitate și eficacitate
— iar apărarea imediată a săvîrșit 
multe greșeli, dovedindu-se ușor vul
nerabilă. Pentru a argumenta acest 
lucru este suficient să amintim că de 
primirea celor două goluri se fac vi- 
novați Gornea și Czako II.

Farul a abordat cu mai multă ho- 
tărire jocul- Pe parcursul celor 96 
de minute oaspeții au luptat cu mai 
multă ardoare, s-au apărat calm și or- 

favorabile, cei care înscriu sînt plo- 
ieștenii. în min. 74 Oprițan, în cursă 
spre poartă, trimite prin surprindere 
la Badea pe aripa dreaptă : un șut la 
semiînăiținie șl... 2—0 pentru Petrolul, 
care acționează eu multă siguranță. Ba
dea și Dridea se pricep să calmeze 
jocul, să ciștige teren și.-, secunde 
prețioase. Gazdele reduc din handicap 
în min. 76 prin Pescaru, iar finalul...

Arbitrul I. Dobrin (Craiova) a con
dus corect.

STEAGUL ROȘU : Pilea 7 — Ivăn- 
cescu 8, Jenei 7, Alecu 6, Campo 7 — 
Pescaru 6 (din min. 46 Zaharia 6>, 
Năftănăilă 7 — Budai 6 (din min. 46 
Pescaru), Necula 6, Goran 6- Gyorfi 6.

PETROLUL : Sfetcu 6 (pînă în ul
timele secunde ar fi primit 9) —
Pahonțu 7, Dragomir 8, Florea 7, Mo- 
canu 7 — Dincuță 6, Badea 7 — 
Roman 5, (din min. 26 Oprișan 6), 
Dridea I 7, Dridea II 6- Moldovea
na 5- 

JACK BERARIU

prost le joacă multe feste). Cu două 
extreme inspirate (Niță și Cîrciumă- 
rescu), cu o apărare bine pusă la 
punct, peste care cu greu se poate 
trece, studenții craioveni au probat 
că cele 5 puncte cucerite în deplasare 
nu sînt întîmplătoare. Iar golul mar
cat astăzi, golul victoriei, ar merita 
un premiu pentru frumusețe : Niță, 
un autentic talent, inițiază o acțiune 
pe partea dreaptă, driblează pe De- 
leanu și apoi pe Vornicu și centrează 
la Ivan. Acesta prelungește la Sfîr
logea, mingea ajunge din nou la Ivan 
care șutează imparabil de la 20 de 
metri : 1—0 (min. 30). Jocul continuă 
la fel de interesant, dar numai pînă 
la pauză.

La reluare, deși din partea ambe
lor echipe se aștepta să lase în con
tinuare aceeași impresie frumoasă, 
fotbalul practicat a fost de o factură 
mai slabă.

Este acum rîndul ieșenilor să arate 
ce pot. în special Stoicescu. Deși a- 
cesta nu a mai reeditat partida de 
duminica trecută, cu U.T.A., el a fost 
și azi cel mai periculos atacant al 
C.S.M.S.-ului.

Nu putem încheia cronica fără să 
arătăm (totuși) unele ieșiri nesportive 
ale lui Lupulescu care, supărat pe 
Niță pentru că l-a... driblat, l-a faul
tat în mod intenționat.

Brigada de arbitri constănțeni for
mată din Zaharia Drăghici, C. Ridvan 
și V. Dăscălescu a condus bine for
mațiile :

ȘTIINȚA : Vasilescu 7 — Mihăiles- 
cu 7, Mincă 8 (Bîtlan min. 78), M. 
Marcel 8, Deliu 7 — Strîmbeanu 6, 
Ivan 8 — Niță 8, Deselnicu 8, Sfîrlo
gea 5, Cîrciumărescu 8.

C.S.M.S. : Constantinescu 8 — Mal- 
schi 6, lanul 7, Vornicu 7, Deleanu 5 
— Ștefănescu 7, Romilă 6 — Gălă- 
țeanu 7 (Lupulescu min. 46), Stoi
cescu 8, Humă 6, Lupulescu 7 (min. 
46 Zaharia, 5).

MIRCEA TUDORAN

ganizat, au contraatacat periculos. 
Iancu, în dispoziție de joc, a prezen
tat un permanent pericol pentru poar
ta apărată de Gornea.

în prima parte a întîlnirii, textiliștii 
au dominat mai mult, dar fără să pe
ricliteze prea des poarta lui Manciu. 
Aceasta, deoarece acțiunile ofensive 
au fost susținute doar de trei îna
intași- dintre care unul fiind mereu 
retras pe linia de mijloc. în aceste 
condiții, apărarea oaspeților a anihi
lat cu ușurință orice încercare de a- 
tac. Cu toate acestea, Axente în min. 
19 și Țîrlea în min. 21 ajung în po
ziție favorabilă, dar ratează ! Scorul 
este deschis de oaspeți în min. 24 : 
Iancu profită de o greșeală a lui Gor
nea (a scăpat mingea) și o introduce 
în poarta goală. Egalarea survine în 
min. 45 : Igna pornește într-o acțiune 
pe cont propriu, pătrunde în careu și 
înscrie pe lîngă Manciu : 1—1.

După reluare jocul devine din ce 
în ce mai nervos- înregistrîndu-se tot 
mai multe faulturi. Farul preia din 
nou conducerea- în min. 72 : Czako II 
vrînd să trimită „acasă", pasează lui... 
Tufan oare înscrie : 1—2, După o 
bună ocazie, nefructificată de Moț 
(min. 82), textiliștii egalează din pe- 
nalti (în min. 85) prin Tîrlea. De o 
totală nesportivitate au dat dovadă 
jucătorii constănțeni Georgescu și 
Zamfir. Primul chiar față de propriul 
antrenor, cînd acesta încerca să—1 tem
pereze, iar al doilea față de condu
cătorul jocului. Arbitrul V. Pădu- 
reanu — București a condus de astă- 
dată nesatisfăcător, dînd numeroase 
decizii eronate.

U.T.A. : Gornea 5 — Birău 6, Ba- 
coș 7, Mețcaș 7, Czako II 5 — Co
misar 5 (Moț din min. 63, 6), Igna 
7 — Axente 7, Domide 6, Țîrlea 6, 
Chivu 5.

FARUL : Manciu 8 — Georgescu 7, 
Tîlvescu 7, Mareș 6, Pleșa 6 — Zam
fir 7, Koszka 8 (Ologu din min. 46- 
6) — Tufan 6, Manolache 7, Iancu, 
9, Kalo 7.

ȘT. LACOB-coresp.

ÎN CATEGORIA B
SERIA I

Progresul Brăila — Chimia Sucea
va 0—0

Metalurgistul București — Oltul 
Rm. Vllcea 3—0 (1—0)

Știința București — Dinamo Ba
cău 5—1 (2—0)

Metrem Brașov -r Siderurgistul 
Galați 1—1 (1—1)

Poiana Cîmpina — C.F.R. Pașcani 
B—0 (2—0)

Oțelul Galați — Flacăra Moreni 
1—0 (0—0)

Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Vic
toria București 1—1 (0—0)

SERIA A II-A

C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 1—0 
(0—0)

Clujeana — C.F.R. Timișoara 3—0 
(1-0)

Vagonul Arad — Crișul Oradea
4—2 (1-1)

A.S.A. Tg. Mureș — Unirea Dej 
7—0 (6—0)

Ind. sîrmei C. Turati — A.S. Cu- 
gir 2—2 (2—1)

C.S.M. Sibiu — Gaz metan Mediaș 
2—0 (1—0)

Minerul Baia Mare — Minerul Lu- 
peni 4—0 (1—0)

In categoria c
SERIA EST

Rapid Mizil — Gloria C.F.R. Galați
1—1 (1—1)

Metalul Rădăuți — Metalul Buzău 3—1 
(1—0)

Victoria Roman — Flamura roșie Te
cuci 7—0 (2—0)

Ancora Galați — Unirea Focșani 1—1 
(0-1)

Locomotiva Iași — Foresta Fălticeni
2—2 (0—0)

Petrolul Momești — Minobrad Vatra 
Dornei 1—0 (0—0)

Textila Buhuși — Gloi'ia Bîrlad 3—2 
(0-1)

SERIA SUD

Muscelul Cîmpulung — Electrica Fieni 
1—0 (0—0)

Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Roșiori
3—1 (3—1) (întrerupt în min. 69)

Progresul Corabia — Flacăra roșie 
București 1—2 (1—0)

S. N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
0—2 (0—0)

Tebnometal București — Stuful Tul- 
cea 1—1 (1—0)

I.M.U.  Medgidia — Electrica Constan
ța 0—0

Portul Constanța — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 2—0 (2—0)

SERIA NORD

Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor 
1—0 (0—0)

Arieșul Turda — Soda Ocna Mureș 
1-2 (1-1)

Metalul Copșa Mică — Chimica Tîr- 
năveni 1—2 (0—1)

Steaua roșie Salonta — Recolta Cărei 
0—0

Faianța sighișoara — Sătmăreana 0—2 
(0—2)

A.S. Aiud — Medicina Cluj 1—1 (0—1)
Olimpia Oradea — Progresul Reghin 

2—0 (0—0)

SERIA VEST

Minerul Anina — Mureșul Deva 2—2 
(0-1)

Autorapjd Craiova — Progresul Stre- 
haia 3—1 (1—1)

C.F.R. Caransebeș — Tractorul Bra
șov 1—1 (0—0)

Aurul Zlatna — A.S.A. Sibiu 4—3 (4—0>
Chimia Făgăraș — Electroputere Cra

iova 2—1 (1—1)
Metalul Tr. Severin — Victoria Tg. 

Jiu 3—0 (2—0)
Victoria Călan — Metalul Hunedoara 

0—0

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 40 
etapa din 2 octombrie 1966

I. Rapid — Dinamo Buc. 2
II. Steagul roșu — Petrolul x

III. U.T. Aiad — Farul x
IV. Politehnica — Universitatea x
V. Știința Craiova — C.S.M.S. lași 1

VI. Poiana Cîmpina — C.F.R. Paș. 1
Vil. Ceahlăul — Dinamo Victoria x

VIII. Clujeana — C.F.R. Tim. 1
IX. Spăl — Brescia x
x. Ataianta — Internazionale 2

XI. Cagliari — Bologna 1
XH. Florentina — Juventus 2

XIII. Roma — Napoli 2

Fend de premii 681 554 lei din care 
report premiul minim 351 282 lei.

De la I. E. B. S.

Ansamblul de patinaj artistic 
din Kiev își încheie seria spec
tacolelor cu FEERIE PE GHEAȚA 
astă-seară la orele 19,30 la pati
noarul 23 August



In primul meci, echipa României a învins
Olandei cu 86-67 (36-25)

DE PE TERENURILE DE FOTRAL

selecționata
(Urmare din pag. 1) 

succes în întrecere, declarînd deschisă 
cea de a X-a ediție a Campionatului 
european feminin de baschet.

Iată, în continuare, cîteva „secvențe" 
din desfășurarea primelor partide.

GRUPA A (CLUJ)
POLONI A-UNG ARI A 72—52 (34— 

25). Partida inaugurală a grupei A a 
fost dominată la început de reprezen
tativa Ungariei, care a condus timp de 
14 minute, dar, e drept, la diferențe 
mici. Treptat, însă, baschetbalistele 
poloneze găsesc antidotul împotriva 
zonei aplicate de Ungaria și, in min. 
14, iau conducerea ; 20—19. în con
tinuare, echipa Poloniei are în per
manență un avans de patru, cinci co
șuri, iar în ultimele 10 minute, inter
cepțiile urmate de contraatacuri ale 
baschetbalistelor poloneze devin tot 
mai frecvente și astfel diferența spo
rește văzînd cu ochii. Au marcat : 
Likszo (19), Szostak (9), Szaflik (9), 
Sokul (12), Oglozinska (4), Wojtal 
(13), Majde (6) pentru Polonia și 
Inancsl (4), Ratvay (15), Markovics 
(8), Turoczi (7), Bakk (14), Stefancsik 
(4) pentru Ungaria. Au arbitrat : Ali- 
fraghy (Grecia) și Jean Marie Seaux 
(Franța).

U.R.S.S. — ITALIA 87—26 (35—15). 
în afara faptului că nu au avut pro-

Tinerii gimnaști români — 
învingători în R. F. Germană

WITTEN, 2 (prin telefon). — In 
localitate a avut loc un reușit turneu 
internațional de gimnastică rezervat se
lecționatelor de tineret ale unor țări eu
ropene. Turneul a scos în relief compor
tarea excelentă a sportivilor români, 
cîștigători atît în probele pe echipe cît 
și la individual compus. O notă bună 
în special pentru Petre Mihaiuc și .Lu
cia Chirită, ambii pe locul I, care 
confirmă buna lor pregătire din actualul 
sezon. Cei doi reprezentanți ai țării 
noastre au fost deseori aplaudați la 
scenă deschisă pentru evoluțiile lor si
gure, pline de acuratețe. Succesul tine
rilor noștri gimnaști într-o confruntare 
foarte dificilă, în compania unor spor
tivi din țări cu tradiție în acest sport 
(Franța, R. F. Germană etc.), trebuie 
să le fie un imbold către o muncă de 
calitate, către continua ridicare a măies
triei lor sportive.

Rezultate tehnice. ECHIPE : băieți:
1. ROMÂNIA1 147,10 p„ R. F. Germană 

136 p., 3. Franța 134,95 p., 4. Olanda 
129,20 p„ 5. Norvegia 127,95 p., 6. 
Danemarca 120,65 p., 7. Finlanda 117 
p., 8. Belgia 98,95 p., 9. Luxemburg 
93.35 p. Individual compus: 1. Petre 
Mihaiuc (ROMÂNIA) 49,30. ECHIPE 
FETE: 1. ROMÂNIA 109,90 p„ 2. R.F. 
Germană 108,90 p , 3. Norvegia 107,05 
p., 4. Franța 103,20 p., 5. Austria 
99,95 p., 6. Suedia 99,75 p., 7. Belgia 
99,60 p., 8. Olanda 98,05 p., 9. Fin
landa 97,90 p., 10. Danemarca 95,35 p. 
Individual compus: 7. Lucia Chiri fă 
(ROMÂNIA) 37,55 p.

Florian Negoescu (Steaua) 
camoion republican de viteză pe velodrom

Duminică dimineața, pe velodro
mul Dinamo din Capitală au început 
campionatele republicane și ale ora
șului București.

în prima reuniune s-a disputat 
proba de viteză — campionat repu
blican și proba de semifond (75 de 
ture cu sprint la fiecare trei ture) 
— campionatul orașului București. 
La proba de viteză s-au înscris 24 
de sportivi și după disputarea se
riilor, recalificărilor optimilor și 
sferturilor de finală au rămas să se 
întreacă, în semifinale reprezentan
ții clubului Steaua, tinerii FI. Ne
goescu (oare l-a eliminat în „sfer
turi" pe campionul de anul trecut, 
D. Popovici) și D. Lascu (semifinala 
I), G. Negoescu și P. Soare (semifi
nala a II-a). învingători: FI. Ne- 
noescu (I) și P. Soare (II) care și-au 
disputat finala. Cu o tactică mai 
bună și posesor al unui sprint ire
zistibil, iunîorul FI. Negoescu și-a 
adjudecat titlul cîștigînd ambele 
manșe. Finala pentru locurile 3—4 a 
necesitat trei manșe. Cîștigînd pe 
prima și a treia, D. Lascu și-a asigu
rat un meritat Ioc 3. Clasament:' 1. 
FLORIAN NEGOESCU — CAMPION 

bleme în recuperări (și în atac și în 
apărare), datorită celor două perechi 
de pivoți de peste 1,90 m (Proko
penko — Madison în repriza I, Smild- 
zina — Krodere în repriza a II-a), 
baschetbalistele sovietice au dovedit 
o bună pregătire tehnică și fizică, ob- 
ținînd clar victoria. Echipa italiană

Programul de astăzi :
CLUJ : Italia — Olanda, Unga

ria — U.R.S.S. și Polonia — Ro
mânia.

SIBIU : R.F. Germană — Bul
garia, Franța — Iugoslavia și R.D. 

■«Germană — Cehoslovacia.

a trebuit să se mulțumească cu aplau
zele publicului pentru jocul viu și 
curaios practicat. Au arbitrat : Ka- 
menik (Bulgaria) — Haineke (R. D. 
Germană).

ROMĂNIA-OLANDA 86—67 (36— 
25). Echipa României a întîlnit un ad
versar neașteptat de puternic, cu o me
die de înălțime superioară celei a 
sportivelor noastre, cu o viteză re
marcabilă. un joc agresiv în apărare 
și decis în atac. Deși a folosit două 
treimi din partidă jucătoare de ba
ză. echipa noastră nu s-a putut des
prinde decît din min. 28> mulțumită 
intercepțiilor și contraatacurilor, ea a- 
vînd în genere o comportare bună și 
fiind aplaudată pentru jocul său teh
nic și spectaculos. Au marcat : Hor
vath 5, Pruncu 9. Dumitrescu 14, Ni- 
culescu 4. Spiridon 8, Ivanovici 3, 
Vogel 8. Gheorghe 9, Racoviță 12 și 
Suliman 14 — pentru România și 
Voets 8, Heijden 10, De Roos 2, De 
Groot 20, Westenbrink 12, Wink-Duyf 
10, Notting 2, Siebenlist 2 și Draak 1 
pentru Olanda. Meciul a fost arbitrat

Cinci noi recorduri în ultimele două zile 
ale campionatelor de tir

(Urmare din pag. 1)

republican; 2. M. Ferecatu 377 p., 3. 
N. Rotaru 375 p.. 4. T. Ciulu 374 p., 
5. L. Cristescu 370 p. ; poziția în pi
cioare : 1. Petre Sandor (Steaua) 366 p. 
— campion renublican ; 2. N. Rotaru 
353 p. (15 x 10), 3. V. Enea 353 p. 
(10x10), 4. M. ' Ferecatu 351 p., 5. 
Gh. Vasilescu (Olimpia) 347 p. ; trei 
poziții : 1. Petre Șandor (Steaua) 
1133 p. — campion republican ; 2. 
M. Ferecatu 1123 p., 3. N. Rotaru 
1117 p., 4. T. Ciulu 1100 p.. 5. V. 
Enea 1099 p. ; echipe (trei poziții) : 1. 
Steaua I (Șandor, Rotaru, Ciulu, Enea) 
4447 p. — campioană republicană ;
2. Steaua II 4171 p., 3. Olimpia 3768 p. 
Armă sport 3x20 focuri bărbați; 1. 
Șt. Allerhand (C.S.O. Arad) 533 p. 
(186—182—165) — campion republi
can, 2. Em. Toth (C.S.O. Arad) 527 p.,
3. N. Sahaidac (Metalul) 525 p., 4. 

REPUBLICAN PE ANUL 1966, 2. P. 
Soare, 3. D. Lascu, 4. G. Negoescu.

în cadrul campionatului orășenesc 
s-a disputat cursa de semifond, la 
startul căreia s-a prezentat un nu
măr impresionant de concurenți (43). 
După o luptă epuizantă (în care „ve
teranii" au primit replica hotărîtă a 
tineretului), presărată cu numeroase 
acțiuni de hărțuire a plutonului și 
cu o evadare inițiată și reușită de 
E. Rusu și Gh. Moldoveanu, Ia sfîr- 
șitul celor 75 de ture arbitrii au 
consemnat următorul clasament: 1. 
GH. MOLDOVEANU (Steaua) 21 p 
și 1 tur avans — CAMPION AL 
ORAȘULUI BUCUREȘTI PE ANUL 
1966, 2. E. Rusu (Dinamo) 20 p și 1 
tur avans, 3. M. Virgil (Steaua) 
28 p, 4. D. Mărgărit (Olimpia) 21 p, 
5. Al. Sofronie (S.S.E. 2) 18 p. 6. I. 
Ardeleanu (Steaua) 12 p. Media 
orară 41,400 km.

Menționăm, ca o notă negativă, 
faptul că tricoul de campion nu 1-a 
fost înmînat tiparului FI. Negoescu, 
pe velodrom, urmînd ca să-i fie dat 
mai tîrziu. De ce ?

I. DUMITRESCU

de cuplul Cakoloz (Turcia) — Chiup 
(Cehoslovacia).

GRUPA B (SIBIU)
R. D. GERMANA — R. F. GER

MANĂ 105—51 (37—17). Deși au în
vins la o diferență care scutește în 
mod normal de comentarii, baschetba
listele din R.D.G. nu au convins pe 
deplin. Aceasta poate și pentru că ad
versarele lor, deși au o bună mișcare 
în teren, nu au dovedit precizie în 
aruncările la coș. în general se poate 
spune că ambele formații au manifes
tat unele lacune în apărare, fapt care 
și explică scorul mare cu care s-a 
încheiat partida. Partida a fost con
dusă de arbitrii Vincze (Ungaria) și 
Marchesi (Italia).

BULGARIA — FRANȚA 63—56 
(26—24). Echipa Franței a făcut un 
meci surprinzător de bun în fața unui 
adversar de renume mondial, care nu 
a lipsit în ultimii ani de pe podiumul 
nici unei mari competiții internațio
nale la care a luat parte. Așa îneît. 
cu toată scăderea valorică a echipei 
Bulgariei, determinată de întinerirea 
sa, scorul strîns obținut de reprezen
tativa Franței constituie un cert suc
ces. într-adevăr, după ce înainte de 
meci nimeni nu ar fi acordat credit 
baschetbalistelor franceze, de la pri
mul fluier al arbitrului și pînă în ul
timele secunde ale partidei sala arhi
plină a avut toate motivele să le în
curajeze pe reprezentantele „cocoșu
lui galic". întîlnirea a fost condusă 
de arbitrii Stawarz (Polonia) și Di- 
nescu (România).

CEHOSLOVACIA' - IUGOSLAVIA 
74—56 (30—21). Meci relativ echili
brat, în care victoria s-a conturat în 
repriza secundă. Au arbitrat : Valeria 
Erofeeva (Uniunea Sovietică) și Ber
ger (Elveția).

D. Becea (Arhitectura) 520 p., 5. V. 
Sabin (Dinamo) 519 p. ; echipe : 1. 
C.S.O. Arad 2080 p. (nou record) — 
campioană republicană (St. Allerhand, 
Em. Toth, D. Montoiu si I. Szatmari),
2. Metalul București 2044 o., 3. Di
namo 2040 p. Pistol calibru mare 
(30 -ț- 30 focuri) : 1. Lucian Giușcă 
(Construcții) 581 p. (290 p. la pre
cizie și 291 p. la viteză) — campion 
republican, 2. I. Tripsa (Dinamo) 
579 p. (290 -j- 289), 3. M. Dumitriu 
(Steaua) 579 p. (294 -j-285). 4. D. 
luga (Dinamo) 575 p., 5. N. Flama- 
ropol (Olimpia) 574 p.

Au fost desemnați primii campioni la tenis
ELEONORA DUMITRESCU (SIMPLU FEMEI). I. TtolAC - C. NARASE 
(DUBLU BĂRBAȚI) SI AGNETA KUN - I. N AST ASE (DUBLU MIXT) - 

ÎNVINGĂTORI ÎN FINALE

După jocurile disputate sîmbătă șl 
duminică, se cunosc cîșrigătorit în 
trei probe ale campionatelor republi
cane de tenis. Două finale — dublu 
bărbați și dublu mixt — precum și 
ultimele întîlniri la simplu feminin 
au desemnat pe deținătorii titlurilor 
la aceste probe.

în întrecerea fetelor, dacă nivelul 
partidelor n-a fost cel dorit. în schimb 
am asistat la o luptă îndîriită și foarte 
strînsă, decisă doar în ultima partidă, 
cea dintre Eleonora Dumitrescu și 
Iudit Dibar. Prima se prezenta la 
această adevărată „finală"-, dună ce 
cîștigase meciul întrerupt cu Eoate- 
rina Horșa (lipsită de convingere în 
final) cu 3—6, 6—4. 8—6. De data 
aceasta, învingătoarea s-a impus net. 
Eleonora Dumitrescu, acționînd cu 
fermitate și precizie, a știut să profite 
de jocul inegal al adversarei, obli- 
gînd-o pe Iudit Dibar să cedeze în 
două seturi • 6—3, 6—4. Si încă un 
rezultat, decisiv pentru locul doi : 
Ecaterina Horșa — Mariana Ciogolea 
6—4, 3—6, 6—1. în urma adițiunii 
de puncte, acumulate în cele două 
manșe ale campionatului, primul loc 
și titlul de campionă au revenit Eleo- 
norei Dumitrescu (Steaua) cu 0 p„- 
urmată de Ecaterina Horșa (Progre
sul) și Iudit Dibar (Dinamo) cu cîte 
5 ...Jsși..

Dublul masculin a fost pîna la sfîr- 
șit o probă a surprizelor. Dinamo- 
viștii Dron și Kerekes nu s-au dez
mințit nici în finală, ieșind învingă
tori și în fața cuplului favorit. Tiriac 
și C. Năstase, cu 8—10, 6—4, 4—6,

® în etapa a treia a campionatu
lui italian, Internazionale a surcla
sat în deplasare pe Atalanta (5—0). 
Cele cinci goluri ale milanezilor au 
fost marcate de Mazzola (2), Do- 
menghini (2) și de un fundaș al e- 
chipei Atalanta. Toate punctele s-au 
înscris în repriza a doua. La Roma, 
echipa cu același nume a fost în
vinsă de Napoli cu 2—0, prin golu
rile lui Braca și Sivori. La Florența, 
Florentina a fost întrecută de Ju
ventus cu 2—1. Oaspeții au deschis 
scorul, apoi Hamrin a egalat, golul 
victoriei fiind înscris în ultimele 
minute prin De Paoli. Cagliari a 
cîștigat pe teren propriu (4 -0) în 
fața formației F.C. Bologna 1 Riva a 
înscris de trei ori și Bonisegna — 
o dată. în clasament, Internazionale, 
Juventns și Napoli au cîte 6 p.

• în campionatul Ungariei, Vasas 
a cîștigat în deplasare, la Tatabanva 
cu 2—0, Dunaujvaros a învins pe 
Ozd în deplasare (2—1), iar în der
biul Budapest an Ferencvaros a sur
clasat pe M.T.K. cu 7—1. în clasa
ment, conduce Vasas Budapesta cu 
33 p urmată de Ferencvaros cu 
28 p, Honved cu 26 p, Ujpesti Dozsa 
cu 24 p, etc.

- - - - ——-

Știri, rezultate
BERI.IN. După consumarea a 7 

runde, în turneul internațional de șah 
de la Zinnowitz conduce marele maes
tru Wolfgang Uhlmann (R.D.G.) cu 
5 puncte, urmat de Victor Ciocîltea 
(România) și Vladimif Antoșin 
(U.R.S.S.) cu cîte 4‘/-> puncte fiecare. 
Ciocîltea a jucat o frumoasă partidă 
de atac împotriva iugoslavului Maro- 
vici, care a oierdut prin dep'âșirea 
timpului de irindire.

MAGDEBURG. Du>pă prima zi, în 
meciul internațional de atletism de la 
Magdeburg dintre echipele R.D. Ger
mane si R.P. Polone, la masculin sco
rul este favorabil oaspeților : 63—43 
puncte. La femtoin, conduc gazdele cu 
29—26. Tată cîteva din cele mai im
portante rezultate : masculin : înăl
țime — Pfeil (R.D.G.) 2,12 m ; 100 m

Programul „Cupei
ROMA 2 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celui de-al 24-lea Congres 
al Federației internaționale de rugbi, 
care se desfășoară Ia Roma, Comisia 
tehnică a confirmat calendarul tur
neului final al „Cupei Națiunilor* 
(ediția 1966—1967): România—Franța, 
Ia 27 noiembrie, Ia București ; Româ
nia—Italia, la 14 mai 1967, la Bucu
rești ; Franța—Italia, la 26 martie 
1967, Ia Toulon.

De asemenea. Comisia a alcătuit 
pentru ediția 1967—1968 grupele 
de calificare din care fac parte Po
lonia, Belgia, Cehoslovacia, Spania, 
Olanda. Echipele clasate pe primele

6—3, 7—5. E drept, aceștia din urmă 
aveau asigurat primul loc în între
cere chiar înainte de ultimul meci, to
tuși meritul tinerei perechi învingă
toare rămîne incontestabil, după cum 
scăderile rutinarilor Tiriac — Năs
tase au lăsat o impresie defavorabilă. 
De notat că în semifinala întreruptă 
joi, Țiriac și C. Năstase întrecuseră 
pe Boaffhe și Popovici cu 6—2, 9—7, 
II—9. Clasamentul : 1. I. Țiriac (Di
namo) — C. Năstase (Steaua) 2 p. — 
campioni republicani : 2. S. Dron — 
I. Kerekes (Dinamo) 5 p. : 3. P. Măr- 
mureanu — I. Năstase (Steaua) 5 p.

Campionii la simplu masculin și 
dublu fete vor fi cunoscuți azi. în 
prima grupă, la băieți. Tiriac a cîș
tigat, duminică, la C. Năstase cu 6—1, 
6—4, 6—3. iar Mărmureanu la Bosch 
cu 6—2, 2—6, 8—6, 6—2. De men
ționat că, în grupa secundă, Ilie Năs
tase continuă să evolueze cu totul ne
concludent, fiind învins de C. Popo
vici cu 6—4, 5—7, 6—3, 6—1.

Ultimele meciuri la dublu mixt au 
consacrat campioana perechea Agneta 
Kun (Universitatea Cluj)—Ilie NăȘtȘJț 
(Steaua), învingătoare în finală- eu 6—0,
5—7, 6—1 asupra cuplului Mariana 
Ciogolea—Ion Țiriac (Dinamo), clasat 
pe locul doi. Locul trei; Ecaterina 
llorja—Vasile Serester (Progresul).

J ■ Azi dgpă^amiază, de. la ora 14,30. 
au Toc, lai Progresul, ultimele jocuri 
ale finalelor-In program figurează 
meciurile Tiriac — Bosch' și Mărmu
reanu — C. Năstase, precum și finaîa 
de dublu fete. (C. V.).

• ÎN CAMPIONATUL EURO
PEAN : la Helsinki, echipele Austriei 
și Finlandei au terminat la egalitate 
(0—0); la Szczecin: Polonia — 
Luxemburg 4—0 (0—0).

• Campionatul U.R.S.S. a conti
nuat cu disputarea a noi întîlniri, 
c-are s-au soldat cu rezultatele: Di
namo Tbilsi — Pahtakor Tașkent
1— 1; Zenit Leningrad — Dinamo 
Kiev 0—0; Nefteanik Baku — Kai
rat Alma-Ata 3—0; Aripile Soviete
lor Kuibîșev — Ararat Erevan 0—0; 
Lokomotiv Moscova — Torpedo Ku
taisi 3—1.

în fruntea clasamentului se află 
Dinamo Kiev cu 45 de puncte din 
28 de jocuri, urmată de Ț.S.K.A. 
Moscova cu 36 de puncte din 25 de 
partide, Torpedo Moscova — 35 
puncte din 28 de meciuri și Neftea
nik Baku — 33 de puncte din 27 de 
întîlniri.

• Sîmbătă, în campionatul francez 
de fotbal echipa Strasbourg a învins 
pe teren propriu cu 3—1 pe So- 
chaux. Alte rezultate: Nantes — 
Valencienes 3—1; Bordeaux — Ni- 
mes 2—0; Marseille — Toulouse
2— 0.

plat — Durziak (Polonia) 10,4 ; su
liță — Stolle (R.D.G.) 84,36 m (nou 
record al R D. Germane' feminin : 
lungime — Wieczorek (R.D.G.) 6.22 
m ; 80 m garduri — Straszyska (Po
lonia) 10,7. Balzer (R.D.G.) s-a cla
sat pe locul doi cu același timp ; 
200 m plat — Kirszenstein (Polonia) 
23,1. r-

PARIS. în concursul internațional 
triunghiular atletic de la Paris, după 
prima zi scorul întîlnirilor este ur
mătorul : Franța—Anglia 53—42 ; 
Franța—Finlanda 57—38 și Anglia— 
Finlanda 63—27. Echipa de ștafeta a 
Franței a realizat în proba de 4x100 
m timpul 39,5. Proba de 400 m plat 
a revenit atletului englez Campbell 
în 47,2.

Națiunilor" la rugbi
locuri în aceste grupe se vor întiriil 
între ele pentru a se desemna for
mația care va activa în sezonul 
1967—1968 în grupa finală a „Cupei 
Națiunilor”.

Pe de altă parte, s-a hotărît des
ființarea „Cupei campionilor euro
peni” și s-a examinat posibil.^ Mea 
organizării în cursul sezonului 
1967—1968 a „Cupei Națiunilor* re
zervată reprezentativelor de juniori.

23 Of ȚĂRI 14 CAMPIONATUL

MONDIAL Of HOCHfl
VIENA 2 (Agerpres). — La cam

pionatul mondial de hochei ne gheată 
care se va desfășura în 1967 la Vie- 
na. și-au anunțat participarea 23 de 
țări. Echipele participante vor fi re
partizate în trei grupe după cum ur
mează :

Grupa A : U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Canada. Suedia. Finlanda. R. D- Ger 
mană, R. F. Germană, S.U.A.

Gruoa B : Austria. ROMANIA, Iu
goslavia, Polonia, Elveția, Ungaria, 
Norvegia și Italia.

Grupa C : Japonia, Bulgaria, Fran
ța, Anglia, Danemarca, Belgia, Olan
da.

Formațiile participante la grupa A 
își dispută titlul mondial și european 
iar celelalte se întrec pentru califica
rea în prima grupă și în turneul Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la Gre
noble.

Echipa feminină de șah a României 

a plecat In R. F. G.
In._y^4sj£3_j’?rt’c‘Păr'‘ ta a tre’a e^*’ 

ție a campionatului mondial feminin 
de șah pe echipe, care se va desfășura 
Ia Oberhausen (R.F. Cermană), șahîs- 
tele reprezentativei țării noastre au 
părăsit ieri Capitala. Au făcut de
plasarea maestrele internaționale A- 
lexandra Nicolau — campioana țării 

și Elisabeta Polihroniade precum
și maestra Margareta Perevoznic.
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