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Cîmpia Turzîî, 2 (prin 
telefon). — Turneul de 
baraj pentru desemnarea 
ocupantei ultimului loc 
vacant în categoria B se
ria I. desfășurat la Cîm
pia Turzii, s-a încheiat cu 
victoria echipei A.S.A. Si
biu, care a terminat neîn
vinsă întrecerea,

P. ȚONEA-coresp.

• TURNEUL VOLEIBA
LIȘTILOR DE LA STEAUA 

ÎN ALBANIA
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Clasica probă de 1 000 m 
cu start de pe loc, disputată 
ieri după-amiază pe velodromul 
Dinamo din Capitală, a fost 
dominată de cicliștii de la 
Steaua, care au ocupat pri
mele cinci locuri în 
ment. Elevii antrenorilor

clasa-
L Go-

Dinamo. Rezultatele obținute 
de P. Soare în concursurile la 
care a participat în actualul 
sezon, printre care trei curse 
Internationale cîștigate și mai 
multe locuri 2—3, îl recoman
dau ca favorit. Pronosticurile 
au fost confirmate, el cuce-

Ii

La Cluj se joacă It

cu „casa închisă"
• Szostak rămîne „creierul" 
echipei poloneze • Talie ? 
Da, dar o tehnică per
fectă • 
aplauze

Româncele culeg 
și nnrecieri 

litoare
mâgu-

telex), 
și, mai 

„suc- 
ces de casău în cea de-a X-a 
ediție a Campionatului euro
pean de baschet. Iubitorii 
sportului din orașul de pe So
meș nu șî-au dezmințit nici 
de această dată dragostea 
lor fată de acest frumos și 
dinamic foc sportiv, așa că 
din prima zi refrenul „n-aveți 
un bilet în plus ?“ are largă 
răspîndire. Și nu s-ar putea 
snune că vreunul din cei peste 
3 000 de spectatori (fericiți 
de a fi în posesia mult-rîv- 

. nitului bilet!) a regretat o- 
rele petrecute în Sala spor
turilor în compania celor mai 
bune jucătoare ale continen
tului. A vedea iucînd cele 
mai valoroase echipe din Eu
ropa, printre care se află și 

< campioanele lumii, într-o pa
sionantă cursă spre consacrare, 
nu este un lucru care ti se 

jyoate oferi în fiecare zi.
Și astfel, micul „maraton 

baschetbaliste* a început cu 
partide spectaculoase, în care 
ritmul de joc îndrăcit (mai 
ales în evoluția sovieticelor 
și româncelor) alternează cu 

j acțiuni mai ponderate, „lu
crate* cu mult tact. Prima în
vingătoare a grupei de la Cluj 
a fost Polonia, care, se pare, 
a preferat... valsul, dar cu 
nași perfecti. Alina Szostak, 
la 29 de ani, a rămas aceeași 
fină jucătoare, de o rară inte
ligență, fără de care meca
nismul „5*-ului polonez nu 
poate funcționa. Ea are ală
turi însă și un „triunghi* 
format din Likszo, Sokul si 
Wojtal care domină prin ta
lie și care constituie princi
pala forță de șoc a echipei. 
In concluzie, un adversar ex
trem de periculos pentru se-

ADRIAN VASILIU
(Continuare în pag. < 4-a)

î-

Selecționata României a obținut o prețioasă
victorie in meciul cu Polonia: 66-64!

f
Trimișii noștri speciali 0. Stânculescu și G. Russu-Șirianu

CLUJ,
Debut 

ales, cu

3 (prin 
spectaculos 

un mare

Dinamo Pitești
9

a plecat la Sevilla.

u

prin telex
Ieri, mii de iubitori ai sportului au urmărit, la Cluj și la 

Sibiu, pasionantele dispute din cadrul etapei secunde a preli
minariilor celei de a X-a ediții a campionatului european 
feminin de baschet. Echipele participante au furnizat jocuri 
animate și de o ridicată valoare tehnică, promițînd în conti
nuare spectacole de calitate, 
trimișii noștri speciali.

GRUPA A (CLUJ)

transmit

Iată relatările primite de la

— Ungaria 78—33 
Formația Ungariei a 
să obțină un rezul- 
strîns, prestînd in 

joc lent, cu acțiuni

U.R.S.S. 
(39—18). 
încercat 
tat mai 
atac un 
lungi, duse pînă aproape de 
30 de secunde. Dar, după nu
mai cîteva minute, echipa 
U.R.S.S. a contracarat această 
tactică printr-o apărare agre
sivă, pe care a menținut-o tot 
meciul. în consecință, diferen
ța a crescut continuu în fa
voarea sa. De remarcat că re
prezentativa U.R.S.S. a folosit 
în două reprize tot atîtea for
mații „de bază', adică : Proko
penko, Orel, Voronina, Juke- 
lene, Slidenko în prima repri
ză și Smildzina, Krodere, Poz- 
nanskaia, Mihailova, Bazare- 
vici în cea de-a doua.

Olanda—Italia 48— 45(23—18). 
Un meci splendid, cu o evoluție 
a scorului care a ținut încordată 
atenția publicului pînă în ulti
ma secundă de joc. Italiencele au 
punctat la început mai precis și 
au,,condus cu 3—4 coșuri, pentru 
ca pînă la repriză olandezele să

aibă ele un avans 
repriza secundă, 
(29—28 pentru 

alternează în-

remonteze și să 
de 5 puncte. In 
din minutul 27 
Olanda), scorul 
tr-una, niciuna din echipe nereu
șind£ să se distanțeze. Ultimul 
minut găsește echipa Olandei cu 
un avantaj de un punct (46—45). 
Mingea se află în posesia italien- 
celor, dar olandezele o obțin 
după un „unu la unu“ și în ulti
mele secunde ele scapă sub pa
nou și înscriu. O victorie meri
torie a echipei Olandei, care a 
confirmat din nou considerabilul 
său progres.

România—Polonia 66—64 
(35—35>. Reprezentativa țării 
noastre a obținut aseară, în fata 
unui public entuziast care a 
susținut-o cu o deosebită căl
dură, o victorie extrem de pre
țioasă, ce poate fi decisivă în 
lupta pentru calificarea în semi
finalele campionatului european. 
Meciul a fost extrem de dîrz 
disputat. O lungă perioadă de 
timp formațiile s-au menținut 
la egalitate, nici una nereușind

(Continuare in pag. a 4-a)
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primul meci al tume- 
ne care-1 întreprinde

Tn 
ului _ 
în A'bania. echipa mascu
lină de volei Steaua Bucu
rești a întîlnit formația 
Dinamo Tirana, campioa
na Albaniei, de care a dis
pus cu 3—1. Voleibaliștii 
noștri urmează a mai sus
ține trei jocuri în 
nia.

• CAMPIONATUL 
MONDIAL DE 
CUIT SPORTIV 
TIONAR

Alba-

PES- 
STA-

Campionatul mondial de 
pescuit sportiv staționar 
desfășurat în localitatea 
Great Yarmouth, pe rîul 
Thurne (Anglia), a fost cîș- 
tigat de echipa ” 
urmată de echipele 
giei, Italiei. Olandei, 
mâniei, Angliei etc.

La individual a cîștigat 
sportivul francez Henri 
Guilheneuf.

Franței 
Bel- 
Ro

I
I seini fond desfășurată duminică pe velo-de la cursa 

Dinamo
Aspect 

dromul

O .

I
I
I
I
I

ci man 
zentat 
22 de 
startul 
tînărul 
lizat 
(1:11,3) și astfel trece pe pri
mul loc în ierarhia pistarzilor 
români care au concurat la 
această probă pe velodromul

și I. Vasile 
la înălțime, 
concurenți prezenți la 
probei s-a detașat net 
Paul Soare. El a rea- 

un timp excepțional

s-au pre- 
Dintre cei

Finalele feminine de canotaj 
un pas înainte

într-un cadru plăcut (timp, 
organizare) cele mai bune schi- 
fiste ale țării și-au 
sîmbătă după-amiază, pe 
titlurile de campioane 
cane. Finalele 1966 au 
evidență buna pregătire 
rității competitoarelor, 
zată prin timpi valoroși 
în cele cinci probe ale programu
lui. O altă constatare pozitivă 
este și aceea a echilibrului va
loric dintre echipajele care au 
vizat primul loc fapt ce a adus 
un plus de atractivitate con
cursului. (Excepție a făcut doar 
cursa de dublu vîsle unde ară- 
dancele și-au depășit net adver
sarele, menținîndu-și cu autori
tate titlul). In fine, avem satis
facția de a evidenția 
majorității secțiilor de

disputat.
Snagov, 
republi- 
scos în 
a majo- 
concreti- 
realizați

tendința 
a-și Im-

In prim plan echipajul campion la schit 4-{-l rame: Universitatea București 
Foto: P. Romoșan

CAMPIONATE, CUPE
Duminică 

spre Sevilla 
Dinamo Pilești pentru a susține, 
miercuri după-amiază, cel deal 
doilea joc cu F. C. Sevilla, in ca
drul „Cupei orașelor tîrguri**.

Au făcut deplasarea, printre 
alții, Contan, I. Popescu, Barbu, 
Țîrcovnicu, Olteanu, Naghi, Do- 
brin etc.

dimineața a plecat 
echipa de fotbal

și Steaua
la Strasbourg

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala echipa Steaua. Fotbaliștii 
bucureșteni au plecat la Stras
bourg pentru a tnttlni, in primul 
meci, în cadrul „Cupei cupelor”, 

«echipa din localitate. A făcut 
deplasarea lotul obișnuit al clu
bului bucureșlean.

O dată cu venirea sezonului de 
toamnă, la clubul sportiv Construcția 
din Capitală (de care aparțin 20 de 
asociații sportive din întreprinderile 
de construcții) s-a trecut la organiza
rea unor campionate echivalente cu 

cele raionale și cu drept de promovare 
în „oraș”. Inaugurarea au făcut-o fot
baliștii și șahiștii, urmînd ca în curînd 
să înceapă și întrecerile la popice, 
tir, volei și tenis de masă. Deci, cam
pionatul clubului Construcția se va 
desfășura la 6 ramuri sportive. Este 
interesant de amintit pregătirile ce s-au 
făcut pentru această competiție, 
fiecare sport în parte. La fotbal, 
pildă, celor 11 echipe participante 
s-au asigurat instructori și echipamen
tul necesar. In același timp, secțiile 
respective au fost afiliate la federa
ție iar jucătorii — legitimați. La volei 
(campionatul se organizează acum pen
tru prima oară) a avut loc și o... a- 
vanpremieră, o competiție dotată cu 
„Cupa Construcția", la care au parti
cipat 10 echipe de băieți (trofeul a re
venit formației Granitul). Dintre echi
pele participante opt s-au înscris apoi 
în campionatul clubului. La fel s-a 
procedat și la popice. Campionatul a 
fost precedat de un concurs, de du-

la 
de 
li

rată, Ia care și-au măsurat forțele 10 
echipe care acum iail parte ta confrun
tarea oficială.

La atletism șl la orientare turistică 
consiliul clubului a organizat compe
tiții dotate cu cupe. Astfel, în aceste 
zile pe terenul Ciurel se va disputa

La C. S. Construcția»

se 
este 
or-

un concurs de trîatlon dotat cu „Cupa 
Construcția”. La întreceri participă 
concurenți din fiecare asociație spor
tivă aparținînd de club.

O altă competiție sportivă care 
bucură de multă popularitate 
„Cupa ziarului Viața șantierelor"
ganizată la fotbal. De fapt, aceasta 
este întrecerea campionilor asociațiilor 
la fotbal, deoarece la ea participă cele 
mai bune formații din asociațiile spor
tive (Jucători nelegitimați). Cele 14 
echipe — se joacă după sistemul eli
minatoriu — au susținut primele me-

prospăta loturile cu elemente ti
nere, de perspectivă. Ne referim, 
în primul rînd, la echipajul de 
4-Ț-l rame al Clubului sportiv 
școlar București (antrenor M. 
Biltz) și la „opturile“ Metalului 
București (antr. 1. Gri erori ță și 
Maeda Var^a), S.S.E. Timișoara 
antr. L. 
mișoara 
T. ' 
este compus 
,.mari*

Deși 
vîsle și simplu) 
titlurilor de anul trecut nu mai 
figurează acum pe tabelul cam
pioanelor, se poate spune că fi
nalele nu au 
prize. Lupta 
s-a dat tot 
bucureștene și 
data aceasta 
..meciul nautic1 
3—2. Faptul denotă 
rea crescîndă pentru 
feminin din Timișoara și 
centre care pot contribui și 
mult la completarea lotului nos
tru reprezentativ. Pe de altă 
parte însă nu putem trece cu ve
derea absența totală a altor Cen
tre (e drept cu mai putină tra
diție) ca Satu Mare, Cluj sau 
Tg. Mureș. Adăugind la aceasta 
și contribuția încă slabă (cel 
puțin pe planul participării) a 
centrului nautic București, avem 
explicația unor starturi sărace în 
concurente și a faptului că de

Foto: Tr. Ceorgescu 
rind titlul de campion repu
blican în proba care l-a con
sacrat. Clasament: 1. PAUL
SOARE 1:11,3 — CAMPION 
REPUBLICAN PE ANUL 1966, 
2. M. Virgil 1:12,3, 3. FI. Ne- 
goescu 1:13,1, 4. G. Negoescu 
1:13,2. 5. C. Dumitrescu 1:13,2, 
6. C. Ciocan (Binamo) 1:14,0. 
în completarea programului 
s-a alergat o cursă cu adițiu- 
ne de puncte (30 de ture cu 
sprint la fiecare trei ture), care 
a fost 
trescu

Nici 
că, nu 
de campioni.

I. DUMITRESCU

cîștigată de C. Dumi- 
(Steaua) cu 21 p.
ieri, la fel ca dumini- 
s-au înmînat tricourile

Ion Tiriac,

Willems) și C.F.Ff. Ti- 
(antr. Tiberiu Thierv și 

Ionescu). Ultimul de pild.1 
din 4 junioare 
„mici*.

pentru a opta oară
campion de tenis

și 4
în două probe (44-1

deținătoarele

oferit totuși sur- 
pentru întîietate 

între canotoarele 
cele bănățene, de 
ultimele cîștigînd 

cu scorul de 
preocupa- 
canotajul 

Arad, 
i mai

NEAGOE MARDAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

ciur! tn ziua de 27 septembrie, urmînd 
ea Ia începutul lui octombrie să se dis
pute etapa a doua.

O altă acțiune interesantă întreprin
să de clubul Construcția, este aceea 
de pregătire a rezervelor pentru echi
pele care activează tn campionatele o- 
răsenești. Pepiniera este, cum e și fi
resc. școala. Singura unitate de învă- 
țămînt care aparține de club, Școala 
profesională de construcții și montaj, 
a devenit locul de depistare a tinere
lor elemente talentate care, după o 
prealabilă pregătire, vor activa în e- 
chipele de performantă. La această 
școală se vot organiza concursuri de 
selecție la handbal, baschet, volei, fot
bal etc. Tot aici va începe în curind 
o amplă competiție de atletism (tria- 
tion — alergări, aruncări șl sărituri) 
în care vor fi antrenate toate clasele.

La pregătirea și desfășurarea acestor 
competiții, care atrag într-o activitate 
sportivă organizată sute de tineri con
structori. o muncă efectivă depun co
misiile pe ramură de sport si instruc
torii sportivi din asociații. Merită a fi 
evidențiate comisiile de fotbal (preșe
dinte I. Nicolae), popice (C. Tarara). 
șah (R. Sotlr). turism (Gh. Solaeolu) 
precum și instructorii Gh. Dragomir 
(de la asociația sportivă I.C.M. 4 — 
la popice), M. Fusu (T.C.M.R.U.C. —
fotbal), M. Nlculescu (I.I.M.I. — volei) 
etc.

T. RĂBȘAN

al țării
ludit Dibar si Mariana Ciogolea,

campioane la dublu fete
Nici cea de-a opta zi a fi

nalelor n-a reușit să epuizeze 
toate partidele cuprinse în 
program. Mat rămîne de în
cheiat meciul Mărmureanu —• 
C. Năstase, întrerupt aseară 
din cauza întunericului, în mo
mentul cînd urimul conducea 
cu 7—5, 5—7, 6—3, 4—3. In
diferent însă de acest rezul
tat, primul loc și . titlul de 
campion republican rămîn în 
posesia maestrului emerit Ion 
Tiriac (Dinamo), urmat in cla
samentul general de P Măr
mureanu (Steaua), G. Bosch' 
(Progresul) și I. Năstase 
(Steaua). Este a opta victorie 
consecutivă a lui Ion Tiriaa 
în finalele campionatului tării, 
la proba de simplu. Ieri, ulti
ma partidă a campionului n-a 
mai avut loc, adversarul Iul 
Tiriac, G. Rosch, fiind suferind.

Iată și ultimele rezultate din 
grupa secundă la simplu băr
bați : 1. Năstase 
6—0,

D. Viziru
6—0, 6—0 (neprezenta- 

re): Popovici — Boaqhe 7—5, 
6—0, 6—3 (meci viu disputat, 
cu dese incursiuni la fileu din 
partea ambilor).

Ultima probă încheiată a 
fost cea de dublu feminin. 
Dimineața a continuat semifi
nala întreruptă duminică între 
perechile ludit Dibar — Maria
na Ciogolea și Ecatcrina Hor- 
Sa — Agneta Kun După o 
luptă dîrză primele au învnis 
cu 5—7, 6—3, 7—5. în cealal
tă semifinală: Eleonora Du
mitrescu, Margareta Gîju —» 
Aneta Verone, Sanda Cioqolea 
6—2, 6—2 Finala, desfășurată 
ieri după-amiază, a prilejuit o 
dispută interesantă, în care 
dinamOvistele au reușit să-șl 
impună superioritatea, în ciu
da faptului că Dibar acuza du
reri la genunchi. Scorul : 1—6, 
6—1, 6—2 tn favoarea perechii 
ludit Dibar—Mariana Cioqolea 
(Dinamo), care devine astfel 
campioană. Pe locul doi s-au 
clasat Eleonora Dumitrescu si 
Margareta Gîju (Steaua).



„ZIUA RECOLTEI4'

AV1NTATE ÎNTRECERI SPORTIVE IN TOATĂ TARA
„Legendă44 
contemporană

Au însemnat cronicile anul 146)7, an 
intrat in legendă, cînd Ștefan Voievod 
a suit dealul Cotoiului și a slobozit să
geata jos, în valea Hușilor, ridici nd pe 
locul însemnat nouă ctitorie.

După cinci secole, localnicii de la poa
lele Cotoiului alătură străvechii legende 
fapte contemporane, ce se ridică parcă 
și ele la rang de legendă: pe dealul 
Hușilor s au adunat pentru prima dată 
intr-o largă demonstrație a vitalității 
mesagerii noi recolte, veniți să cioc
nească un pahar în cinstea roadelor 
care au pir guiț sub mii ni ie și ochii lor 
de meșteri gospodari. Cinstesc cu bu
curie prima recoltă a noului cincinal, 
recoltă de care hușenii sînt mindri și 
țin să-și exprime în stihuri bucuria: 
„Că e bucuria azi iu toi, și aici în Huși 
la noi*.

Un bat rin, badea Nistor, prezent la 
sărbătoare, mărturisea în numele gene
rației lui: „Așa ceva nu s-a mai vă
zut !*

Au venit flăcăii Stănileștilor și Ră- 
șeștilor, cei din 7ătărani, Crețești și 
Pădureții să aducă mesajul „Ștafetei 
recoltei*, primit de ei cu o zi înainte 
de la al ți „vestitori* din satele de la 
hotarele Hușilor. Au intrat în tirg la 
primele ceasuri ale dimineții, purtind 
pe piept diagonalii roșie pe care sta 
scris: „Ștafeta recoltei*. Au urcat
apoi spre dealurile Hușilor, unde se a- 
dunaseră localnicii să primească, ca la 
orația de nuntă, urările pămîntului.

O scenă imensă, al cărei fundal era 
dominat de un car alegoric, a consti
tuit terenul de desfășurare a bogatului 
program muzical-coregrafic, dezlănțuire 
de tinerețe, un triumf al bucuriei, al 
muncii împlinite.

In piața Hușilor, produsele se reco
mandă singure: renumita „Coarnă nea-

S-a dat startul într-o nouă serie la proba de 100 m fete. Imagine de la întrecerile „Cupei Agricultu
rii* desfășurate duminică la Roșiori Foto: V. Bageac

gră* și gustosul Muscat-hamburg poartă 
triumfătoare medaliile de aur primite 
la ultimul concurs „66*; celebrele vi
nuri Riesling și „Pinot gris* zîmbesc 
suveran încununate de laurii „culeși* 
recent pe continent.

Exponatele (fructe și legume) de pro
porții impresionante, adună exclamații 
de uimire. Poetul ridică acum odă pă
mîntului :

Și dacă vrei s-aduci cuiva mulțam
A dă țărînii ce sub mine o am 
E Patria ce-n sinul ei ne ține 
Hrănindu-ne pe mine și pe tine

Copiii mișună pretutindeni răsfățîn- 
du-se între soiurile de struguri. Mulți 
dintre ei vor fi citit despre Darie din 
„Desculț*; nici unul tiu crede insă că 
strugurii s-au putut culege vreodată 
cu botniță la gură; ei spun că astea 
sînt povești de speriat copiii. Tineretul

Hușului a cinstit „Ziua recoltei* între- 
cîudu-se în sporturi ale supleții și in
teligenței. Tinerele din Berezeni-Huși au 
ținut să aducă orașului reședință 
„Cupa agriculturii* pe regiune la vo
lei „țesind* faze iscusite și „brodind" 
artistic cu mingea. Handbalul a „ră
mas* tot la Huși, la „Știința*. Copiii, 
vreo 200, au luat cu asalt pistele pentru 
30, 60 și 80 metri, s-au luptat pentru 
centimetrii gropii de lungime, s-au în
cercat la țintă. Au venit vești de la 
Hîrlău și Bîrlad că băieții llușului, ple
cați pentru probe ,,grele*, se țin dîrji.

La Pădureni și Berezeni, la Râducă- 
neni și Moșna țăranii au demonstrat 
că știu să îmbine tradiția cu notele 
contemporane: pe lingă urările de la 
„butoi*, stropirea pămîntului cu licoa
rea din pahare, pe lingă „bătutele* 
stîrnite de tarafurile populare, s-au chib
zuit planurile de perspectivă, s-au evi
dențiat fruntașii holdelor, a fost aleasă

„juna Rodică*. S-au pus la cale nunți, 
s-au făcut strigări pentru tinerii de 
vîrsta nuntitului.

Pînă tîrziu în noapte s-au auzit rit
mul horelor și clinchet de pahare. Ca 
o încununare a serbării s-a aprins 
focul, sus în dealul Co țoiului, de-a 
scăldat Hușii intr-o lumină roșietică.

S-au făcut strigări pe culmi, iar ecoul 
lor a fost luat și dus mai departe de 
apele Prutului... Așa se făuresc legen-

rîlor cooperatori din regiunea C!uJ c< 
i-au oferit frumoase spectacole sporii 
în cadrul fazei finale a Spartachiac 
de vară dotată cu „Cupa agriculturi: 
In după-amiaza zilei de sîmbălă atle 
din raioanele Aiud, Cluj, Bistrița, Ti 
da, Gherla, Năsăud, Zalău, Huedin 
Dej au creat clipe deosebit de plăci 
sutelor? de spectatori prezenți în 
nele stadionului din Aiud. De asemeft. 
zeci/ de echipe de fotbal, volei, har 
bal. popice, trîntă și oină își încep 
seră confruntările.

în dimineața zilei următoare, 
stadionul din Aiud învingătorii pi 
belor de atletism se îndreptau spre < 
bine cu fața radiind de bucurie, în 
plauzele asistenței. Printre ei am not 
pe tinerii cooperatori Ileana Maier, 
driana Mănariu, Ștefan Agoston, Mai 
Rusu, Gh. Turcii etc.

Pretutindeni — dispute dîrze înl 
sportivii participant la competiții ■ 
și între galeriile lor, ceea ce dădea 
farmec particular manifestațiilor din 
ceastă însorită zi de toamnă. Țărai 
cooperatori din toate comunele unde 
veau loc competiții sportive au ținut 
fie prezenți la aceste întreceri — ' 
vaiipremiera serbărilor cîmpenești 
urmau să aibă loc spre seară în cadr 
programului de sărbătorire a „Zilei i 
colteif. Ei se interesau și de rezultate 
echipelor lor plecate în alte comune.

— Ce au făcut fotbaliștii în Lun 
Mureșului? Dar luptătorii la Decea 
Cine o fi cîștigat finala la handbal ? - 
erau întrebările cele mai frecventa-, 
zite. Cînd vreun „trimis specia 1“ a due 
vestea unui succes al echipelor fav 
rite, ropote de aplauze izbucneau pri 
tre grupurile de susținători sosiți d 
toatei colțurile regiunii.

★
La . ora 14, toate mașinile ca sporti 

și-au ; făcut intrarea în Aiud pentru î 
chide|ea festivă a competiției. O oi 
mai Șîrziu, prin fața tribunei oficial

CAMPIONATUL PE ECHIPE
BUCUREȘTI — ARGEȘ + PLOIEȘTI 

14—6
ii! « L d ;

Duminică dimineața, în sala Ciu
lești din Capitală, echipa Bucureș- 
țiului a dispus cu ■ 14—6 de selecțio
nata regiunilor Argeș și Ploiești. 
Foarte echilibrată în timpul prime
lor șase partide, întîlnirea dintre 
cele două formații promitea un fi
nal pasionant. Boxerii bucureșteni 
și-au scutit însă suporterii de emoții, 
cîștigînd următoarele patru meciuri, 
la un scor care putea fi mult mai 
strîns dacă oaspeții prezentau spor
tivi și la categoriile semigrea și 
grea.

Rezultate tehnice: A. Constantin 
(B) m.n.i C. Dobrescu (A+P), I. Lun- 
gu (B) b.p. I. Alexandru (A+P), Gh. 
Stan (B) btp. 1. Marin (A+P), C. Ro
taru (A + P) b.p. Gh. Stăncut (B), I. Vi- 
șinescu (A + P) b.p. M Băloiu (B), M. 
Anghel (B) m.n. Gh. Manea (A + P), 
V. Badea (B) b.p. A. Pițigoî (A + P), 
M. Mariuțan (B) b.ab. III I. Păunoiu 
(A+P), P. Cîmpeanu și M. Constan- 
tinescu (B) au cîștigat prin nepre
zent area adversarilor. (P.H.).

LA CONSTANȚA, SCORUL ETAPEI: 
19—1 !

Constanța (prin telefon). Deși sco
rul de 19—1 în favoarea selecționa
tei regiunii Dobrogea poale părea ca 
exagerat, el reflectă totuși fidel di
ferența dintre gazde și boxerii „com
binatei" Bacău + Iași + Suceava. Iată 
rezultatele tehnice (primii sînt re
prezentanții selecționatei dobrogene) : 
N. Stanciu b.p. I. Nicolae, D. Răgă- 
lie b.ab. III N. Cimpoeru, I. Simio- 
nescu m.n. C. Dubenco, Gh. Anton 
b.p. I. Gologan, I. Dinu b.k.o. III 
N. Miri, I. Baciu b.p. D. Oancea, M. 
Olteanu b.p. I. Deju, C. Peciu b.p. 
N. Cojocaru, Gh. Preda b.ab. II 
P. Mircescu, V. Zadrigal cîștigă prin 
neprezentarea adversarului. (M. Său- 
leanu — coresp.).

CLUJ + HUNEDOARA — BANAT 
14—6

Cîmpia Turzii (prin telefon). în ca
drul întilnirii dintre combinata Cluj 
+ Hunedoara și selecționata Bana
tului, cel mai frumos meci l-au ofe
rit „semiușorii* Gh. Roșea (C+H) și 
M. Cîrciumărescu (B). Primul, făcînd

o adevărată scrimă pugilistică, a cîș
tigat detașat la puncte. Celelalte re
zultate : G. Hoga (C+H) b.ab. III 
I. Angelescu (B), I. Otvos (C+H) 
b.p. V. ivanovici (B), P. Puiu (C+H) 

M. Bucșe (B), A. Murg (C+H) 
R. Lavea (B), A. Majai (C+H) 
A. Totîrlici (B), V. Mîrza (C+H) 
V. Tire (B), P. Mentzel (B) b.p. 

A. Patrai (C + H), T. Cîrcioran (B) 
b.p. A. Bora (C+H), G. Șubert (B) 
b.desc. II Șt. Tîmpinoiu (C+H).

Țonea — coresp.).

b.p. 
b.p. 
b.p. 
b.p.

(p.
LA TG. 

AU ÎNVINS

Mureș (prin

MUREȘ 
OASPEȚII !

telefon). Selecțio-

Meciurile de handbal au stirnit un unanim interes în riadul sutelor d 
spectatori prezenți la maniiestațiile sportive organizate în Costeș 
(Argeș), cu prilejul „Zilei recoltei". Foto: Aurel Neagu

dele locului. Și moș 
nea să se minuneze: 
mai văzut

Sărbătoare
pe Mureș

Nistor nu conte- 
„Așa ceva nu s-a

sportivă

Finalele feminine de canotaj — 

un pas înainte

Tg.
nata Mureș-Autonomă Maghiară + 
Brașov a cedat sîmbătă seara, la 
limită, în fața echipei Maramureș + 
Crișana : 9—11 I Iată rezultatele teh
nice : N. Manea (M-j-C) b.p. M. 
Vass (Mureș-A.M. + Bv.), St. Mol
nar (M+C) m.n. C. Mamot (Mureș- 
A.M. + Bv.), A. Oprișan (Mureș- 
A.M. + Bv.) b.p. I. Strece (M + C), 
St. Sipoș (Mureș-A.M. + Bv.) b.p.
l. Sabău (M+C), A. Șerban (M + C) 
b.p. I. Costin (Mureș-A.M. + Bv.), 
P. Păcuraru (Mureș-A.M. + Bv.), b.p. 
G. Tîmpescu (M+C), A. Matiaș 
(M + C) b.ab. II A. Balaj (Mureș-A.M. 
-+ Bv.), Gh. Maidan (M+C) m.n. Gh. 
Petrea (Mureș-A.M. + Bv.), G. Nagy 
(M+C) cîștigă prin neprezentarea 
adversarului și C. Bălănescu (M + Cl
m. n. I. Făgărășanu (Mureș-A.M. + 
Bv.). (I. Vulcan — coresp.).

în straiele-i multicolore, toamna a pă
șit majestuoasă pe meleagurile arde
lene. Peste tot a fost primită cu orale 
și steaguri, cu cîntec și joc, cu bucu
rie. în orașul Aiud și în cîteva comune 
din vecinătate, ea a fost, sîmbătă și 
duminică, oaspete de onoare și al tine-

(Urmare din pag. 1)

cîțiva ani finalele pot fi programate în
tr-o singură zi, fără preambulul alît de 
necesar al seriilor și recalificărilor. Spe
răm că pasul înainte consemnat — lo
tuși — la această ediție să ducă în se
zonul viitor la remedierea acestei ca
rențe. în primul rînd, antrenorii au cu- 
vîntul...

Și acum rezultatele tehnice : schif 
4 + 1 rame : 1. Universitatea București 
(Teodora Untaru, Luminița Golgoțiu, 
Doina Bălașa, Stana Tudor + Angela 
Păunescu) 3:35,3, 2. Olimpia Buc. (Elena 
Ciocoi, Fi'orica Ghiuzelea, Maria For- 
sea, Maria Covaci + Paraschiva Gus
tin) 3:37,0, 3. C.S.S. Buc. (Georgeta
Ciomîrtan, Marioara Stoian, Mimi Al- 
dea, Marilena Carteș + Elena Giurcă) 
3:44,5, 4. Voința Arad 4:26,5, 5. Voința
Timișoara 4:35,5.

Schif simplu : 1. Eiisabeta Vorindan 
(Voința Timișoara) 3:58,2, 2. Ioana Tu-
doran (Dinamo Buc.) 3:59,4, 4. Florica
Flrtea (Voința Timiș.) 4:01,2, 4. Euge
nia Florea (Voința Buc.) 4:11,2, 5. E-
lena Todirașcu (Rapid) 4:14,2.

Bchif 4 + 1 vîsle : 1. Voința Timișoara 
«■■■trude Covaci» Viorica Moldovan,

Maria Hublea, Mitana Florea + Ana 
Siburg) 3:31,4, 2. Metalul Buc. (Olga
Belu, Doina Jana Popa, Florina Geor
gescu, Emilia Rigard + Ștefania Bori
sov) 3:41,3, 3. Voința Timișoara (Ana
Kiss, Elena Mureșeanu, Margareta Sto
ian, Rodica Prună + Brigitte Jack)
3:49,4, 4. U.T. Arad 3:56,6.

Schif 2 vîsle : 1. U.T.Arad (Ileana Ne
meth, Ana Tamaș-Raicu) 3:47,2, 2. Uni
versitatea Buc. (Garoafa Cantemir, E- 
lena Necula) 4:02,2, 3. Olimpia Buc.
(Petruța Stan, Ileana Mânu) 4:11,2, 4.
Voința Timiș. 4:26,2.

Schif 8+1 : 1. Universitatea București 
(Lucia Gănescu, Ștefania Ionescu, Eca- 
terina Trancloveanu, Marilena Mureșan, 
Mariana Chermeș, Teodora Deftu, Ze- 
novia Lungulescu, Ileana Vintilă + Ma
riana Stoicescu) 3:24,9, 2. Metalul Buc. 
3:32,2, 3. C.F.R. Timiș. 3:40,9, 4. S.S.E.
Timiș. 3:45,4

In clasamentul pe cluburi și asociații 
sportive locul I a revenit Voinței Ti
mișoara (antrenori — Tudor Bompa, Gh. 
Spiță și L. Foldvary) cu 26 p. Pe locu
rile următoare : 2. Universitatea Buc.
(I. Bulugioiu și I. Boicu) 19 p, 3—4, U.T. 
Arad (Maria Mioțica) și Metalul Buc. 
10 p, 5. Olimpia Buc. 9 p, 6. Dinamo 
Buc. 5 p, 7—8. C.S.S. Buc., C.F.R. Ti
miș. 4 p, 9—11 Voința Buc., Voința A- 
rad, S.S.E. Timș. 3 p, 12. Rapid Buc. 
2 ă».

q
cei aproape 600 de participant! la i) 
treceri, purtind steaguri și eșarfe au s. 
lutat miile de spectatori veniți să-i ; 
plaude. Închiderea a fosl făcută de ai 
samblul sportiv al liceului din Aiud cai 
a prezentat un frumos program de gin 
r.astică artistică. De data -aceasta, c 
care timp de două zile se întrecusei 
pentru cucerirea trofeelor „Cupei agr 
culturii", priveau acum din tribune gri
pa și eleganța mișcărilor, răpiți de : 
cest minunat tablou realizat, printr- 
muncă susținută și Îndelungată, de cl 
tre profesori, elevi și părinți ai elev 
lor.

A. BREBEANU

Rezultate scontate in prima etapă
a campionatului

A început un nou campionat de 
baschet. în actuala ediție, la prima 
categorie a țării participă 12 echipe, 
în prima etapă, în Capitală au jucat 
Steaua cu Academia Militară și Ra
pid cu I.C.F. Atît Steaua cit și Ra-

Toate echipele bucureștene învingătoare
CRIȘUL ORADEA — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—4 (0—0, 0—2, 0—1, 
0—1). După o repriză egală, bucu- 
reșteîiii au reușit să se desprindă 
de adversari fructificînd patru din 
ocaziile avute. Au marcat: Grin- 
țescu 2, Novac și Zahan. (Ilie Ghi- 
șa-coresp. reg.).

POLITEHNICA CLUJ — STEAUA 
0—4 (0—2, 0—0, 0—1, 0—1). Victo
rie clară a militarilor, care și-au în
trecut net adversarii. De notat că 
trei din golurile bucureștenilor au 
fost marcate cînd se aflau în supe
rioritate numerică. Au înscris : Co
vaci, Szabo, Bădiță și Neacșu.

VOINȚA CLUJ — I.C ARAD 5—4 
(2—1, 2—0, 1—0, 0—3). Localnicii 
au luptat cu multă ambiție, reușind 
în final o victorie la limită. Au mar
cat Rusu 3, Șt. Silaghi, A. Silaghi 
pentru Voința, Capotescu 2, Contor

și Kincs pentru I.C Arad. (P. Rad- 
vani-coresp.).

INDUSTRIA LÎNII TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—5 (0—0,
1—2, 1—2, 1—1). Joc de mare luptă 
în care rapidiștii s-au întrebuințat 
serios pentru a obține victoria. Ar
bitrajul lui Gh. Dumitru (București) 
a influențat direct rezultatul. Au 
marcat: Reuter, Leveni, Ciuteanu
pentru timișoreni și Tonciu 2, 
văsuță 2, Ștefănescu pentru 
reșteni. (C. Crețu-coresp.).

PROGRESUL — MUREȘUL 
MUREȘ 6—2 (1—0, 2—0, 0—1, 
Jucătorii de la Progresul au
nat mai organizat, cîștigînd pe me
rit. Au înscris: Popescu 4, Goian, 
Romașcu pentru Progresul, Soos și 
Lucaci pentru Mureșul. A arbitrat 
corect dr. I. Drăgan. (D. Vișan-co- 
resp.).

Chir- 
bucu-

TG. 
3-1). 
acțio-

pid s-au impus în partidele respec 
tive, obținînd victoria pe merit. î 
primul meci, în sala Giulești s-a 
întîlnit Steaua și Academia Mill 
tară. Campionii au jucat bine s 
au cîștigat clar, cu 94—68 (52—35 
Cei mai buni: Novacek (29), Gheoi 
ghe (19), Barau (11), Niculescu (Ț 
de la Steaua, Fodor (21), Cîmpean 
(19) și A. Folbert (11) de la Ace 
demia Militară. în meciul al doile 
s-au întîlnit Rapid și I.C.F. Studer 
ții au primit replica unei format 
care s-a arătat bine pusă la pun; 
cu pregătirea. Rapidiștii, cu Cristia 
Popescu în excelentă formă și dis 
poziție de joc, și cu Kiss în „mină' 
au cîștigat ușor o partidă în car 
adversarii, la primul lor meci în c< 
tegoria A, au jucat timorat. Apăra 
rea studenților are încă lacune, miț 
carea în teren este nesatisfăcătoar 
iar procentajul aruncărilor la co 
— destul de scăzut. Rapid — I.C.I 
90—75 (42—22). S-au evidențiat
Cristian Popescu (23), Kiss (28), Pri 
dulea (14) de la 
(22), Nicolau (16) 
la învinși.

Iată rezultatele
Medicina Tg. Mureș — Universitate. 
Cluj 58—61 (31—31); Dinamo Ora 
dea — Dinamo București 63—8r 
(27—48); Steagul roșu Brașov + 
Universitatea Timișoara 63—5 
(29—23'

învingători, Irimil 
și Malușel (15) d

celorlalte partide



Comentariul nostru

Sistemul de joc
să fie de vină?

S-au consumat (cu o singură excep
ție: meciul Dinamo Pitești — Jiul)
jocurile etapei a Vll-a, etapă care pro
mitea un reviriment, întrucît se situa în 
plină întrecere (la mijlocul turului, 
cînd rodajul trebuia să fie de acum în
cheiat ), programînd, pe deasupra, și 
trei jocuri de tradiție în fotbalul nos
tru : Steaua—Progresul, Dinamo—Rapid, 
și Steagul roșu—Petrolul. Din păcate, 
însă, SCHIMBAREA IN BINE NU S-A 
PRODUS. Majoritatea partidelor s-au 
desfășurat la un nivel mediocru, deza
măgind publicul spectator care, in cazul 
meciului Steaua—Progresul, a luat cu 
asalt tribunele de la „Republicii* în do
rința de a urmări un fotbal de calitate, 
la înălțimea,., locurilor pe care le ocu
pau în clasament cele două protagoniste.

Se înregistrează, fără îndoială, un re
gres față de campionatul trecut și acest 
lucru nedorit are — după părerea noas
tră — mai multe cauze. In primul rînd, 
iot mai multe sînt echipele noastre de 
primă categorie care se orientează spre 
noi sisteme de joc. Exemplul lui Di
namo București, adeptă a „betonului* 
mai hotărîtă ca oricînd, a fost urmat 
în ultima vreme de Steagul roșu . (pe 
care am văzut-o evoluînd în etapa a 
VI-a) și de Progresul (în partida cu 
Steaua). Asemeni lui NunweiUer III, 
Campo și Peteanu acționează (în situa
țiile de apărare) în spatele fundașilor, 
ultimii oameni de siguranță, în fața 
propriilor buturi. Nimic rău în aceasta. 
Datorită acestui sistem, lnternazionale 
Milano a cî ști gat două cupe intercon
tinentale la rînd, reprezentativa R. F. 
Germane a ajuns în finala campionatu
lui mondial și nu mult a lipsit să cu
cerească invidiatul trofeu. Numai că e- 
chipele noastre aplică sistemul în mod 
unilateral, îngrijindu-se doar de latura 
defensivă și neglijînd (poate din Re
cunoștință de cauză) aspectul lui 0- 
FENSIV. Cu alte cuvinte, echipele noas
tre nu intră pe teren cu dorința de a 
câștiga jocul, ci de a nu-1 pierde. Se 
joacă (în momentele de atac) eu o di
namică cit mai economic posibil, cu un 
singur vîrf de atac, insuficient susți
nut de coechipieri și lăsat, astfel, 
pradă apărătorilor adverși. Așa a jucat 
Dinamo București cu PetroluL la fel 
Steagul roșu o repriză întfec^gă (a 
doua, în meciul cu Dinamo Buc.), tot 
așa a acționat cea mai mare parte din 
timp și Progresul în jocul cu Steaua. 
Cit de greșit este acest mod de a privi 
lucrurile ne-o demonstrează însăși fazele 
din care se creează ocazii și... goluri. 
Vă moi amintiți cum s-a înscris unicul 
gol al partidei Steaua—Progresul ? 
Fundașul V. Popescu s-a încumetat la 
o acțiune ofensivă, a „urcat* pînă în 
poziția de aripă dreaptă, unde a primit 
balonul trimis de pe partea opusă și 
inteligent lăsat de Oaidă să „treacă* ; 
fără să stea pe gînduri, noul jucător al 
Progresului, complet demarcat, a șutat 
precis și puternic, aducînd victoria for
mației sale. Este vorba aici nu numai 
de aportul unui jucător în plus, menit 
să creeze superioritate numerică într-o 
anumită zonă a terenului (de finalizare), 
ci și de o fază desfășurată rapid, pe 
un front larg și surprinzătoare prin 
schimbarea bruscă a direcției de atac. 
Fazele asemănătoare, care să creeze pa
nică în jața porților, s-au desfășurat 
de regulă pe aripi, urmate de centrări 
oportune, insă au fost prea puține la 
număr.

Ceea ce se desprinde din rîndurile 
noastre este și o concluzie importantă a 
ultimului campionat mondial: vina jocu
rilor și a rezultatelor nesatisfăcătoare 
nu trebuie aruncată pe cutare sau cu
tare sistem. Ci pe empirism, pe impro
vizație în aplicarea lui...

G. NICOIAESCU

Scoruri mari in categoria B
SERIA I

Jocuri spectaculoase la Baia Mare, Tg. Mureș și

a înscris cu capul. A arbitrat 
Săbău-Cluj. (C. Gruia-coresp.

Romulus- 
reg.).

^FOTBAL
București

PROGRESUL BRĂILA—CHIMIA SU
CEAVA (0—0). Deși raportul de cernere 
al meciului a fost de 24—0 în favoarea 
gazdelor, totuși scorul a rămas alb da
torită lipsei de concentrare a atacanților 
Comănescu, Banu, Buturez și Militaru. 
Jucătorii din Suceava n-au tras decît de 
două ori pe poartă. Evoluția localnicilor 
a nemulțumit pe spectatori. (JV. Costin- 
coresp.).

METALURGISTUL BUCUREȘTI—OL- 
TUL RM. VÎLCEA (3—0). Joc de un 
bun nivel tehnic, desfășurat într-un ritm 
susținut pînă la fluierul final. Metalur
giștii au obținut prima lor victorie în 
actualul campionat, cu prețul unor mari 
eforturi. în prima repriză oaspeții au 
avut ocazia să deschidă scorul, dar 
Udroaică și Bot au ratat din situații fa
vorabile. Gazdele s-au apărat organizat 
și apoi au echilibrat jocul. în min. 23, 
in urma unei reușite combinații Floruț— 
Pantelimon—Băcanu, ultimul a marcat. 
La reluare oaspeții controlează mai bine

POIANA CÎMPINA — C.F R. PAȘ
CANI (3—0). Gazdele au jucat cu multă 
ambiție și au cîșligat pe merit. Domi
narea localnicilor a fost concretizată de 
către Deceanu (nrin. 13 și 55) și de 
Bejan (min. 15). A condus bine Glt. 
Gherghe (Buc.). (C. Pir/ogftie-coresp.).

OJELUL GALAȚI—FLACĂRA MO
RENI (1—0). In prima repriză oțelarii 
au avut mai mult timp inițiativa, însă 
atacul lor a ratat numeroase ocazii. 
După pauză, oaspeții au contraatacat mai 
periculos și au ratat două ocazii prin 
Drăgan. Unicul gol a fost marcat de 
David în min. 72 în urma unei acțiuni 
personale. A arbitrat cu unele scăpări 
0. Comșa-Craiova. (S. Constant ine seu și 
G. Arsenie-coxesp.).

nenților posedă certe calități fizice 
totodată o bună pregătire tehnică.

începutul meciului a fost echilibrat, 
cu faze la ambele porți. După ce notăm 
ratările lui Lucescu, Ciornoavă și Păiș 
(Știința), Băluță (Dinamo), în min. 26, 
a intrat în careu, a fost faultat, totuși 
a șutat și Ojoc a reținut. După 3 mi
nute, llalagian (Știința) a deschis sco
rul, surpruizindu-l pe Ghiță cu un șut 
de la distantă. In min. 31, Unguroiu a 
majorat diterența la 2—0. La reluare, 
Unguroiu a driblat cițiva adversari și... 
3—0. Nn au trecut decît cîteva minute 
și tabela s-a schimbat din nou. Duțan 
(Dinamo) a fost faultat in careu și 
penaltiul a fost transformat de Vătafu : 
3—1. Ultimele două goluri au fost rea
lizate de Lucescu, in urma unor com
binații cu Ciornoavă. De remarcat că în 
ipin. 56
arbitrat
(v. p.).

și

Lucescu a ratat un 11 m. A 
bine I. Ritter (Timișoara).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI (1—1). Local
nicii s-au întrebuințat foarte mult, au 
dominat, dar au și ratat. înaintașii Me-

CLASAMENTUL
1.
2.
3.

O nouă acțiune fructificată de studenții bucureștvni. (Fază din meciul Știința 
București—- Dinamo Bacău)

Foto: St. Ciotloș

balonul, joacă deschis și atacul bine 
dirijat de Marinescu, sprijinit de cei 
doi mijlocași a acționat incisiv, reușind 
să creeze breșe în dispozitivul de apă
rare al bucureștenilor, fără însă să reu
șească să concretizeze vreo acțiune. în 
min. 70 Floruț (Metalurgistul) a exe
cutat un corner. Portarul Alexandru s-a 
desprins dintr-un buchet de jucători și 
a respins balonul. Spre surprinderea ge
nerală, arbitrul meciului Zaharia Chifor- 
Brașov a acordat 11 m în favoarea gaz
delor ! La terminarea partidei arbitrul 
ne-a declarat: „La cornerul executat de 
Floruț jucătorul Iancu (Metalurgistul) 
a fost împins de un apărător de la Ol
tul în suprafața de pedeapsă, înainte ca 
portarul Alexandru să fi atins mingea, 
fapt pentru care am 
Oaspeții au protestat 
numai la intervenția 
norului G. Toma au reluat jocul. In 
urma acestui incident, jucătorul Roma 
(Oltul) a fost eliminat de pe teren 
pentru injurii la adresa arbitrului. Pe- 
naltiul a fost transformat precis de Ma
rin : 2—0 în final .oaspeții au slăbit 
ritmul astfel că metalurgiștii au rede
venit insistenți și au reușit să majoreze 
scorul prin Floruț (min. 89) care a șu
tat fulgerător

der, Coman, Bogdan au avut ta față 
pe portarul bucureștean în formă bună, 
căruia nu i-au putut marca nici un gol, 
pînă spre sfîrșitul partidei. Oaspeții 
s-au apărat supranumeric. In min. 66 
Dumitrescu (Dinamo) a trimis balonul 
spre poartă și fundașul latan încerclnd 
să îl oprească l-a deviat ta gol: 
0—1. în min 75 arbitrul P. Malița- 
Ploiești a acordat 11 m ta favoarea 
gazdelor pentru henț comis în careu de 
Constantinescu. Meder a transformat 
lovitura : 1—1. (C. Nemleanu-coresp.).

dictat penalti*. 
cîteva minute și 

hotărîtă a antre-

de la 25 m.

GH. CIORANU

BRAȘOV—SIDERURG1S- 
(1—1). Rezultatul este

METROM 
TUL GALAȚI 
echitabil. Ambele echipe au avut perioa
de egale de dominare și au ratat ace
lași număr de ocazii. Scorul a fost des
chis de către Stătescu în min. 3, la o 
lovitură de colț. Egala rea a venit în 
min. 40 la o lovitură liberă, cînd Ochea

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU (5—1). Derbiul seriei a fost 
cîștigat de bucureșleni la un scor se
ver. Cele două pretendente la șefie au 
practicat un joc frumos, cu multe faze 
aplaudate de numerosul public care a 
umplut pînă la refuz tribunele tere
nului Politehnica din Capitală. Studen
ții au realizat un joc bun, imprimînd un 
ritm vioi, iar atacanții au speculat toate 
greșelile adversarilor. O mențiune în 
plus celor două extreme, LUGESCU și 
CIORNOAVĂ, care și-au servit bine co
echipierii, primul fiind și autor a două 
goluri.

Dinamo Bacău a înregistrat duminică 
o grea înfrîngere. Cauzele eșecului ? 
După părerea noastră, carențele cele mai 
importante s-au manifestat în apărare. 
Jocul celor doi fundași centrali, Ne- 
delcu și Vătafu, nu este încă bine sin
cronizat. în ceea ce privește înaintarea, 
componenții ei au combinat exagerat de 
mult, neîncercînd să găsească drumul 
cel mai scurt spre poartă. Cu toate a- 
ceste lipsuri, Dinamo Bacău a arătat că 
în actualul campionat are un cuvînt greu 
de spus, deoarece majoritatea compo-
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mulțumiți de scor n-au mai insistat, 
jucînd mai mult la mijlocul terenului. 
Scorul a fost deschis în min, 5 de 
către Dodu. In min. 16 Pavlovici ma
jorează la 2—0 și tot el mai înscrie 
de două ori pînă la pauză, în minu
tele 33 și 40. Celelalte goluri au fost 
realizate de fundașul Czako (în min. 
31), Lungu (min. 34) și Dumitriu 111 
(min. 75). Corect și autoritar arbitrajul 
lui P. Constantin-București. (A. Sabo- 
coresp.).

Meciurile din programul concursu
lui PRONOSPORT de duminică 2 
octombrie 1966 au dat în afara sem
nelor „1“ — patru de „2* și cinci 
„x“-uri. între ele se află și perfor
manțele cele mai apreciate din cam
pionatul categoriei A : meciurile nule 
de la Brașov, Arad și Timișoara.

Aceste rezultate fac și mai atractiv 
programul concursului PRONOSPORT 
nr. 41 de duminică 9 octombrie, care 
are următoarea alcătuire :

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX. 
X.

XI.
XII. 

XIII.

Craiova — Steagul roșu
Oradea — C.F.R. Timiș.
Arad — Minerul

Știința
Crișul
C.F.R.
Bologna — Torino 
Foggia — Cagliari 
Lanerossi — Roma 
Lazio — Atalanta 
Napoli — Milano 
Venezia — Fiorentina

B. M.

I.
II.

III.
IV.

Rapid — Dinamo Pitești 
C.S.M.S. Iași — Progresul 
Jiul — Farul
Politehnica — Dinamo Buc.

• Plata premiilor la concursul 
PRONOEXPRES nr. 39 din 28 sep
tembrie 1966:

în Capitală, premiile se vor plăti 
începînd cu data de joi 6 octombrie

1966, Ia casieriile LOTO-PRONO- 
SPORT din cadrul fiecărui raion.

în provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C. după 
2—4 zile de la începerea plăților în 
Capitală, timp necesar pentru circui
tul poștal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expe
dia prin mandat poștal, începînd 
data de joi 6 octombrie 1966.

cu

• Tragerea PRONOEXPRES 
mîine miercuri 5 octombrie 1966, 
avea loc la București.

de
va

Știința Buc. 
Dinamo Victoria 
Dinamo Bacău

4. Siderurgistul
5. Metrom Brașov
6. Oțelul Galați
7. Progresul Brăila
8. Chimia Suceava
9. C.F.R. Pașcani 

Ceahlăul P. Neamț 
Metalurgistul Buc. 
Flacăra Moreni 
Poiana Cîmpina 
Oltul Rm. Vîlcea

6
Buc. 6

6
6

3
2

6 2
6 3
6 2
6
6
6
6
6
6
6

4 11
3 2 1

2
3
3
1
3
2
2
3
2
0
1
3

2
2
1
1
2
1
0

1
1
1
2
1
2
2
2
3
4
4
3

12— 5
9— 4
9— 5
8— 3
8— 6
7— 6
3— 5
3— 4
6— 9
6— 5
7— 8

Flacăra MoETAPA VIITOARE:
reni—Metalurgistul București, Ceahlăul 
P. Neamț—Oțelul Galați, Oltul Rm. 
Vîlcea—Metrom Brașov, Știința Bucu
rești—Dinamo Victoria București, Dina
mo Bacău—Progresul Brăila, Siderurgis
tul Galați—C.F.R. Pașcani, Chimia 
Suceava—Poiana Cîmpina.

SERIA A II-A
C.S.M. REȘIȚA—C.F.R. ARAD (1— 

0). Și în aoest meci localnicii au ară- 
tat o formă slabă. După 74 de minute 
de joc steril, scorul a fost deschis de 
Georgevici. Feroviarii dacă insistau mai 
mult în prima parte a partidei și dacă 
fructificau cele două ocazii puteau ob
ține chiar victoria. (I. Plăvițu-coresp.).

CLUJEANA — C.F.R. TIMIȘOARA 
(3—0). Scorul putea fi și mai catego
ric. Clujenii au dominat aproape tot 
timpul și pe lingă cele trei goluri, rea
lizate de Stanciu (min. 40, 56 și 89), 
puteau înscrie cel puțin dublu. Este 
cazul să amintim de ratările lui FiliOp 
(min. 15), Ene (min. 43, 61 și 85) și 
Bacoș (min. 60), care au fost cele mai 
clare. Timișorenii au dat o replică sla
bă. Singurul lor jucător care a cores
puns a fost Lungu, dar care în min. 
76 a ratat o ocazie. A arbitrat bine R. 
Buzdun-București. (V. Morea-coresp. 
re8-)-

VAGONUL ARAD—CRIȘUL ORADEA 
(4—2). După o repriză echilibrată, lo
calnicii au abordat cu mai multă hotă- 
rîre jocul. Oaspeții, în repriza a doua, 
n-au mai reușit să calmeze jocul și au 
cedat. Au marcat ; Sweilinger (min. 12 
și 49), Cuteanu (min. 70) și Dembrov- 
schi (min. 80) pentru Vagonul, Mure- 
șan 11 (min. 30 și 82) pentru Crișul. 
Petre Sotir-Mediaș a condus bine. 
Nicolăi fă-coresp.).

(Gh.

A.S.A TG. MUREȘ—UNIREA 
(7—0). Din nou peste 10 000 de 
tatori au aplaudat victoria categorică 
a fotbaliștilor mureșeni. în repriza în
tîi, jocul a fost la discreția gazdelor 
care 
care
mitriu III.

au construit 
au excelat

După

DEJ 
spec-

multe acțiuni, în 
Pavlovici și Du- 

panză, localnicii

Premiile concursnlui Pronoexpres 
nr. 39 din 28 septembrie 1966

Categoria a
49.618 lei și 2

a

II-a 1 variantă 
variante a 24.618
III-a 53 variante

a 
lei

a

a

a

a

IV-a 247

V-a 1149

VI-a 4901

variante

variante

variante

a

a

a

Categoria
1500 lei

Categoria
414 lei

Categoria
89 lei

Categoria
28 lei.

Report pentru categoria I : 43.175 
lei. ț

Premiul de 25.000 lei va fi atribuit 
prin tragere la sorți unei variante de 
categoria a II-a.

IND. SÎRMEI C. TURZII—A.S. CU
GIR (2—2). Peste 2 000' de specta
tori au urmărit un joc specific de cam
pionat. In prima repriză gazdele au 
atacat insistent, iar oaspeții s-au apărat 
cu 7—8 oameni. In min. 10 Rădulescu 
a fost faultat în careu și Duca II a 
transformat penaltiul : 1—0. In min. 24 
Sardi a șutat și a majorat scorul la 
2—0. In continuare, jucătorii de la 
lnd. Sîrmei au ratat cîteva ocazii prin 
Rădulescu și Pîrvu. In min. 45 Lazăr 
(A. S. Cugir) a profitat de o greșeală 
a apărării adverse și a redus^ din han
dicap : 2—1. în repriza secundă, oas
peții au dominat mai mult și în min. 
68 au reușit să egaleze prin Kiș. A 
arbitrat foarte bine C. Sotir-București. 
(P. Ț onea-coresp.).

C.S.M. SIBIU —GAZ METAN ME
DIAȘ (2—0). Ambele formații au prac
ticat un joc slab, cu multe pase greșite 
și au abuzat de neregularități. Sibienii 
au dominat majoritatea timpului, raport 
de corn ere 10;—2 în favoarea lor, au 
ratat multe ocazii prin Comșa și Lauf- 
ceag. Oaspeții au fost de nerecunoscut, 
în repriza întîi nu au tras nici un 
șut pe poartă! Arabele goluri au fost 
înscrise de Vuici (min. 14 și 51). A 
condus foarte bine C. Dragu (Ploiești). 
(I, Boțan și Gh. Topîrceanu -coresp.).

ofere un 
5 000 de 
din echi- 
gol, din

MINERUL BAIA MARE—MINERUL 
LUPENI (4—0). De mult timp n-am 
mai văzut un meci atît de frumos și 
atît de aplaudat. Dacă gazdele au jucat 
în viteză, și au șutat mult la poartă, 
minerii din Lupeni au meritul că au 
jucat deschis și au dorit să 
spectacol frumos celor peste 
spectatori. Cei patru înaintași 
pa locală au înscris cîte un
acțiuni reușite. Primul gol a fost mar
cat în min. 3 de Sasu la o pasă a 
lui Silaghi. în min. 58 Cronicii l-a des
chis bine pe Bohoni, care a concretizat î 

2—0. Cel de al treilea gol a fost sem
nat de Silaghi în min. 87, iar cel de 
al patrulea de Miculaș în ultimul minut 
al partidei. Arbitrul A. Pop-Oradea a 
condus excelent. (T. Tohătan-coresp. 
reg.).

CLASAMENTUL
1. A.S.A. Tg. Mureș 6 5 0 1 18—4 10
2. Clujeana 6 4 1 1 10—8 9
3. Vagonul Arad 6 4 0 2 14—5 8
4. Minerul B. Mare 6 3 12 14—9 7
5. C.F.R. Timișoara 6 3 12 8—6 7
6. Crișul Oradea 6 3 0 3 17—8 6

7.-8. C.S.M. Reșița 6 3 0 3 8—9 6
7.-8. C.S.M. Sibiu 6 3 0 3 10—11 6

9. lnd. sîrmei C. T. 6 2 2 2 6—7 6
10. A.S. Cugir 6 2 2 2 6—8 6
11. Gaz metan Mediaș 6 2 1 3 8—12 5
12. Minerul Lupeni 6 2 0 4 7—14 4
13. Unirea Dej 6 12 3 7—18 4
14. C.F.R. Arad 6 0 0 6 1—15 0

ETAPA VIITOARE: Crișul Oradea-
C.F.R. Timișoara, Minerul Lupeni—Uni
rea Dej, A. S. Cugir—Vagonul Arad, 
Gaz metan Mediaș—A.S.A. Tg. Mureș, 
C.F.R Arad—Minerul Baia Mare. G.S.M. 
Reșița—Ind. sîrmei C. Turzii, Clujeana— 
C.S.M. Sibiu.

Rubrică redactată de Administrația de |
Stat Loto-Frono sport. ■

Ne vizitează
Karl Wlarx Stadt
(R. 0. Germană)

Mîine își începe turneul în țara 
noastră echipa de fotbal F.C. Karl 
Marx Stadt. Fotbaliștii germani vor 
susține trei partide : miercuri, 5 oc
tombrie, ora 15,30, stadionul Giuîești, 
cu Rapid ; duminică, 9 octombrie, la 
Tg. Mureș, cu AXA.; maHi, tt oc
tombrie, ia Craiova, cu Știința.



Campionatul european feminin de baschet 14 țări la startul
„Olimpiadei șahistelor“

(Urmare din pag. 1)

să se distanțeze în ultimele 5 minute, 
dramatice prin desfășurarea lor, selec
ționata română reușește să acumuleze 
an avantaj ^61—56) dar* în continuare, 
cele mai bune jucătoare (Vogel Ni- 
culescu, Suliman, Dumitrescu, Raco- 
vită si Pruncul părăsesc terenul pen
tru 5 greșeli personale. Polonezele fo
losesc acest moment si reduc diferența, 
în ultimele secunde Ivanovici și Hor
vath înscriu din aruncări libere și Pej 
cetluiesc victoria pe deplin meritată 
și extrem de aplaudată a echipei 
noastre.

GRUPA B (SIBIU)

Bulgaria—B.F. Germană 75—.30 
(32—15). Joc 'oarte disputat, în care 
ambele echipe au făcut mari eforturi. 
Din păcate, însă, spectatorii au putut 
admira doar buna pregătire fizică a 
jucătoarelor, pentru că din punct de 
▼edere tehnic sau tactic ele au rămas 
datoare. Reprezentativa Bulgariei — 
într-o alcătuire nouă și din care lipsesc 
cea mai mare parte a baschetbalistelor 
consacrate — manifestă o simțitoare 
scădere valorică. Credem că nu numai 
în această competiție, dar și anul viitor, 
în cadrul campionatului mondial de la 
Praga, antrenorul reprezentativei Bulga
riei va avea mari dificultăți în ce pri
vește alcătuirea unei selecționate care 
să se claseze pe Un loc fruntaș. Se
lecționata R. F. Germane a dovedit și 
în această partidă o mare imprecizie în 
aruncările la coș.

Iugoslavia — Franfa 74—60 (31— 
36). Selecționata iugoslavă a obți
nut o victorie deosebit de prețioasă, 
dar cu dificultate, ta prima vedere

Cea de a treia ediție 
a Balcaniadei 

de tenis ele masă
Iubitorii sportului cu mingea de ce

luloid de la noi vor trăi la sfîrșitul a- 
cesteî săptămîni un eveniment deosebit. 
Este vorba de întrecerile celei de a TÎT-a 
ediții a Balcaniadei de tenis de masă 
©are va avea loc vineri, sîmbătă și du
minică, la Brașov. Întîlnirile vor con
tribui, firește, la s! ungerea legăturilor 
de prietenie dintre sportivii celor cinci 
țări, la realizarea unui util scbîmb de 
experiență. în plus, pentru jucătorii ro
mâni, meciurile de la Brașov vor în
semna și debutul în noul sezon compe- 
titîonal. Deci, iată suficiente motive 
pentru care actuala ediție a Balcania
dei este așteptată cu interes.

Sala Armatei din Brașov, special a- 
menaj’ată în vederea acestor partide va 
găzdui sportivi și sportive din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și România. 
Federațiile de specialitate ale țărilor 
participante și-au anunțat următoarele 
loturi: Bulgaria; Nadej'da Ivanova, 
Anamaria Hristova, Emilia Neykova. To
dor Velikov, Petar Velikov, Rostislav 
Cuerguiev, Emil G.uerguiev; Grecia: 
Lucia Skrivanu. Nota Kotsig, Maria 
Louka, Helepi Marinu, Christos Christo- 
dulatos, Snilios Gianakopulos, George 
f^eorgiu, Emanoil Diakakis, Nicolas Fer- 
lemis, Jean Klimatzos; Iugoslavia : 
Cyrila Pirc, Vasilica Jecmenita, Istvan 
Korpa, Surbek, Cordas: Turcia; Aysan 
Edizkun, Tvi Ozerel, Ayla Ozkan, Er- 
deny Gunav, Koco Juvanidis, Ata Sei- 
kuk, Danyal Ciper: România; Maria A- 
lexandru, Eleonora Milialca, Carmen 
Crîșan, Radu Negulescu, Dorin Ciur 
«riucă, Adalbert Reti. Gheorghe Cobîrzan. 
Marius Rodea. Pe lingă acești jucători, 
la probele individuale vor mai concura 
și alți sportivi din țara noastră.

înaintea începerii Balcaniadei de la 
Brașov, credem că este interesant să a- 
mințim pe cîștiffătorii edițiilor trecute. 
Ediția Atena, 1964; echipe femei : 
România. echine bărbați : România, 
simplu femei : Eleonora Mihaleat, simplu 
bărbați î Surbek, dublu bărbați: Negu- 
lescu—-Giurgiucâ, dublu femei: Maria 
Alexandru—Ella Constantinescu, dublu 
mixt: Ella Constantinescu—Giurgiucâ ; 
ediția a II-a, Sofia, 1965; echipe fe
mei : România, echipe bărbați: România, 
simplu femei: Maria Alexandru, simnlu 
bărbați• Giurgiucâ. dublu femei; Ma
ria Alexandru—Ella Constantinescu, 
dublu bărbați ; Giurgiucâ—Cobîrzan. 
dublu mixt: Maria Alexandru—Giur- 
giucă. Așadar. la cele două ediții de 
pînă acum, reprezentanții României au 
cucerit 13 titluri din totalul de 14. 
(?e va fi la Brașov ? Să sperăm că ju
cătorii noștri vor avea din nou o com
portare bună, confirmînd... tradiția ? 

după cum arată diferența de scor, 
s-ar crede că nu a fost așa. Și to
tuși... Trebuie arătat că mult timp 
scorul s-a menținut apropiat, ba, 
mai mult, selecționata franceză a 
condus uneori cu 4—5 puncte. în 
minutul 36 (scor : 60—60), echipa iu
goslavă, avînd în Kalenici și Rado- 
vanovici două jucătoare experimen
tate și în „zi de coș**, s-a distan
țat prin aruncări precise și a cîștigat.

PROGRAMUL DE ASTAZI : Gru
pa A — Cluj: U.R.S.S. — Olanda ; 
Italia — Polonia: România — Unga
ria; Grupa B — Sibiu: R.F. Germa
nă — Cehoslovacia; Franța — R.D. 
Germană; Bulgaria — Iugoslavia.

Cehoslovacia — R. D. Germană 
69—54 (26—28). Meci foarte disputat, 
în care mecanismul bine pus la 
punct al învingătoarelor a măcinat 
încet, dar sigur apărarea învinselor. 

Acestea se anunță totuși un adver
sar dificil pentiu oricare dintre 

echipe, poate doar cu excepția celei 
a U.R.S.S.

CLASAMENTELE
DUPĂ DOUĂ ETAPE

GRUPA A (CLUJ)

1. U.R.S.S. 2 2 0 165— 59 4
2. România 2 2 0 152—131 4
3. Polonia 2 1 1 136—118 3
4. Olanda 2 1 1 115—131 3
5. Ttalia 2 0 2 71—135 2
6. Ungaria 2 0 2 85—150 2

GRUPA B (SIBIU)

1. Bulgaria 2 2 0 138— 86 4
2. Cehoslovacia 2 2 0 143—110 4
3. R.D. Germană 2 1 1 159—120 3
4. Iugoslavia 2 1 1 130—134 3
5. Franța 2 0 2 116—137 2
6. R.F. Germană 2 0 2 81—180 2

Spectator la întîlnirea de box Italia — S. U. A.
• Italienii — foarte bine pregătiți fizic® Americanii — tehnică excelentă

Da Neapole s-a disnutat recent 
întîlnirea amicală de box dintre re
prezentativele de amatori ale Italiei 
si S.U.A. Confruntarea celor două 
formații a fost urmărită cu mare 
interes de numeroși antrenori, teh
nicieni și arbitri din toată lumea 
care — cu cîteva zile înainte — par
ticipaseră la lucrările Congresului 
A.I.'S.A. de la Roma. Interesul ma
nifestat de specialiștii boxului din 
cele cinci continente a fost. fără 
îndoială, Justificat. Da Meanole ur
mau să stea fată în fată două echine 
recunoscute nrin valoarea boxeri
lor ce le alcătuiesc. Ne-a interesat 
să vedem în ce stadiu de pregătire 
se găsesc selecționatele celor două 
țări, pentru a ne da seama de posi
bilitățile boxerilor italieni și ameri
cani care se pregătesc în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Ciudad de 
Mexico.

întîlnirea de la Neanole. cîstigată 
de boxerii italieni cu scorul de 7—3 
(după părerea mea, un rezultat de 
egalitate era mai aproape de ade
văr). ne-a prilejuit cîteva constatări 
interesante privind valoarea celor 
două formații. „Squadra azzura“, 
pregătită de cunoscuții Natale Rea 
și Armando Poggi. este foarte tînă- 
ră : media de vîrstă 20—21 de ani. 
Italienii stăpînesc o gamă variată

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
MADRID, tn campionatul spaniol 

de fotbal echipa F. C. Sevilla (ad
versara formației Dinamo Pitești în 
„Cupa orașelor tîrguri*) a fost în
trecută cu 2—1 de Saragossa. în 
aceeași etapă; Atletico Madrid a ter
minat la egalitate (1—1) cu Valencia, 
iar SaLadell a învins pe Coruna cu 
3—0, în clasament conduce Valencia 
cu 7 p, urmată de Real Madrid și 
Saragossa cu cîte 5 p. Sevilla se află 
pe locui 10, cu 3 p.

MOSCOVA. Rezultate din campio
natul unional de atletism pe echipe 
care se desfășoară în orașul Lenina
kan (R.S.S. Armeană): 100 m — Ka
satkin 10,4; 400 m — Svebetov 47.2; 
110 mg — Stepanenko 14,0; lunoime 
— Leppik 8,03 m; prăjină — Feid 
4.90 m: disc — Liahov 58,11 m : 100 
m femei — Grigorieva 11,7; înălțime 
femei — Okorokova 1,70 m.

VARȘOVIA. Turul ciclist al Polo

La Cluj se joacă 
cu „casa închisă“

(Urmare din pag. 1)

lectionata noastră în lupta pentru locul 
secund din această serie.

Spun locul secund, pentru că — cel 
puțin așa cum au lăsat impresia în pri
ma zi — baschetbalistele sovietice par 
decise să cîștige si acest campionat. Pri
vind echipa Uniunii Sovietice am înțeles 
însă că forța de joc a campioanelor nu 
rezidă numai în neta diferență de talie 
față de toate celelalte echipe. Elevele 
și fostele colege ale Lidiei Alexeeva au 
o deosebită vitalitate, aleargă, recupe
rează la panou șl mînuiesc balonul în 
mare viteză, aproape ca băieții. Nu este 
de neglijat nici faptul că ..arsenalul9 
tactic al formației este foarte bine pus 
la punct.

Echipa României joacă foarte 
frumos** — mia spus unul din ^vete
ranii1* prezent! la întrecerile de la Cluj, 
reputatul ziarist polonez Witold Szere- 
meta, care asistă acum la cel de-al 
8-lea campionat european feminin. 
.Combinații subtile șî rapide în con
tinuu crescendo — spune Szeremeta — 
care îneîntă privirile**. Dar — adaug 
la spusele colegului mai vtrstnic — și 
o oarecare ușurință în a privi lucrurile 
pe teren cînd tabela de marcaj nu mai... 
anunță nici o emoție. Această ușurință 
s a făcut remarcată în jocul echipei 
noastre, mai ales în apărare, unde se 
primesc atît de multe puncte în mod 
gratuit. în sfîrșit, să nu ne grăbim cu 
aprecierile: sîntem abia la început — 
și așa precum bine știți — orice în
ceput este puțin mai dificil.

de lovituri, folosesc excelent lupta 
de aproape, toti — fără excepție — 
amplificînd ritmul în finalul fiecă
rei renrize și îndeosebi în ultima. 
Aceasta dovedește atentia deosebită 
ne care o acordă antrenorii Rea și 
Poggi pregătirii fizice. Cred că tine
rii Parîola (muscă). Cottena (pană), 
Giusliano (semimijlocie). Bambini 
fgrea) vor avea un cuvînt de spus 
în competiția olimpică din anul 
1968.

Am așteptat cu mult interes să-i 
văd pe reprezentanții boxului ama
tor din S.U.A. Toti sînt bine dez
voltați fizic, au aloniă și o mare vi
teză de execuție. Da aceste calități 
pugilistii americani (opt dintre ei 
sînt de culoare) au adăugat o teh
nică ireproșabilă. Numai „greul” 
Wart nu s-a ridicat la valoarea co
legilor săi de echipă. Da toți ceilalți 
am observat însă o foarte mare mo
bilitate. Ei apreciază distanța „la 
milimetru” și lovesc variat, cu serii 
repetate, din orice poziție. Stilul de 
luptă al amatorilor americani se a- 
seamănă firește, foarte mult cu cel 
al profesioniștilor. Componenții ac
tualei reprezentative a S.U.A. își 
construiesc însă prea mult acțiunile 
ofensive, cu capul înainte, riscînd — 
din această cauză — să primească
■MBIIIWnaaMRMUnrMnBBB

niei s-a încheiat cu victoria rutie
rului polonez Gawliczek, urmat de 
coechipierul său Magera la 5:54. Din
tre concurenții străini, cel mai bine 
s-a clasat Patzig (R.D.G.), pe locul 
14, la 11:22 de învingător.

BERLIN. în întîlnirea de atletism 
dintre reprezentativele R. D. Ger
mane și Poloniei, desfășurată la Mag
deburg, qazdele au cîștigat la femi
nin cu 64,5—52,5 în timp ce la mas
culin au învins sportivii polonezi cu 
111—101. Tată cîteva rezultate: mas
culin, 30C0 m obst — Hartman 
(R.D.G.) 8:35,0; prăjină — Nordwig 
(R.D.G.) 5,15 m; feminin, 100 m — 
KJbbukowska (Polonia) 11,4; disc — 
Spielberq (R.D.G.) 56,34; suliță — 
Luttce (R.DG.) 54,11.

ISTANBUL Reprezentativele de 
fotbal (tineret) ale Turciei și- Polo
niei s-au întîlnit în meci amical. 
Gazdele au terminat învingătoare cu

O nouă ediție a campionatului mon
dial de șah pe echipe este în curs de 
desfășurare, de Ieri. 14 reprezentative de 
țări s-au prezentat la Oberhausen, lo
calitate din centrul R. F. Germane, 
pentru a începe întrecerea în această a 
treia „Olimpiadă a șahistclor**.

Amintim că precedenta ediție a avut 
loc, în 1963, la Split (Iugoslavia), iar 
primul start s-a dat, în 1957, tn ora
șul olandez Emmen. Atunci, la prima 
întrecere a șahistclor, echipa României 
a realizat o performanță de răsunet, 
clasîndu-se pe locul doi, la egalitate de 
puncte cu deținătoarele titlului suprem 
— șahistele sovietice. Debutul promi
țător al jucătoarelor noastre în suprema 
confruntare a șahului feminin a fost ur
mată și de alte remarcabile afirmări în 
arena marilor întreceri. Este de amintit 
prezența șabistelor României pe locuri 
fruntașe în turnee internaționale. în cele 
zonale și ale candidatelor la titlul mon
dial, precum și o serie de victorii în 
întîlniri pe echipe. La ediția a doua a 
Olimpiadei feminine, la Split, reprezen
tativa țării noastre s-a clasat pe locul 
patru, în urma echipelor U.R.S.S., Iu
goslaviei și R. D. Germane, clasate pe 
primele trei locuri.

în această a treia întrecere pentru titlul 
mondial feminin de șah pe echipe, țara 
noastră este reprezentată de maestrele

Două victorii românești
la „Regata Plovdiv66

La sfîrșiful săptămînîi trecute a 
avut loc, în Bulgaria, „Regata Plov
div* la care au participat caiaciști 

avertismente. De altfel, asa s-au si 
netrecut lucrurile la Neanolo unde 
boxerul de categorie pană. Miiller, 
a pierdut prin descalificare partida 
cu italianul Cottena. In plus, pugi
listii americani nu lovesc decisiv, 
ceea ce într-o competiție dificilă si 
de durată (cum este turneul oii mnic) 
poate duce la răsturnarea situației, 
dacă partenerul de întrecere este 
mai combativ. In orice caz, pot spu
ne că boxerii americani se vor nu
măra, la 3.0. din Mexic, printre pre- 
tendenții Ia cucerirea titlurilor su
preme. O impresie deosebită mi-au 
lăsat Merkarel (muscă). Muller 
(pană). Harris (s^miusoară). Waling- 
ton (ușoară) si Howar (miilocie u- 
soară). Nu același lucru not spune 
despre titularii categoriilor mari, 
care au arătat serioase deficiente. 
Dar. pînă în 1968, se pot schimba 
multe lucruri.

Trebuie să remarc, în încheiere, 
arbitrajul competent prestat de 
Victor Popescu. Invitat ca neutru 
la această confruntare, arbitrul nos
tru a fost apreciat de toti partici- 
panții Ia Congresul A.I.B.A., de spe
cialiștii italieni și americani, fapt 
care a prilejuit delegației noastre 
multă satisfacție.

MIHAI TRANCA

Secretar general al F.R. Box

1—0 prin punctul marcat în proprie 
poartă de fundașul Szatkowski (min. 
89). . „ . . .

PARIS. Meciul triunghiular (mas
culin) de atletism, desfășurat pe sta
dionul Colombes din Paris, s-a ter
minat cu următoarele rezultate fi
nale: Franța — Anglia 113—98; 
Franța — Finlanda 128—83; Analia 
— Finlanda 122—90. Cîteva rezulta
te din ultima zi de concurs : înăl
țime — St. Rose (Franța) 2,04 m ; 
1500 m — Wadoux (Franța) 3:45,7; 
10 000 m — Tulloch (Anglia) 29:05,2; 
400 mg — Sherwood (Anglial 51,4.

MOSCOVA. Cu prilejul unui con
curs atletic desfășurat la Minsk, măr
șăluitorul sovietic Hrolovici a par
curs în două ore distanta de 26,657 
km, corectînd astfel cea mai bună 
performantă mondială deținută de 
V. Egorov cu 26,429 km.

internaționale j Alexandra Nicolau — 
i — și Elisabeta Polihro- 

niade, precum șî de maestra Margareta 
Perevoznic, fostă campioană. Sistemul 
competiției prevede echipe de cîte două 
jucătoare și o rezervă, aceasta din urmă 
putînd fi introdusă la masa a doua a 
formației. Acest lot relativ restrins de 
participante creează o oarecare nivelare 
a șanselor, ceea ce, după părerea orga
nizatorilor este în avantajul țărilor cu 
un șah feminin mai puțin dezvoltat. 
Dintre echipele participante, se distinge 
prezenta ’ campioanei mondiale, Nona 
Gaprindașvili, la prima masă a repre
zentativei U.R.S.S. Ea va fi secondată 
de maestrele Kozlovskaia și Kușnîr. 
Echipe puternice prezintă Iugoslavia 
(Lazarevici, Nedelkovici, Iovanovici), 
R. D. Germană (Keller-IIermann, No- 
varra, Just), Ungaria (Karakas, Bilek, 
Verdeci), Bulgaria (Asenova, Troianska, 
Dobreva), S.U.A. (Gresser, Lane, Aron
son).

Meciurile au loc în fiecare după-amia- 
ză în sala de sport din Oberhausen. 
Dimineața se continuă partidele între
rupte.

La ora, cînd închidem ediția, sînt în 
curs de desfășurare partidele primei 
runde. 11

și canoiști din țara qazda, din Un
garia, Iugoslavia, Polonia, R.S.S. 
Bielorusă precum și un qrup de spor
tivi români. Reprezentanții noștri au 
avut o comportare excelentă, ocu- 
pînd primul loc în doua probe ale 
Regatei. Realizatorii acestor victorii 
sînt I. Suhov și P. Serqhei în proba 
de canoe dublu 500 m și Valentina 
Serqhei și Viorica Dumitru în în
trecerea de caiac dublu 500 m.

Concurs atletic 
la Bratislava

La Bratislava se desfășoară un con
curs internațional de atletism, care 
reunește la start snortivi si snortive 
din Finlanda. Iugoslavia, R.D. Germa
nă, Senegal, Sudan, Ungaria și Ceho
slovacia.

în prima zi de întreceri campionul 
european V. Varju (Ungaria) "a cîș
tigat proba de aruncarea greu
tății, cu 19,14 m, iar ceho
slovacul L. Danek s-a clasat 
pe primul loc la aruncarea discu'uî 
cu performanta de A8.26 m. Alte re
zultate : 200 m ■— Sou (Sudan) 21.8 : 
400 mg — Saar (Senegal) 53,3 : înăl
țime — Burda (Cehoslovacia) 1,98 m ; 
lungime —- Solczany (Cehoslovacia) 
7,23 m 200 m femei •—- Lehocka 
(Cehoslovacia) 24.0 ; lungime femei — 
Kladerova (Cehoslovacia) 5.82 m : disc 
femei — Kleiber (Ungaria) 54.94 m.

Tragere la sorti 
în „Cupa orașelor tîrori“ 
La Zurich. în orezenta Dresedintoiui 

f.i.f.A., sir Stanley Rous, a avut loc 
tragerea la sorti pentru al doilea tur al 
competiției internaționale de fotbal 
..Cupa orașelor tîrguri". S-a stabilit ca 
învinpătoarea întî’nirii dintre Dinamo 
Pitești si F.C. Sevilla 12—0 în tur) să 
fie echipa franceză Toulouse.

LONDRA. Echipa de box amator 
a S.U.A. și-a început pregătirile 
pentru Olimpiada din Mexic prin- 
tr-un turneu în Europa. Boxerii ame
ricani au învins cu 7—3 selecționata 
Angliei, au terminat la egalitate 
(5—5) cu echipa R. F. Germane și au 
pierdut cu 3—7 întîlnirea cu repre
zentativa Italiei.

BERLIN — După disputarea a 10 
runde în turneul International de 
șah de la Zinnowitz, conduc Victor 
Ciocîltea (România) și Vladimir An- 
toșin (U.R.S.S.) cu cîte 7 puncte fie
care. Urinează în clasament Fuchs 
(R.D.G.) 6*/a puncte, Uhlmann (R.D.G.) 
6 puncte. Haag (Ungaria) 5*/r puncte 
etc. In runda a 10-a, jucînd cu piesele 
negre, Ciocîltea a remizat cu Uhl- 
mann. Anterior, șahistul român cîș- 
ti-ase partida susținută împotriva lut 
Pietzsch.

Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul; L P. .Informația", str. Brezolanu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei i 3 luni: 19,50 lei î 6 luni: 39 iei 5 1 an: 78 let 40 365


