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CAMPIONATUL

DE POLO
Joi 6 octombrie 

începind de la 
va djs- 
ștrandul 

jocul

a.c., 
ora 11, 
pută la 
Tineretului 
restant dintre echi
pele Steaua si Ind. 
linii Timișoara. E- 
tapa de duminică 
programează în Ca
pitală: Progrestil — 
Politehnica Cluj, 
Rapid — Crișul Ora
dea, Steaua — Di
namo; în țară: I.C. 
Arad — Ind. linii 
Timișoara, Mureșul 
Tg. Mureș — Voin- 

j ța Cluj.

se

FLORIAN 
(STEAUA) -

NEGOESCU 
CONFIRMA

republicane deCampionatele ._______
ciclism pe pistă au continuat 
ieri, pe velodromul Dinamo, 
eu disputarea probei de 500 
m cu start de pe loc (juniori). 
FL. NEGOESCU șl-a adjudecat 
titlul de campion și la această 
probă, eu timpul de 35,7 sec. 
Pe locurile următoare : CI.
Negoescu (Steaua) — 36,3 sec. 
și Șt. Suciu (Dezrobirea Bra
șov) — 37,2 sec.

• ECHIPA DE BASCHET 
POLITEHNICA BUCUREȘTI, 
ÎNVINGĂTOARE la galați

GALATI (prin telefon). — In 
localitate, s-a disputat luni 
întîlnirea din prima etapă a 
campionatului categoriei A, 
dintre Politehnica Galați și 
Politehnica București. Jucăto
rii bucureșteni au obținut o 
victorie pe deplin meritată 
eu scorul de 82—64 (41—22).

Gh. Arsenle 
și A. Constantinescu 

corespondenți

• MOTOCROSIȘTI' 
ROMANI 

CONCUREAZĂ ÎN U.R.S.S.
Motocrosiștil români M. Dă- 

nescu, Cr. Doviț, Tr. Macarie, 
Al. Jonescu, C. Coman, E. 
Keresteș, O. Puiu, O. .Ștefani, 
Șt. Chițu și P. Paxino au ple
cat în U.R.S.S. pentru a par
ticipa la cîteva concursuri in
ternaționale : Lvov, Bălți. Chi- 
șinău. La aceste întreceri 
vor mai evolua sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G.. 
Mongolia, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. M. DĂNESCU

< CONCURSUL NOSTRU
Ide fotografii

Despre Insigna de polisportiv la „Petrolul" Băicoi

Pe axa de simetrie
Foto: prof. V. Bogdăneț-Bacău g

Cunoscutul foiletonist Efti- 
mie Poantă îți citea cores
pondența venită cu poșta de 
dimineață.

La Oberhausen, in primul meci 
al campionatului mondial feminin 

de șah pe echipe:

ROMANIA—U.R.S.S. 2-0
— Dragă Gumiță, se adre

să el învățăcelului său, pen
tru ea treaba să meargă mal 
repede eu voi rezuma tele
grafic conținutul acestor scri
sori, iar 
rile..

tu vei da răspunsu-

— Tot tele..,

— Tot.
Mureș, 
echipe. Delegat formație gardă 
venit cu 20 „Invitați". Oprit 
poartă, nu intrațt, rog bile
te, cumpărați. Delegatul su
părat, pugiliștil a chemat și 
acasă au plecat.

Fii atent: box, Tg. 
campionat republican

— Reținut rubrică „Mat“ !
— Continuăm : Predeal, se

zon, terenuri de sport părăsi
te, de doi ani neîngrijite. A- 
sociație pe hirtie, ca să fie. 
Consiliul nu vrea să „vadă” !

— Faceți „rocadă" !
— Compartiment de tren, 

la fereastră o fată, pe culoar 
echipa toată. Fotbaliști de la 
Caracal, aflați tn deplasare, 
politicoșl nevoie mare. Bancuri 
răsuflate, poante deochiate, 
zbierat „HaUgari", fata — zis 
măga...

— Ce rimă perfectă, maes
tre 1

— Da-mi răspunsul la scri
soare /

— Mat frumos, dlntr-o mu
tare !...

V. TOFAN

ARBITRII EINAIEIOR 

CAMPIONATULUI DE OINĂ
Pentru conducerea ultimelor în

treceri ale campionatului republi
can de oină, forul de specialitate 
a invitat la finală (7-9 octombrie 
ia Roman) următorii arbitri; An
ton Tofan (lași), Constantin Căpă- 
țînă (Buzău), Aurel Puseu, Ale
xandru Cazacu (București), Du
mitru Mugioill, Emil Comșa (Cluj), 
Pantelimen Ciolacu, Vașile Ciola- 
cu și Pompiliu iștrațe (Sibiu).

CITIȚI CORESPONDENȚA NOASTRA TELEFONICA ÎN 
PAGINA A 4-a

CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET

Echipa României a trecut un examen dificil
• Ecaterinci Vogel - cea mai buna jucătoare de pe teren în meciul cu Polonia • Numai 
cu un joc în forță nu se poate cîțtiga I • Baschetul feminin din „Țara lalelelor" - o 

plăcută surpriză .• O aniversare ratată^.

meciul România
Anca Racovifă (nr. 13) pătrunde spre panou și va înscrie un nou coș pentru 

echipa României. Pază din Polonia (66—64)
Foto: P. Romoșan

Inchipuiți-vă pe cei 3000 de spec
tatori clujeni din Sala sporturilor 
trecuți prin emoții „tari" o sută 
de minute, declanșîndu-și ca la o 
singură comandă bucuria finală 
pentru o victorie la realizarea că
reia ei nu au precupețit nici un 
dram de energie... vocală. Și mai 
închipuiți-vă pe cele 12 tinere ro
mânce care au luptat pînă la capă
tul resursele»’, cu o dirzenie și o 
ambiție demne de toată lauda, tm- 
brățișîndu-se fericite, cu lacrimi în 
ochi, pentru succesul obținut și în 
oare au crezut cu toată tăria...

Veți avea totuși o palidă imagine 
a acelui final dramatic din partida 
România—Polonia (66—64), care a 
provocat o furtună de entuziasm 
în tribune. Să reconstituim cîteva 
din momentele hotărîtoare ale aces

tui al 15-lea meci dintre cele două 
reprezentative, decisiv pentru califi
carea în semifinale.. La pauză, scor 
egal: 35—35, după ce polonezele — 
care au mizat totul pe un joc In 
forță Și Pe talia lor superioară — 
au condus în majoritatea timpului, 
niciodată însă la o diferență mai 
mare de 3 puncte.

După reluarea întrecerii echipa 
noastră a jucat din ce în ce mai 
bine în apărare și a inițiat o serie 
de atacuri „explozive", care au 
creat derută în tabăra adversă. 
Ecaterina Vogel (excepțională în a- 
cest meci) și Sanda Dumitrescu au 
zburdat pur și simplu pe tot tere
nul, jar Anca Racovifă, Dorina Su- 
liman, Viorica Niculescu, Hanelore 
Spiridon sau Cornelia Gheorghe 
le-au susținut mai întotdeauna, 
„punctând" acțiunile cu coșuri pre

Sinteti mulțumiți de rezultate?■ ■ ,
polisportiv nil “SC situează în 
centrul preocupărilor tova
rășilor de aici ne-a demon
strat cu prisosință și o cifră. 
Astfel, numai 98 din cei 
peste 1 900 de, membri UCFS 
sînt purtători ai insignei. 
Cît privește argumentele 
tov. Cristian Păunescu me
nite să justifice această si
tuație, ele tiu pot sta în 
picioare. Nu există iisstrnc- 
tori ? Atunci de ce nu sînt 
atra^î spre^accastă muncă 
foștii .< sportivi^, fruntași ai 
schelei,țgăta joricînd să-șî a- 
ducă j contribuția la dezvol
tarea -^activității sportive? 
Nu > există fsuficient echipa
ment ? Am fost informați că 
de ,;r curînd s S-au cumpărat 
tricouri.țtenișiâțî alte mate
riale sportive, în valoare de 
10 000 lei’T, După părerea 
noastră, mai degrabă este 

din 
exis-
pen-

> >
De cîteva minute, preșe

dintele asociației Petrolul, 
Cristian Păunescu. ne înfă
țișează activitatea sportivă 
de la Băicoi. Peste 1900 de 
membri UCFS sînt încadrați 
în secții de atletism, nata- 
tie. fotbal, popice, sah, te
nis d» masă, handbal și vo
lei. Ei au la dispoziție te
renuri de fotbal, volei și 
tenis, pistă de atletism și 
sectoare de aruncări și să
rituri. bazin de înot, arenă 
de popice și un club dotat 
cu 15 mese de șah și două 
de tenis. în concursurile 
Spartachidei de vară și-au 
disputat întîietatea aproa
pe 800 de iubitori ai atle
tismului. fotbalului, voleiului 
și jocului de popice, iar 
centrul de inițiere la înot 
a fost frecventat de nume
roși tineri și tinere.

Ne-a apărut însă surprin
zător faptul că, din noianul 
de realizări expuse de inter
locutorul nostru, a lipsit In
signa de polisportiv. Cînd 
am întrebat de concursurile 
pentru trecerea probelor, 
președintele asociației a ră
mas puțin pe gînduri și apoi 
ne-a răspuns : „La capitolul 
acesta stăm cam slab. Nu 
avem instructori care să-i 
pregătească pe tinerii dor
nici de a cuceri insigna, nu 
dispunem de suficient echi
pament".

Că problema Insignei de

10 000 Iei î După —-Ft
vorba de nefolosirea 
plin a posibilităților 
tente la schela Băicoi 
tru mobilizarea unui număr 
cît mai mare de tineri și 
vîrstnicî Ia startul con
cursurilor pentru trecerea 
probelor, z #

Așadar, Folosind toate re
sursele de care dispune, con
siliul asociației Petrolul va 
putea obține în scurt timp 
succese însemnate și în do
meniul Insignei de polispor
tiv. cea mai concretă dintre 
activitățile sportive de masă. 

TR. IOANIȚESCU

Astăzi pe stadionul Giulești

Rapid-r. c. ttari Nari Stadt
Iubitorii fotbalului din Capitală vor putea urmări as

tăzi o interesantă partidă de fotbal. Este vorba de me
ciul amical Rapid București — F. C. Karl Marx Stadt, 
care se va desfășura pe stadionul Giulești, da la ora 
15.30.

In deschidere, de la ora 14, se dispută meciul de ju
niori dintre echipele Rapid și Școala sportivă de elevi 
nr. 2.

țioase. Așa se face că echipa ro
mână a condus permanent în repri
za secundă: 45—40 tn min. 27, 
51—46 în min. 29, 54—48 în min. 
32, 57—53 în min. 34 și 61—56 în 
min. 36. Finalul meciului a găsit 
însă pe antrenorii noștri doar cu 
șase jucătoare. Pe rînd M. Pruncit, 
S. Dumitrescu, V. Niculescu, E. Vo
gel, A. Racovifă și D. Suliman au 
părăsit terenul pentru cinci greșeli 
personale. Așa îneît încet-încet po
lonezele au restabilit egalitatea:
61— 61 în min. 38. Voința românce
lor a fost însă de neîntrecut: Iva- 
novici 62—61 (min. 39), Wojtal
62— 62 (min, 39), din nou Ivanovici 
64—62 (min. 40) și Wojtal 64—64 
(min. 40). Au urmat încă trei ac
țiuni : Ivanovici 65—64, apoi atac 
polonez ratat și punct final (66—64) 
— spre satisfacția localnicilor —

prin clujeanca Horvath. VICTORIE!
Cîteva cifre suplimentare vă vor 

completa imaginea asupra acestui 
meci pasionant. în tot timpul par
tidei s-au dictat 37 de faulturi îm
potriva echipei noastre și 34 împo
triva polonezelor. Selecționata ad
versă a recuperat mai mult de sub 
panou, în schimb, baschetbalistele 
române au realizat un procentaj 
superior la aruncările din acțiune î 
43% față de 30%. La aruncări li
bere : Polonia 68% — România 66%. 
In sfîrșit, polonezele au pierdut 
doar patru jucătoare pentru greșeli 
personale, în timp ce echipa noas
tră a pierdut în ultimele minute —

ADRIAN VASILIU
Cluj, 4 octombrie, prin telex,

(Continuare în pag. a 4-a)



ALPINISM HANDBAL

CEI MAI BUNI ALPINIȘTI
Masivul Bătrîna Horoabei din regiu

nea montană Peștera (Bucegi) a găz
duit timp de două zile etapa finală 
a Alpiniadei republicane. La întrecere 
au luat parte unii dintre cei mai buni 
cățărători, care au escaladat, într-un 
timp standard de 70 minute, traseul 
central din Turnul Seciului și un traseu 
din Fisura Șoimilor, ambele de gradul 
'de dificultate 4 a. Disputa finală s-a 
desfășurat la un bun nivel tehnic și 
spectacular, impresionînd în mod deo-

POLO

Dinamo București 
virtuală campioană

Luni dimineață a avut loc în Ca
pitală partida restantă dintre for
mațiile Dinamo și Mureșul Tg. Mu
reș. Victoria a revenit bucureștenilor, 
cu categoricul scor de 12—1 (4—1, 
&—0, 2—0, 4—0). Iată cum arată 
clasamentul înaintea ultimei etape, 
de duminică :

1. Dinamo 17 17 0 0 135:12 34
2. Steaua 16 13 2 1 97:21 28
3. Rapid 17 12 1 4 72:43 25
4. Crișul Oradea 17 11 3 3 71:45 25
5. I. C. Arad 17 6 1 10 36:59 13
6. Politehnica Cluj 17 4 4 9 42:54 12
7. Voința Cluj 17 3 3 11 37:84 9
8. Ind. lînii Timiș. 16 3 3 10 39:95 9
9. Mureșul Tg. Mureș 17 3 1 13 37:95 7

10. Progresul 17 2 2 13 26:34 6

sebit comportarea alpiniștilor de la aso
ciația sportivă Armata Brașov (antre
nor — Emilian Cristea, maestru al 
sportului), care au ocupat primele locuri 
în clasamentul finalei. Alături de 
o notă bună merită și concurenții 
la Metalul Hunedoara, antrenați. 
Dan Pichiu.

In urma rezultatelor obținute în cele 
cinci etape ale întrecerii, titlul de cam
pioană republicană la alpinism pe 
anul în curs a revenit echipei Armata 
Brașov I, formată din Aurel Ieremia, 
maestru al sportului, Matei Șen și 
Dumitru Chivu. Pe locul II s-a clasat 
echipa Armata Brașov IV (N. Sbîrcea, 
M. Szalma și N. Călin), iar pe locul 
III — echipa Metalul 
Rițișan, E. Betegh și 
odată, juriul a stabilit 
nai al întrecerii între 
nism din țară, lată
Armata Brașov, 2. Dinamo Brașov, 3. 
Sănătatea Arad, 4. Unirea Cluj, 5. Să
nătatea București, 6. Creația Brașov 
etc.

De bună seamă că întrecerile Alpinia
dei ar fi fost și mai interesante dacă 
s ar fi bucurat de atenția cuvenită din 
partea tuturor secțiilor. Inițial au fost 
în întrecere peste 20 de echipe, pentru 
ea pe parcurs numărul lor să se re
ducă la 6. Cu 
lipsit concurenții, 
rile fruntașe, de 
Unirea Cluj și

ci, 
de 
de

Hunedoara (A. 
I. Nandu). Tot- 
și rezultatul fi- 
secțiile de alpi- 
clasamentul : 1.

totul nejustificat au 
cu șanse pentru locu
ia Metalul București, 
Sănătatea București.

D. LAZĂR

Luptă strânsă în ambele
întreceri ale seriei a Il-a

în seria a doua a campionatului — în 
ambele întreceri — lupta este de la o 
etapă la alta tot mai strînsă. Echili
brul valoric dintre formații, determină 
ca pozițiile în clasament să se schimbe 
des și, cîteodată, destul de substan
țial... Este de menționat și faptul că 
majoritatea formațiilor folosesc multe 
și talentate elemente tinere. Dar iată 
relatările corespondenților noștri des

pre desfășurarea ultimei etape.
FEMININ. Voința Odorhei—Textila 

Buhuși 9—6 (5—3). Meci frumos în 
care gazdele au reușit să cîștige dato
rită pregătirii fizice superioare. Au mar
cat Teglaș (3), Ecaterina Magvari (2), 
Maria Magvari (2) și Marcoș (2) pen
tru învingătoare, Ingeborg (2), Căpi- 
leanu (2), Peter (2) pentru învinse. 
(A. Pialoga-coresp.). Partizanul roșu 
Brașov—Spartac Constanța 5—6 (2—4). 
Echipa din Constanța a cîștigat dato
rită faptului că a fost mai insistentă 
în fazele de finalizare. (Ilie Stanca- 
coresp.). S.S.E. Buzău—Favorit Oradea 
11—4 (6—2). Jocul a fost la discreția 
gazdelor care au cîștigat fără emoții. 
(M. Dumitru-coresp.). S.S.E. Petroșeni- 
Constructorul Timișoara 10—11 (3—7). 
Oaspetele, jucînd cu mai multă voință, 
au cîștigat pe merit. Cele mai bune 
Domșa, Barabaș și Cerchesan de la în
vinse și Rab, Boțoiu și Pușcaș de la 
învingătoare. (T. Cornea-coresp.).

S.S.E. nr. 2 București—C.S.M. Sibiu 
9—5 (2—2). După felul cum s-a des
fășurat prima repriză silțiencele dădeau 
impresia că nu se vor lăsa învinse. Dar 
în repriza a Il-a elevele bucureșteno 
joacă din ce în ce mai bine și reușesc 
să cîștige (P. lv.).

MASCULIN : Tractorul Brașov—Cau
ciucul Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
18—18 (7—9). Joc viu disputat, cu o 
evoluție palpitantă a scorului. (Gh. 
Briotă-coresp.). Tehnometal Timișoara— 
Voința București 11—11 (4—6). Par
tidă de uzură cu foarte multe durități. 
Jucătorii bucureșteni au condus majo
ritatea timpului dar nu au putut cîști- 
ga (Ion Ciocșanu-coresp.). Timișul Lu
goj—Textila Cisnădie 20—14 (10—8). 
Meci spectaculos în care gazdele
condus tot timpul. Textila a opus o re
zistență mai dîrză doar în prima 
priză. (1. Olariu-coresp.). Voința Si
biu—Metalul Copșa Mică 10—8 (4—6). 
Joc foarte dur prestat de ambele for-

mâții. Latura tehnică a fost lăsată pe 
planul al doilea, (Ilie 
Știința Lovrin—Rapid
10 (9—7).

Ionescu-coresp.).
București 13—

REZULTATELE DIN
STUDENȚEASCĂ

SERIA A II-A,

au

KHsasat

CENTRU
LA

re-

MASCULIN.Politehnica II Timișoara- 
Institutul Pedagogic Bacău 13—14 
(6—7) ; Politehnica București — Uni
versitatea Cluj 11—13 (5—8); Univer
sitatea II București—Știința Petroșeni 
20—13 (10—5) ; Medicina Tg. Mureș- 
Universitatea Craiova 13—11 (7—5)

FEMININ. Universitatea Cluj-I.S.E. 
București 20—3 (10—1) ; Politehnica 
Galați—I.G.F. București 8—4 (4—0) ; 
Politehnica București-Politehnica Iași 
11—10 (4—6) ; Universitatea II Bucu- 
rești-Institutul Pedagogic Bacău 10—5 
(7—2) ; Institutul Pedagogic Tg. Mu- 
reș-Universitatea II Timișoara 5—5 
(3-2).

DE ATLETISM 
CODLEA

lîngă asociația sportivă școlară

sosire »

Selecționabilii—mai aproape 
de ceea ce așteptăm de la ei...

RUGBl

Pe ____ ____ . _
Știința din Codlea a luat ființă, cu cin
ci luni în urmă, un centru de antrena
ment pentru atletism care a obținut 
o serie de succese. Sub conducerea 
prof. G. Wagner peste 35 de elevi și 
eleve participă cu regularitate la an
trenamente. în timpul vacanței de vară 
au fost organizate 13 concursuri. Cu 
acest prilej s-au remarcat I. Ciocănes- 
cu (18 ani) 14,10 m la greutate (6 kg), 
M. Măcelaru (15 ani) 13,39 m la greu
tate (5 kg) etc. (Nic. Seceleanu—coresp.).

cîte un atlet ! FETE : 30 mg. : V. An
gliei (P) 12,0 ; 200 m : Anghel 26,5—rec. 
reg. ; 400 m: I. Szacacs (B) 62,0 ; 800 m: 
Szacacs 2:17,0; greutate : El. Costache 
(P) 11,63 ; suliță : K. Servatius (B) 40,68; 
BĂIEȚI : 100 m : N. Piță (B) 11,3 ; 200 m : 
Piță 23,5 ; 800 m : C. Oană (B) 1:59,5 ; 
10 km marș : N. Maxim (P) 51:38,6 ;
înălțime : A. Popescu (B) 1,92^ suliță : 
V. Iancu (P) 62,27 — rec. reg. (M. Be- 
drosian și St. Constantin—coresp.).

CONCURS INTERRAIONAL 
LA PETROȘENI

Mecîurile Steaua — Gloria și Grivița 
Roșie—Dinamo, programate duminică în 
cuplaj, ne-au îngăduit să urmărim din 
nou pe majoritatea rugbiștilor selecțio
nați pentru meciul cu Italia.

' >• Dintre jucătorii echipei Steaua, 
Penciu, se pare complet restabilit, a 
cules de repetate ori aplauze pentru 
cursele sale spectaculoase și, de multe 
ori eficace. Fundașul „naționalei* pro
mite să ajungă cît mai curînd în ple
nitudinea posibilităților sale. Dintre 
„treisferturi* am reținut jocul bun al 
lui Ciobănel. El a acoperit deseori și 
alte zone ale terenului, venind în spri
jinul coechipierilor săi. Din linia- de 
înaintare, o formă bună a manifestat 
de data aceasta Preda, ceva mai mobil 
și mai activ, atît la repunerile din mar
gine cît și la jocul în grămezi.

• Grivița Roșie a avut în Irimescu 
cel mai bun om din linia de fund, 
dacă nu chiar din întreaga echipă. In 
afară de faptul că talentatul nostru 
sportiv și-a adus aportul la „rotunji
rea* scorului, el a fost și inițiatorul 
cîtorva acțiuni din care coechipierii săi 
au și înscris. După forma pe care o 
arată, Irimescu _aț;e un loc sigur 
„XV*-le țării. Bine s-a comportat 
Țibuleac, inspirat, agresiv, tot mai 
gur pe picior. Păcat însă că nu și-a 
etalat aceste calități pe întreaga durată 
a meciului. Marinescu, în progres, dar 
mai trebuie văzut. Wusek — se comportă 
departe de ceea ce așteptăm de la el; 
adică un jucător care să aibă (așa cum 
ne-a dovedit de cele mai multe ori) 
multă personalitate în joc. O reintrare 
remarcabilă a fost cea a lui C. Stănescu. 
Ga și în cazul lui Penciu, sperăm să-l 
vedem cît de curînd complet restabilit. 
Din compartimentul înaintării, foarte 
bine s-a prezentat Demian, în mare 
vervă și Dinu, care, de asemenea, a 
reintrat în echipă, într-un meci dificil, 
cînd aportul său a venit la timp. 
Rusu cît a jucat a fost util. Un 
de „luptă*, cum avem puțini la 
actuală.

• La Dinamo, mult mai bine au
luat, în această etapă, înaintașii. Baciu 
a făcut din nou multă risipă de ener
gie, căutînd să intervină cu folos ori 
de cîte ori a fost cazul (și a fost cazul 
de foarte multe ori...). Fugigi a man 
cit și el mult. A fost mai calm și și-a 
putut valorifica mai bine cilitățile. V. 
Rusu s-a „bătut* cu mult nerv, îndeo
sebi la jocul în margine (cu folos în 
special în repriza întîia), iar Tuțuianu 
și Stoica și-au făcut și ei simțită pre
zența într-o serie de acțiuni decisive, 
în grămezi. O mențiune și pentru Zlă- 
toianu, nelipsit din acele acțiuni în eaix? 
balanța putea fi favorabilă adversarilor. 
Linia de treisferturi, cum spuneam, 
mai mers cu siguranța și fantezia 
ultimele partide. Dăiciulescu a fost 
sigur (mai ales în prima treime a 
cuini), pripit, speriat. Pentru un fundaș, 
aceste slăbiciuni sînt nepermise. Dra 
gomir a comis unele greșeli dintre care 
prima, cea mai gravă, a dat prilej Gri- 
viței Roșii să deschidă scorul^ Poate 
fără ^ceastă „încercare* pusă... pe tavă 
adversarilor săi, alta ar fi fost soarta 
meciului. Dragomirescu n-a mai apărut 
Iu de jucător inspirat. Nica a

„plimbat* prea stereotip mingile și în 
general a fost prea lent iar Giugiuc, 
deși în progres față de jocurile prece
dente, n-a dat, credem, tot ce poate.

Pentru restul jucătorilor — încă re
zerve.

Selecționabilii vor putea fi revăzuți 
astăzi, pe stadionul Republicii (de la 
ora 16) la un nou joc de verificare.

CUPA ATLETULUI" 
LA ORADEA

Sportivii din Hațeg, Deva și Petroșeni 
au evoluat pe stadionul Jiul. 100 m : 
M. Niculescu 11,2 ; 400 m : Gr. Dobroiu 
51,8 ; lungime : I. Csimbalmos 6,51 ; su
liță : L. Popescu 57,20 
coresp.).
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Wusek (Grivița Roșie), unui dintre selecfionabilii care vor evoiua as
tăzi în jocul de verificare de pe stadionul Republicii, gata să inter

cepteze balonul.
Foto : P. Romoșan

Volei

Programul
al categoriei

campionatului masculin
A, ediția 1966-1967 (turul)

OCTOMBRIE 1966,
București — Viitorul

- Politehnica 
Oradea

Peste 200 de băieți și fete din 
trele de atletism de la Beiuș, Aleșd, Ora
șul dr. Petru Groza, Ineu, Criș, Gurahonț, 
Marghita, Salonta, Șimleu etc. au par
ticipat la competiția dotată cu „Cupa 
atletului”, înregistrînd o seamă de re
zultate promițătoare. (I. Ghișa—coresp. 
reg.).

CUPA SPERANȚELOR» 
LA MORENI

cen-
ȘTAFETA DE 

BUCUREȘTI —
MARȘ 

GIURGIU

La inițiativa Consiliului regional 
U.C.F.S. Ploiești a fost organizată 
Moreni competiția atletică dotată 
„Cupa Speranțelor", rezervată 
între 10—12 ani și 13—14 ani. La 
treceri au luat parte 319 concurenți, 
dintre care 116 fete. Majoritatea probe
lor au fost cîștigate de elevii din Mo
reni și din corn. Ghirdoveni (Gh. Ilinca- 
coresp.).

al 
la 

cu 
copiilor 

in-

MECIUL PLOIEȘTI — BRAȘOV
Pe stadionul din Ploiești a avut loc 

meciul dintre echipele Ploiești și Bra
șov, încheiat cu victoria oaspeților cu 
158—110 p. Organizarea a fost slabă, 
popularizarea întrecerilor, de asemenea. 
Ploieștenii n-au înscris concurenți la 
3 probe, iar la alte 3 n-au avut decît

CĂLĂRIE

rr

Duminică dimineața a 
tă interesantă competiție care a 
cîștigată de reprezentativa clubului DI- 
NAMO (Such, Caraiosifoglu, Bogdan, 
Dinu) în 4.03:56,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Telefoane I (Perșinaru, 
Urse, Furnică, Chiose) 4.07:00,0 și o 
formație combinată 4.16:51,0. La juniori 
(10 km) clasamentul 
1. S.S.E. II 2.40:29,0, 
2.48:20,0, 3. Telefoane 
Nicolae — coresp.).

avut loc aceas- 
fost

a fost următorul :
2. Telefoane I 

H 2.51:00,0. (N. D.

CAMPIONATUL
PE ECHIPE

REPUBLICAN

La Bacău s-a desfășurat întîlnirea în
tre cele 4 formații participante în se
ria a n-a a categoriei B. întrecerile au 
fost dominate de atleții din formația 
GALAȚIULUI care au totalizat 26 990 p 
(B. 18 424 + F. 8 566 p). Au urmat : 2. 
Maramureș 22 209 (14 528 + 7 681), 3. reg. 
București 21 617 (11 490 + 10 127), 4. Su
ceava 17 221 (9 810 + 7 411). Cîștigînd a- 
ceastă î^tîlnire echipa regiunii Galați 
va activă anul viitor în seria I a categ, 
B. (Ilie Iancu—coresp. reg.).

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

16
Rapid 
Steaua București 
șoara, Alumina 

București, Politehnica Brașov — 
torul Brașov, Petrolul Ploiești 
greșul Brăila, Știința Galați — Minerul 
Baia Mare.

23 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A II-A : 
Dinamo București — Politehnica Timi
șoara, Viitorul Bacău — Steaua Bucu
rești, Minerul Baia Mare — Rapid Bucu
rești, Progresul Brăila — Știința Galați, 
Tractorul Brașov — Petrolul Ploiești, 
Alumina Oradea — Politehnica Brasov.

30 OCTOMBRIE 1966. ETAPA A Ilî-A: 
Rapid București — Progresul Brăila, 
Steaua București — Minerul Baia Mare, 
Politehnica Brașov — Dinamo Bucu
rești, Petrolul Ploiești — Alumina O- 
radea, Știința Galați — Tractorul Bra
șov, Politehnica Timișoara — Viitorul 
Bacău.

6 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A IV-A : 
Dinamo București — Viitorul Bacău, 
Progresul Brăila — Steaua București, 
Tractorul Brașov — Rapid București, 
Politehnica Brașov — Petrolul Ploiești, 
Minerul Baia Mare — Politehnica' Ti
mișoara, Alumina Oradea — Știința 
Galați.

13 NOIEMBRIE 1966, ETAPA 
Rapid București — Alumina 
Steaua București — Tractorul 
Petrolul Ploiești — Dinamo București, 
Știința Galați — Politehnica Brașov, 
Politehnica Timișoara — Progresul Bră
ila, Viitorul Bacău — Minerul Baia 
Mare.

20 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VI-A : 
Dinamo București — Minerul. Baia 
Mare, Alumina Oradea — Steaua Bucu
rești, Politehnica Brașov — Rapid Bucu-

ETAPA I :
Bacău, 

Timi- 
Dinamo 

Trac- 
— Pro-

A V-A :
Oradea,
Brașov,

rești, Tractorul Brașov — Politehnica 
Timișoara, Progresul Brăila — Viitorul 
Bacău, Petrolul Ploiești — Știința Ga
lați.

27 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VII-A : 
Rapid București — Petrolul Ploiești, 
Steaua București — Politehnica Brașov, 
Știința Galați — Dinamo București, Po
litehnica Timișoara — Alumina Oradea, 
Viitorul Bacău — Tractorul Brașov, Mi
nerul Baia Mare — Progresul Brăila.

4 DECEMBRIE 1966, ETAPA a VIII-A : 
Dinamo București — Progresul Brăila, 
Petrolul Ploiești — Steaua București, 
Știința Galați — Rapid București, Trac
torul Brașov — Minerul Baia Mare, 
Politehnica Brașov — Politehnica Timi
șoara, Alumina Oradea — Viitorul Ba
cău.

11 DECEMBRIE 1966, ETAPA A IX-A : 
Rapid București — Dinamo București, 
Steaua București — Știința Galați, Po
litehnica Timișoara — Petrolul Ploiești, 
Viitorul Bacău — Politehnica ~ 
Minerul Baia Mare — Alumina 
Progresul Brăila — Tractorul

18 DECEMBRIE 1966, ETAPA A X-A î 
Rapid București — Steaua București, 
Dinamo București — Tractorul Brașov, 
Alumina Oradea — Progresul Brăila, 
Politehnica Brașov — Minerul Baia 
Mare, Petrolul Ploiești — Viitorul Ba
cău, Știința Galați —- Politehnica Ti
misoara.

25 DECEMBRIE 1966, ETAPA A XI-A î 
Steaua București — Dinamo București, 
Politehnica Timișoara — Rapid Bucu
rești, Viitorul Bacău — Știința Galați, 
Minerul Baia Mare — Petrolul Ploiești, 
Progresul Brăila — Politehnica Brașov, 
Tractorul Brașov — Alumina Oradea.

Duminică dimineață, pe baza hipică 
din Galea Plevnei, a avut loc un intere
sant concurs de călărie-obstacole dotat 
cu „Cupa orașului București". Compe
tiția organizată de Consiliul orășenesc 
UGFS București și clubul sportiv Știin
ța s-a bucurat de un frumos succes și 
a constituit totodată o ultimă verifi 
care înaintea finalei campionatului re
publican.

Iată rezultatele înregistrate: 
de categorie semi-ușoară, 1. G. 
(Dinamo) cu Patrat 0 p, 55,5, 
2. Gh. Hie (Dinamo) cu Agata 
59,3 sec; 3. M. Silea (Știința) cu Fra
ga 0 p, 1,05,5; 4. S. Teodorescu (Ști
ința) cu Padina 0 p, 1,06,5; 5. G. Ilin 
(Steaua) cu Gazela 0 p, 1,12,5 ; 6. An
drei Costea (Steaua) cu Zefir 0 p,

Proba 
Vlad 
sec ;
0 p,

1,12,9. Categoria juniori : 1. Ch. Ilie 
cu Agata 0 p, 50 sec; 2. B. Antonescu 
(Știința) cu Floricel 0 p, 51,5 sec; 
3. Ch. Moiseanu ^(Dinamo) cu Petri- 
șor 0 p, 52 sec; 4. B. Antonescu cu 
Logodna 0 p, 52,3 sec; 5. Ion Popa 
(Steaua) cu Struna 0 p, 52,8 sec ; 6. 
G. Berindei (Știința) cu Chidran 0 p, 
54 sec. Categoria ușoară: 1, G. Vlad 
cu Spirt 0 p, 34 sec ; 2. A. Longo (Di
namo) cu Greer Op, '*“ ■* 
Ionescu 
sec.

„Cupa 
clubului 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat Știința cu 16 puncte și Steaua cu 
6 puncte.

37,5 sec ; 3. V.
(Dinamo) cu Melhior 4 p, 35

orașului București* a revenit 
Dinamo, care a totalizat 32 de

Brașov, 
Oradea, 
Brașov.

PRIMELE ECHIPE SÎNT GAZDE.
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Categoria C, în eiirc și comentarii FOTBAL
SERIA EST

METALUL RĂDĂUȚI — METALUL 
BUZĂU (3—1). Meciul s-a disputat la 
Șiret, deoarece terenul din Rădăuți este 
în reparație. Jocul a fost de slabă ca
litate. Metalul Rădăuți a ciștigat dato
rită unor greșeli ale adversarilor. Au 
înscris: Dendrea (min. 8 și 89), Stroe 
(min. 60), respectiv Tănase (min. 80). 
(7. Pope.sczi-coresp.).

RAPID MIZIL—GLORIA C.F.R. GA
LAȚII—1). Jucătorii de1 la Mizil s-au 
prezentat slab din punct de vedere teh
nic și fizic. Oaspeții au venit cu gin- 
dul de a obține un punct, ceea ce au 
și reușit. Scorul a fost deschis în min. 
6 de Cioară (Gloria G.F.R.),**egalarea 
produeîndu-se în min. 42 prin Drăghi- 
cioiu. (I, Georgescu-coresp.).

VICTORIA ROMAN — FLAMURA 
,ROȘIE TECUCI (7—0). Victoria Roman 
a realizat cel mai frumos meci din ac

tualul campionat. Oaspeții au jucat 
uneori dur. Autorii golurilor: l)em- 
brovschi (min. 31, 67 și 87), Crețu 
(min. 38), Barbu (min. 50) și Traian 
Popescu (min. 68 și 75). (C, Broșteanu 
și G. Groapă-coresp.).

ANCORA GALAȚI—UNIREA FOC
ȘANI (1—1). Joc echilibrat, presărat 
cu durități. In minutele 50 și 64 Ar- 
tenie și Lazăr, ambii de la Unirea, au 
fost eliminați pentru lovirea intențio
nată a adversarului. Au marcat: Tîlvăr 
(min. 15) pentru Unirea, Leca (min. 
60) pentru Ancora. (S, Constantine seu 
și G. Arsenie-coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — FORESTA 
FĂLTICENI (2—2). Meci presărat cu 
multe ocazii de gol, dar slab din punct 
de vedere tehnic. Foresta ar fi meritat 
victoria întrucît a jucat mai organizat 
și a luptat mai mult. Golurile au fost

realizate de Panțîru (min. 75) și Ren- 
țea (min. 78), de la Locomotiva, res
pectiv Oltan (min. 50 și 87). (D, Dia- 
conescu-coresp. reg.).

PETROLUL MOINEȘTI—MINOBRAD 
VATRĂ DORNEI (1—0). Deși au do
minat tot timpul, petroliștii nu au reu
șit să înscrie decît o singură dată, prin 
Chirilă (min. 67). Minobrad s-a apărat 
supranumeric, încercînd să scoată un re
zultat de egalitate. (A. Stoianovici-co- 
resp.).

TEXTILA BUIIUȘI—GLORIA BIR- 
LAD (3—2). Ambele echipe au luptat 
mult, dar, din păcate, numai pentru 
rezultat. Jocul a fost de nivel scăzut. 
Au înscris: Szekeli (min. 47), Florea 
(min. 54 și 86), pentru Textila, respec
tiv, Scînteie (min. 3 și 86). (loan 
Vieru-coresp.).

SERIA SUD
MUSCELUL CÎMPULUNG — ELEC

TRICA FIENI (1—0). Formația locală 
a realizat un joc bun și a dominat ma
joritatea timpului. Unicul gol al me

nitului a fost marcat de Rival (min. 70). 
(V. Popescu-coiesp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — C.F.R. 
ROȘIORI (3—1). In min. 2, Diaco- 
nescu și apoi Simionescu, în min. 20, 
au marcat. Oaspeții au redus din han
dicap prin Nițu (min. 27). Opt minute 
mai lîrziu Chiriță a ridicat scorul la 
3—1. După pauză, feroviarii au dat 
dovadă de nervozitate. Fiță (C.F.R.), 
în min. 66, protestează la deciziile ar
bitrului D. Ghețu-București, îi aduce 
injurii „și din această cauză este eli
minat. El refuză să părăsească terenul 
cu toate insistențele antrenorului Petre 
Ivan. După 3 minute, conform regula

mentului, arbitrul a fluierat sfîrșitul 
meciului. (M. A vanu-coresp.).

PROGRESUL CORABIA—FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI (1—2). Prima re
priză a aparținut echipei Progresul, care 
a înscris în min. 9 prin Ene. In repriza 
a doua jucătorii bucureșteni au marcat 
de două ori prin Petracbe (min. 49) și 
Ion Constantin (min. 85). (C. Filip- 
coresp.).

S. N. OLTENIȚA — DUNĂREA 
GIURGIU (0—2). Cu toate că au fost 
dominați jucătorii de la Dunărea Giur
giu au obținut victoria. Cele două go
luri au fost realizate de Cristache Gri- 
gore (min. 63) și Mustață (min. 78). 
(I. Predescu-coresp.).

TEIINOMETAL BUCUREȘTI — STU
FUL TULCEA (1—1). La prima lor 
evoluție în Capitală tulcenii au lăsat 
o impresie bună. Scorul a fost deschis

în primul minut dc Mehedințeanu. Oas
peții au ratat apoi cîteva ocazii de a 
egala. După pauză, înaintarea echipei 
Stuful combină frumos și reușește să 
egaleze în min. 55 prin Sezanov. 
(N, Tokacek-coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — ELECTRICA 
CONSTANȚA (0—0). Jocul a fost de 
slab nivel tehnic. I.M.U.M. a atacat 
mult dar ineficace, iar oaspeții au pus 
accentul pe apărare. (Radu Avram-co- 
resp.).

PORTUL CONSTANȚA—OLTUL SF. 
GHEORGIIE (2—0). Peste 2 000 de 
spectatori au asistat la un joc frumos. 
Oaspeții au contraatacat periculos, dar 
steril. Golurile au fost marcate de Mo- 
roianu în min. 14 și 32. (I. Dumitrescu- 
coresp.).

Portarul Stroie (Stuful) blochează balonul, (Fază din meciul Tehnome- 
tai București — Stuful Tulcea 1—1).

Foto : N. Tokacek

SERIA VEST
MINERUL ANINA—MUREȘUL DEVA 

(2—2). Jocul a fost viu disputat, în 
limitele sportivității. Au marcat: Tîr- 
ziu (min. 65 și 75) pentru Minerul, M. 
Popescu (min. 22 și 52) pentru Mu
reșul. (Gh. Crăciun el- coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA—PROGRE
SUL STREHAIA (3—1). După o serie 
de ocazii ratate, Preoțescu a deschis 
scorul în min. 14.* în min. 33 Progre
sul a egalat prin Mădulici. După pau
ză, feroviarii au mai înscris de două 
ori prin Preoțescu (min. 46) și 1 lie 
Alexandru (min. 57). (S. Gurgui co-
resp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ—TRACTORUL 
BRAȘOV (1—1). Gazdele au ratat mult 
prin Ene, Novacovici și Jucoane. în 
repriza a doua, C.F.R. a insistat mai

SERIA NORD

mult și a înscris în min. 56 prin 
Novacovici. Apoi brașovenii au avut o 
perioadă de dominare și au egalat prin 
Trăznea (min. 75). (M. Mutașcu-co-
resp.).

AURUL ZLATNA — A.S.A. SIBIU 
(4—3). în prima parte, ambele formații 
au desfășurat un joc spectaculos. Dînd 
dovadă de mai multă eficacitate jucă
torii de la Aurul au înscris prin Bol- 
dan (min. 4 și 16), Bălăneanu (min. 
32) și Matei (min. 39). La reluare, 
sibienii joacă mai bine și reduc din 
handicap prin Pintea (min. 70 și 77) 
și Lorincz (min. 88). (M, Păișan-co- 
resp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (2—1). Scorul

strîns se datorește faptului că înaintașii 
de la Chimia au acționat individual, iar 
apărarea oaspeților a jucat în forță. Au 
marcat: Filip (min. 44) și Feher (min. 
85), respectiv Nicu (min. 30). (Traian 
Lnncea-coresp.).

METALUL TR. SEVERIN—VICTORIA 
TG. JIU (3—0) Victoria meritată a 
gazdelor a fost concretizată de 
Zaharia (min. 20 din 11 in), Budănescu 
(min. 44) și Ghinea (min. 74). (Gh. 
Manafu-coresp.).

VICTORIA CĂLAN—METALUL HU
NEDOARA (0—0). Cu toate că au do
minat, localnicii nu au putut trece de 
apărarea organizată a metalurgiștilor. 
Hunedorenii au contraatacat rar și ine
ficace. (A, Tuzo-coresp.).

MINERUL BAIA SPR1E—MINERUL 
BIHOR (1—0). Jocul a fost fru
mos? cu numeroase faze de poartă. Gaz
dele au ratat mult prin Trif și Pop. 
Unicul gol a fost înscris de Șuta în 
min. 59. (A, Domuță-coresp.).

ARIEȘUL TURDA—SODA OCNA 
MUREȘ (1—2). După o repriză echi
librată, Arieșul a dominat în a doua. 
Fotbaliștii din Turda au ratat ocazii 
clare. Golurile au fost marcate de Cri- 
șan (min. 30), Jurcuț (min. 53) pen
tru Soda și Zahan (min. 39) pentru 
Arieșul. (P. Lazăr-coresp.).

METALUL COPȘA MICĂ—CHIMICA 
TÎRNÂVENI (1—2). Au marcat: Lazăr 
(min. 10), Solomon (min. 75) pentru 
Chimica și Ignat (min. 78) pentru 
Metalul. (M. Faliciu-coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA—RE
COLTA CĂREI (0—0). Jocul a 
fost de un nivel tehnic mediocru. Lo
calnicii au combinat mult, iar jucătorii 
de la Recolta au practicat un joc dis
tructiv. (Gh, Cotrăit-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA—SĂTMA- 
REANA (0—2). Cu toate că au do-

Clasamente
SERIA EST SERIA VEST

1. Victoria Roman
2. Unirea Focșani
3. Gloria CFR Galați
4. Foresta Fălticeni
5. Ancora Galați
6. Metalul Rădăuți
7. Metalul Buzău
8. Textila Buhuși
9. Flamura roșie Tecuci

10. Gloria Bîrlad
11. Petrolul Moinești
12. Rapid Mizil
13. Minobrad Vatra Dornei
14. Locomotiva lași

6 4 1 1 20—7 9
6 3 3 0 9—4 9
6 2 3 1 5—5 7
6 2 2 2 14—12 6
6 2 2 2 8—7 6
6 3 0 3 10—11 6
6 3 0 3 10—11 G 
6 3 0 3 9—11 6
6 3 0 3 10—14 6
6 2 1 3 9—8 5 
6 2 13 12—12 5
6 2 1 3 8—10 5
6 2 1 3 3—6 5 
6 0 3 3 5—14 3

1. Metalul Hunedoara 6 3 2 1 12—3 8
2. Mureșul Deva 6 3 2 1 14—® 8
3. V ictoria Călan 6 3 2 1 &—2 8
4. Chimia Făgăraș 6 4 0 2 10—14 8
5. Tractorul Brașov 6 3 12 12—7 7
6. Minerul Anina 6 3 1 2 8—6 7
7. Metalul Tr. Severin 6 3 1 2 8—7 7
8. Aurul Zlatna 6 3 0 3 11—9 6
9. Electroputere Craiova 6 3 0 3 14—13 6

10. A.S.A. Sibiu 6 2 13 10—0 5
11. Autorapid Craiova 6 2 0 4 11—13 4
12. Victoria Tg. Jiu 6 2 0 4 7—11 4
13. C.F.R. Caransebeș 6 1 2 3 2—15 4
14. Progresul Strehala 6 10 5 H—18 2

minat jucătorii de la Faianța au pă
răsit terenul învinși. Oaspeții s-au a- 
părat bine și au ieșit rar la contraatac, 
în min. 34 Batoș a profitat de o gre
șeală a portarului advers și a înscris. 
Cel de-al doilea gol a fost înscris de 
Silaghi. în min. 55 Tiury (Faianța) a 
ratat un 11 m. Gherep (Sătmăreana) a 
fost eliminat pentru injurii aduse arbi
trului Ilie Urdea—Buc. (C, Moldovan- 
coresp.).

A. S. AIUD—MEDICINA CLUJ 
(1—1). Meciul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de nervozitate. Clujenii au 
deschis scorul prin Pîrvuleț în min. 35. 
Gazdele au egalat în min. 75 prin Tiu- 
tiu. Pentru joc periculos au fost eli
minați Lichenstein (A. S. Aiud) și Pîr
vuleț (Medicina). (A, Crișan și î. Fă- 
gădaru-coresp.).

OLIMPIA ORADEA—PROCRESUL 
REGHIN (2—0). A înscris Petrică 
(min. 48 și 86). (V, Sere-corcsp.).

ETAPA VIITOARE : Flamura roșie
Tecuci — Locomotiva Iași, Gloria C.F.R. 
Galați — Foresta Fălticeni, Unirea Foc
șani — Metalul Rădăuți, Minobrad Va
tra Dornei — Rapid Mizil, C-4oria Bîr
lad — Victoria Roman, Petrolul Moi
nești — Textila Buhuși, Metalul Buzău 
— Ancora Galați.

SERIA SUD

ETAPA VIITOARE : Progresul Stre- 
haia — Metalul Tr. Severin, Mureșul 
Deva — Victoria Călan, Autorapid Cra
iova — Chimia Făgăraș, Minerul Anina— 
Metalul Hunedoara, Tractorul Brașov— 
A.S.A. Sibiu, Aurul Zlatna — C.F.R. 
Caransebeș, Victoria Tg. Jiu — Electro- 
putere Craiova.

SERIA NORD
1. Portul Constanța 6 5 10 10—3 11
2. Metalul Tîrgoviște 6 4 11 13-4 9
3. I.M.U. Medgidia 6 3 2 1 5—3 8
4. Electrica Constanța 6 2 3 1 6—4 7
5. Tehnometal București 6 2 2 2 10—8 6
6. Dunărea Giurgiu 6 3 0 3 8—7 6
7. C.F.R. Roșiori 6 2 2 2 6—9 6
8. Oltul Sf. Gheorghe 6 3 0 3 10—15 6
9. Flacăra roșie Buc. 6 2 13 15—12 5

10. S.N. Oltenița 6 2 13 6—6 5
11. Electrica Fieni 6 2 0 4 4—6 4
12.--13. Stuful Tulcea 6 12 3 5—10 4
12. -13. Muscelul C-lung 6 12 3 2—7 4
14. Progresul Corabia 6 114 5—11 3

ETAPA VIITOARE : Progresul Cora
bia — I.M.U. Medgidia, Electrica Fieni 
— Flacăra roșie București, Dunărea 
Giurgiu — Metalul Tîrgoviște, Tebno- 
metal București — Muscelul Cîmpulung, 
C.F.R. Roșiori—Portul Constanța, Stuful 
Tulcea — Oltul Sf. Gheorghe, Electrica 
Constanța — S. N. Oltenița.

1. Olimpia Oradea 6 4 2 0 13—1 10
2. Chimica Tîrnăveni 6 4 11 14—6 9
3. Medicina Cluj 6 3 3 0 10-4 9
4. Recolta Cărei 6 3 12 10—5 7
5. Sătmăreana 6 312 5—6 7
6. A. S. Aiud 6 222 8—8 6
7. Minerul Baia Sprie 6 222 5—6 6
8. Steaua roșie Salonta 6 14 1 8—13 6
9. Arieșul Turda 6 213 8—9 5

10. Soda Ocna Mureș 6 2 13 9—12 5
11. Minerul Bihor 6 2 0 4 0—7 4
12. Metalul Copșa Mică 6 2 0 4 5—10 4
13. Progresul Reghin 6 114 3—9 3
14. Faianța Sighișoara 6 114 3—14 3

ETAPA VIITOARE : Chimica Tîrnă-
veni — Olimpia Oradea, Progresul Re
ghin — A.S. Aiud, Minerul Bihor — 
Medicina Cluj, Soda Ocna Mureș — Fa
ianța Sighișoara, Recolta Cărei — Mine
rul Baia Sprie. Sătmăreana — Metalul 
Copșa Mică, Steaua roșie Salonta — 
Arieșul Turda.

Dialog cu antrenorii

Este necesară o pregătire 
psihologică specială?

Da!—ne răspunde Ion Bălănescu
Discutăm adesea despre „momentul psihologic", mareînd prin aceasta, 

dc obicei, clipa, minutul dc cumpănă, în care se hotărăște soarta unei 
partide. Dc multe ori. acest „moment psihologic" se „întinde”, el însem- 
nînd de fapt minute în șir, o anumită perioadă în care una dintre echipe, 
nerealizîndu-și „planul" își pierde busola. Alteori, soarta unei partide, se 
decide, aparent. într-o singură clipă, ea confundîndu-se cu o eroare gravă 
săvîrșită de către formația în cauză, eroare de care adversara sa profită 
din plin, adjudeeîndu-și victoria.

Este oare necesară o pregătire psihologică specială ? Aceasta a fost 
întrebarea pc care am pus-o antrenorului federal ION BĂLĂNESCU. 
Și iată răspunsul primit

— Da este necesară această pregăti
re, ea fiind — după părerea mea — 
una dintre obligațiile de bază ale unui 
antrenor la o categorie superioară. Este 
greu de crezut că la nivelul categoriei 
A, un antrenor mai poate interveni ho- 
tărîtor pentru învățarea deprinderilor 

tehnice, pentru corijarea acestora, în 
cazul că au fost învățate greșit. Teo
retic, desigur problema se poate pune 
și ea apare ca un lucru frumos. E- 
ventual, se iau și angajamente. Prac
tica însă a arătat că asemenea anga
jamente sînt vorbe goale. Și atunci ? 
Atunci, antrenorului îi revin în prin
cipal două sarcini : aceea de a omo
geniza pregătirea echipei, mai ales sub 
raport tactic, și de a pregăti psiholo
gic pentru jocuri pe oamenii pe care 
îi are Ia dispoziție — pentru a-i mobi
liza — cum ne-am obișnuit să numim 
această muncă.

Dar, să trecem la... concret. Una din
tre cauzele pentru care Jiul a pierdut 
partida cu Rapid a fost lipsa acestei 
pregătiri psihologice speciale. Jucătorii 
de la Jiul și-au propus să înscrie încă 
în primele minute, fiind ferm încredin
țați că doar astfel (așa cum reușiseră în 
meciurile anterioare disputate acasă) 
pot învinge redutabila formație bucu- 
reșteană. N-au reușit acest lucru, 
adversarii lor luptînd din răspu
teri pentru a împiedica pe gazde 
să marcheze la începutul meciului. Și 
minutele treceau unul după altul, fără 
ca tabela de marcaj să se modifice. Se 
modifica însă starea nervoasă a jucă
torilor Jiului — Martinovici, Peronescu, 
Libardi și a celorlalți — care nu mai 
dovedeau aceeași stăpînire de sine din 
primele minute ale partidei. Singur Sto
cker a încercat să-și readucă cu picioa
rele pe... gazon coechipierii. Eforturile 
lui erau însă singulare, irosindu-se în 
marea... de nervi a colegilor săi. îna-

PRONOSPORT
PLATA PREMIILOR LA TRAGEREA AUTOTURISMELOR 

DIN 27 SEPTEMBRIE 1966
ÎN CAPITALA

— prin casieriile proprii Loto-Pro- 
nosport începînd de vineri 7 octombrie 
I960, ora 11,00.

ÎN PROVINCIE

— prin casele raionale CEG cîști- 
gătorilor care au indicat ca domiciliu 
o localitate reședință de regiune sau 
raion (după 2—4 zile de la începerea 
plății în Capitală, necesare pentru cir
cuitul poștal și bancar al documente
lor) ;

— prin mandat poștal, pentru cîști- 
gătorii din localitățile nereședință de 
regiune sau raion, pentru cei care au 
jucat într-o regiune și au indicat o 
adresă în altă regiune, precum și cei 
care au indicat ca adresă unități mili
tare, spitale și sanatorii.

® Tragerea PRONOEXPRES de azi 
va avea loc la București în sala din

str. Doamnei nr. 2 cu începere de Ia 
ora 18,30.

PREMIILE „TRAGERII AUTOTURIS
MELOR* LOTO DIN 27 SEPTEMBRIE 

1966

Categoria 1: 5 premii a cîte 1 au
toturism „Fiat 1800" fiecare.

Categoria a Il-a : 6 premii din care 
2 a cîte un autoturism „Renault 10 
Major" (prin tragere Ia sorți) și 4 a 
cîte un autoturism „Fiat 850“ plus 
12.000 lei în numerar.

Categoria a IlI-a : 6 premii a cîte 
un autoturism „Fiat 600" fiecare.

Categoria a V-a: 3.993 premii a 
cîte 303 lei fiecare.

intașii Jiului au avut multe ocazii de 
a înscrie dar Ie-a lipsit calmul necesar 
pentru a le fructifica, încrederea în 
forțele proprii. Adică, exact pregătirea 
psihologică pentru a depăși situațiile 

grele din teren. Desigur, nu doresc să 
diminuez meritele apărării feroviare, 
dar dacă vrem să facem o analiză ju
dicioasă a meciului aceasta este rea
litatea.

Sau, un alt exemplu. La Brașov, în 
partida cu Petrolul, „stegarii” au 
început jocul sub imperiul aceleiași 
porniri : să, marcheze în primele minu
te. Aceeași lipsă de orizont... psiholo
gic, dacă se poate" spune așa, i-a îm
piedicat să-și materializeze avantajul 
tehnic, tactic șl s-au... trezit conduși 
cu 2—0. Prezența în formație a unor 
jucători „căliți în lupte", cu o structu
ră nervoasă mai echilibrată a creat 
însă climatul necesar pentru „strînge- 
rea rîndurilor", pentru încercarea de a 
reface terenul pierdut. Pină la urmă? 
partida s-a încheiat la egalitate. Dar...★

Am dat aceste exemple pentru că sînt 
cele mai recente. Dar nu ne lovim oare 
de asemenea situații aproape în fie
care meci, în competițiile interne și in
ternaționale ? Faimoasa „miză”. des
pre care discutăm atîta, nu este zidul 
psihic de care se frîng adesea bunele 
intenții ale jucătorilor noștri ? Sînt de
sigur lucruri cunoscute. Din păcate^ 
noi ne-am ocupat destul de puțin de 
rezolvarea acestei probleme, conside- 
rînd-o secundară, lăsînd să fie rezolva
tă, adesea, în mod empiric^ de către 
oameni fără competența corespunzătoa
re. Este timpul să-i acordăm importanța 
cuvenită, să luăm măsurile necesare 
pentru soluționarea ei, angrenînd în a- 
ceastă activitate specialiști de înaltă 
calificare. încă o dată, subliniez faptul 
că este strict necesară o pregătire psi
hologică specială a sportivilor noștri, 
care — bazată pe cunoașterea temeinică 
a sarcinilor individuale și colective, și 
mai ales pe capacitatea de a Ie rezolva Ia 
un înalt nivel — să ducă la „deconec
tarea” lor nervoasă, să le permită să 
abordeze întrecerea într-o stare de 
echilibru psihic perfect, pentru a fruc
tifica la maximum pregătirea tehnico- 
tactică pe care o au.

V. P.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Proriosport,

Azi, la Strasbourg și Sevilla
După cum am mai anunțat, echi

pele Steaua și Dinamo Pitești sus
țin astăzi jocuri cu caracter oficial. 
Steaua întilnește pe R.C. Strasbourg 
în „Cupa cupelor”, în timp ce Di
namo Pitești evoluează în compa
nia echipei F.C. Sevilla în „Cupa 
Orașelor tîrguri". Formația care se 
va califica în turul următor (în 
prima manșă: 2—0 pentru Dinamo 
Pitești) va întîlni echipa franceza 
F. C. Toulouse.



CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET Interviul nostru

După trei zile de întreceri în grupa de la Sibiu
Cum este și firesc, primele rezul

tate din grupa de la Sibiu au per
mis și primele aprecieri cu carac
ter general desigur asupra valorii 
fiecărei echipe. Tn această direcție 
este cert că selecționata Cehoslova
ciei. învingătoare clar în partida cu 
reprezentativa R.D. Germane, se 
detașează net pe lista favoritelor, 
deoarece nu se prea întrevede posi
bilitatea ca baschetbalistele ceho
slovace să sufere vreo înfrîngere 
înainte de turneul final de la Cluj. 
Firește, se poate obiecta că această 
echioă mai are de trecut un „hop*: 
meciul cu Bulgaria. Tn această di
recție, trebuie să spunem însă că 
selecționata bulgară nu mai mani
festă forța de joc care i-a adus atî- 
tea succese în ultimii 10—15 ani.

Formația R.D. Germane, care cu
prinde multe jucătoare tinere, eu 

tmari resurse de progres, nu are de 
I făcut pentru viitor decît efortul de 
a continua să meargă tot pe acest 
drum. Baschetbalistele franceze 
ne-au prilejuit constatări interesan-

te din punct de vedere tehnic. în
tinerirea substanțială a lotului, 
plusul remarcabil de pregătire fizi
că și tehnică și curajul deosebit — 
poate uneori prea exagerat ca în 
meciul cu Iugoslavia — pe plan 
tactic sint lucruri care au surprins 
în mod plăcut Tn tocul selecționatei 
franceze. Referirea noastră la cu
rajul pe plan tactic este justificată 
de folosirea modemului „pressing* 
chiar în meciurile cu adversare cu 
o pregătire tehnică și tactică supe
rioară. Tn întîlnirea cu Bulgaria 
această tactică s-a dovedit bună și 
a surprins, spectatorii asistînd la 
una dintre cele mai palpitante par
tide de pînă acum. Tn schimb, în 
partida cu Iugoslavia tactica a avut 
cu totul alt rezultat: echipa a pier
dut pe cele mai bune șase jucătoare 
din cauza comiterii a cite cinci gre
șeli personale.

înainte de a oferi cititorilor noș
tri și rezultatele celei de a treia 
etape, ne facem o plăcută datorie 
din a sublinia spiritul organizatoric 
de care dau dovadă sibienii și da-

torită căruia întrecerea are condiții 
optime de desfășurare. Din acest 
punct de vedere încă de pe acum 
se poate spune din toată inima: 
bravo organizatorilor !

MARTI, TN GRUPA DE LA SIBIU, 
primele două meciuri au luat sfirșit 
cu victoria mai mult sau mai puțin 
comodă a echipelor favorite: Ceho
slovacia a întrecut R.F. Germană cu 
87—33 (45—12), la capătul unei par
tide în care învingătoarele au avut 
de Tezolvat un minimum de pro
bleme. Ceva mai disputat a fost me
ciul următor, în care echipa R. D. 
Germane a dispus cu 72—45 (27—19) 
de cea a Franței. Aceasta a „ținut 
pasul* foarte bine cu puternica sa 
adversară vreme de 30 de minute.

în al treilea meci al zilei — o 
partidă în genere echilibrată, în
cheiată cu victoria echipei Bulga
riei asupra celei a Iugoslaviei: 
67—55 (31—29).

Perspectivele juniorilor europeni
De vorba cu dl. Karl Morhardt, președintele comisiei de tinerel 

din Federația Internațională de tenis de masă

iA treia victorie consecutivă: 
România — Ungaria 73-45!

G. RUSSU-ȘIIUANU 
Sibiu, 4 octombrie, prin telex

CLASAMENTUL GRUPEI B (Să-
BIU) arată astfel după trei etape :
1. Cehoslovacia 3 3 8 230—143 €
2. Bulgaria 3 3 0 205—141 €
X R. D. Germană 3 2 1 231—105 5
4. Iugoslavia 3 12 135—201 4
5. Franța 3 0 3 ICI—209 3
6. R. F. Germană 3 0 3 114—267 3

Cu ocazia concursului international 
de tenis de masă pentru juniori desfă
șurat cu cîtva timp In urină In Capi
tală, ne-a vizitat ți dl. Karl Morhardt 
(R.F.G.), președintele comisiei de tine
ret din Federația Internațională de Te 
nis de Masă. Dl. Morhardt este bine
cunoscut In lumea sportului cu paleta, 
ducînd o activitate neobosită In cadrul 
comisiei pe care o conduce de mulți ani. 
lntîlnindu-1, discuțiile s-au purtat, fi
resc. In jurul sportului care îl pasio
nează cel mai mult: tenisul de masă.

— Ce părere aveți despre “va
loarea actuală a tinerei generații 
de jucători europeni ?

— Consider cd foarte multi dintre, 
juniorii de pe continent au de pe acum 
o valoare ridicată. Toți tinerii joacă 
modem, eu lovituri de atac puternice, 
executate cu mare titeză. Mă bucură 
progresele înregistrate de juniorii mul
tor țări, cum sint cei din U.R.S.S., Ro
mânia, Ungaria etc.

— Dar în comparație cu ni
velul tehnic al fruntașilor — se
niori ?

-— Cred că în cinci ani vom avea 6 
nouă pleiadă de jucători, cel puțin atit

de tuni ea Kjell lohansson, Scholar, Al
ter, Giurgiucă. La fete tnsă, speranțele 
sint mici. , q,, |

— In aceastS perspectiva, 
poate doriți să ne spuneți Ce 
întrezăriți pe viitor în întrecerile 
jucătorilor de tenis de masă eu
ropeni eu cei asiatici 7 *5/

— Pentru a redștiga pozițiile frun
tașe deținute cu ani în urmă, jucătorii 
europeni vor trebui să-și îndrepte toată 
atenția spre desăvârșirea tehnicii, du
blată și de o condiție fizică ireproșa
bilă. Doar asa vom putea face față cu 
succes handicapului pe care tl aveai 
față de jucătorii chinezi, japonezi $1 
nord-eoreeni, mult mai numeroși In ra
port eu cei care practică acest sport în 
Europa, Elementele tinere și dotate care 
există in prezent pe continentul nostru, 
valoarea antrenorilor și concepția lor mă 
fac să afirm că tenisul de masă euro
pean

GRUPA’ ’A (CLUJ)
/ Dîrzenia cu care fiecare 
își apără șansele, valoarea 
si tactică a formațiilor ce își 
înfîietatea pe podiumul 
săli a sporturilor din orașul Quj, 
iau determinat ca și partidele celei 

[He a treia etape să fie urmărite de 
fun public numeros și entuziast.

în primul meci, selecționata Uniu
nii Sovietice a învins echipa Olan
dei cu scorul de 76—45 (34—20), 
fără să facă eforturi deosebite. Re
plica curajoasă a tinerelor baschet
baliste olandeze nu a putut suplini 
(diferența de talie și de pregătire fi
zică. elemente determinante în con
turarea scorului final.

A doua partidă a adus în fata 
spectatorilor reprezentativele Polo
niei și Italiei. Ca și în zilele prece
dente jucătoarele italiene au cucerit 
(aplauzele celor prezenfi, iar adver
sarele lor... punctele puse în joc. 

! Scor final: 73—48 (34—20) pentru
I selecționata Poloniei.

Ultima partidă
i cer — am așteptat-o cu multă 
i tie, Echipa noastră urma să 
j nească — Ia numai 24 de ore 
j epuizantul meci cu 
' tabila selecționată

echipă 
tehnică 
dispută 

modernei

emoțiile — nu numai ale noastre, 
dar și ale entuziastului public din 

au durat doar... cîteva mi- 
pînă în clipa în 
arăta că s-au scurs 
tabela de
13—8 în favoarea 
noastre.

marcai

Această

mărturisim sîri- 
emo- 
întîl- 
după 
redu- 

Si
Polonia — ; 
a Ungariei.

Cluj 
nute. Mai precis 
care cronometrai 
7 minute și cînd 
Indica scorul de 
reprezentantelor
mică diferență s-a mai menținut pu
țin, pentru ca apoi echipa română 
să se distanțeze net. obtinînd o ca
tegorică și frumoasă victorie cu 
scorul de 73—45 (39—21).

Luptînd pentru fiecare minge, 
practîcînd o apărare în zonă cum de 
mult nu am mai văzut, interceptînd 
prompt și contraatacând fulgerător, 
baschetbalistele noastre au dovedit 
că merită pe deplin locul în semi
finale, pe care victoria de azi 1- 
conturat și mai bine.

D. STĂNCULESCU
Cluj, 4 octombrie, prin telex

CLASAMENTUL GRUPEI A (CLUJ) 
arată astfel după trei etape:
1. V.R.S.S. 3 3 0
2. România 3 3 0
3. Polonia 3 2 1
4. Olanda 3 12
5. Italia 3 0 3
6. Ungaria 3 0 3

»e aflu pe un drum bun.
— în sflrșit, o ultima între- 

bare. Care este opinia dv. ase. 
pra evoluției tinerilor jucători 
români ? v

— Mulți dintre tinerii pe rare î-ain 
văzut au vădit calități deosebite. Car
men Cri șan are un stil frumos. In ci ți va 
ani, Romănia va avea o nouă serie de 
jucători buni. Totodată, sint mulțumit 
de felul cum a fost organizată compe
tiția la care am asistat, motiv pentru 
care felicit federația română de 'Spe
cialitate. In București, eu nu am mai 
fost din 1959 — cu ocazia „Criteriu
lui european de Juniori". Atunci, con
cursul a avut loc la Constanta dar, da
torită amabilității gazdelor mele, ani 
putut să vizitez si Capitala României. 
Astăzi sint de-a dreptul impresionat de 
numărul mare al construcțiilor noi și 
frumoase care au fost ridicate in răs
timpul celor șapte ani.

Interviu consemnat de
C. COMARNISCHI

241—104 
225—176 
209—16C
IfiO—207 
119—208 
130—223

1 PROGRAMUL
grupa A (Cluj) — Polonia—Olan
da, România—U.R.S.S., Ungaria— 
Italia: grupa B (Sibiu) — Franța 
—R.F. Germană, R.D. Germană—■ 
Iugoslavia, Cehoslovacia—Bulga
ria.

DE ASTĂZI: Din presa străină:

Echipa României a trecut
un examen dificil

pag. 1)
cele mai

(Urmare din 
nsa cum arătam -— 
jucătoare.

Cîteva cuvinte si despre celelalte 
meciuri. Vom sublinia. în primul 
rind. victoria neașteptată a Olandei 
asupra Italiei. „Tara lalelelor" a 
trimis la acest campionat 12 tinere 
pentru care acest joc nu mai are 
prea multe secrete și împotriva că
rora toate eforturile și toate... ju
rămintele comune, pe care italience- 
le obișnuiesc să le facă în fiecare 
moment de pauză, nu au folosit. Tn 
sfîrsit. selecționata Uniunii Sovieti- 
'ce a arătat și în întîlnirea eu Un
garia că nu are unadversar de 
valoare apropiată în,această serie. 
Ce năcat că jucătoare® Katalin Ko
vacs, căpitanul reprezentativei ma
ghiare, a fost nevoită să-sî - sărbă
torească jubileul celui de al 150-lea 
meci internațional într-o partidă în 
care echipa sa a avut... aripile 
tăiate.

bune

„STUTTGflRTER
In urmă cu 30 de ani, in august 

1936. Jesse Owens ci știa a patru me
dalii de aur în probele de 100 m, 
200 m, 4x100 m și lungime, deve
nind eroul Jocurilor Olimpice din 
acel an. Niciodată pînă atunci și 
nici după în atletism nu fusese 
realizată o asemenea performanță, 
niciodată nu fusese văzut un atlet 
atit de prodigios. Încă înaintea lui 
Owens, existaseră excelenti alergă
tori pe distanțe scurte ca Charles 
Paddock, Ralf Metcalfe sau Enlace 
Peacock. Ultimii doi — Metcalfe și 
Peacock — reușiseră chiar să-l în
vingă de cîteva ori pe Owens, dar 
evoluția triumfală a compatriotului 
lor nu a mai putut fi stăvi
lită. Mai tîrztu, Harold Davis si 
Mel Patton au doborît recordurile 
mondiale pe distanțele scurte, mă
surate în yarzi și metri. In ultimul 
deceniu, au apărut noi meteoriți ai 
pistei 
Bobby 
g urul 
Henry 
Smith.

<
ZE1TUNG“

Atletul de culoare 
Tommy Smith la un an
trenament împreună eu 
Wayne Herman. Antre
norul — Bob Winter — 
se pregătește să dea ple
carea. Jovialitatea lui 
este un indiciu că rezul
tatele antrenamentului 
sint îmbucurătoare.

re atletism-: Dave Sime, 
Morrow. Armin Hary (sin- 
neameriean), Bob Hayes, 
Carr iar acum. — Tommy 
Revista „LE Ml ROIR DES 

SPORTS" care apare la Paris, a 
întrebat cinci experți francezi pe 
cine l-ar considera drept cel mai 
mare sprinter al tuturor timpurilor, 
adică ce șanse de victorie le-ar da 
într-o... i.maginară finală olimpică.

Iată rezultatul: 1. — Hayes 29 
puncte ; 2. Owens — 22 ; 3. — Smith
— 20; 4. — Morrow — 8; 5. Hary
— 6.5; 6. — Sime — 6 puncte.

Sprinterul de culoare în vârstă de 
21 de ani. Tommy Smith (1.90 m înăl
țime și 80 kg greutate), apare de pe 
acum pe locul trei în lista „celor 
mai mari, dintre cei ma-i“. Elevul 
antrenorului Bob Winter, care a 
realizat excepționalul record mon
dial de 19,5 pe 200 metri (în linie 
dreaptă) va reuși oare să întreacă 
gloria predecesorilor săi. Bob Hayes 
Și Jesse Owens ? în cazul acesta, 
el va deveni la Ciudad de Mexico 
suveranul distanțelor de 
400 metri lucru pe care-l 
de altfel antrenorul său.

Bob Hayes (1,83 m, 86 
desemnat de patru (din
specialiști pe locul întîi, după ce 
în 75 de curse pe 100 yarzi sau 100 
metri desfășurate între anii 1961 și 
1964 a fost învins mimai de două 
ori. Ba Jocurile Olimpice de la To
kio din 1964, el a obținut în finală 
cel puțin 10j0 secunde — cronome
trajul electric a indicat 9.9 secunde. 
Din păcate, însă, cînd atinsese cel 
mai înalt punct al carierei sale 
atletice, la vîrsta de 22 de ani a 
devenit jucător profesionist de fot
bal american. Prin această, el a

la 100 la 
urmărește

kg) a fost 
cei cinei)

urmat exemplul lui Jesse Owens 
(1,78 m, 72 kg). „Săgeata, neagră" a 
reușit ca în cursul unei singure 
zile din luna mai 1935, pe stadio
nul din Ann Arbon, să doboare tn 
numai 100 de minute șase recorduri 
mondiale. Dar, la puțin timp după 
victoriile sale de la J.O., el a de
venit, la 22 de ani, alergător pro
fesionist. Alergind in spatele unei 
motociclete, Owens ar fi realizat pe 
100 yarzi timpul de 9,0 secunde, 
ceea ce înseamnă 13,062 metri pe 
secundă sau 47,025 km pe oră 1

Despre stilul elegant al america
nului Bobby Morrow (1,85 m, 
78 kg), triplu campion olimpic din 
1956, se vorbește și astăzi. Cu doi 
ani înaintea trimfului său de la 
Melbourne, el nu cunoscuse niei o 
înfrîngere. Poate el să fie conside-

rat superior lui Armin Hary (1JB2 
m, 72 kg)? Germanul a rămas pînă 
astăzi cel mai mare sprinter din 
Europa. Dar experții francezi în 
atletism l-au plasat numai pe locul 
cinci, deoarece el a obținut timpu
rile sale record in primul rind da
torită nervilor săi de oțel la start, 
ca și reacțiilor și reflexelor sale 
excepționale. După cum a arătat 
profesorul Reindell, timpul de reac
ție a lui Hary la pistolul starteru- 
lui este între 3 și 5 sutimi de se
cundă față de 12 pînă la 15 cit 
revine celorlalți concurenți. Campio
nul olimpic din 1960 nu a realizat 
un 10,0 secunde curat când a sta
bilit recordul mondial la Zlirich 
ci 10,25 secunde — după cum a 
indicat cronometrajul electric ■— 
consideră „Le Miroir des 5ports".

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
HALLE. — Cu prilejul unei întîlniri 

Internaționale triunghiulare de natatle 
dintre echipele de copii și juniori din 
R.D. Germană, Cehoslovacia ți Româ
nia de la Halte. tînăra înotătoare Car
men Cehanzuc (Școala snortivă de elevi 
nr. 2 București) a stabilit un nou record 
repnbucan (junioare) de sală. în proba 
de 100 m spate, eu timpul de 1:13,0.

MILANO. — Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei sportive interna

ționale, celebrul antrenor de fotbal al 
echipei înternaz-ionaJe Milano, Helenio 
Herrera, a spus că este recomandabil ca 
F.I.F.A. să introducă controlul antidoping 
în competiția „Cupa campionilor euro
peni". ,,O asemenea măsura, a declarat 
Herrera, va asigura desfășurarea compe
tiției în cele mai bune condiții*4,

SOFIA. — in orașul Plovdiv s-a desfă
șurat întîlnirea internațională de box 
dintre selecționatele orașelor Plovdiv și

Leipzig- Gazdele au cîștigat eu scorul de 
6—4.

NEW YORK. — Concursul automobilis
tic de la Watkins Glen, contînd pentru 
campionatul mondial, a lost cîștigat de 
Jim Clark (Anglia), care a parcurs 
399,117 km în 2 h 09:40, cu o medie orară 
de 184 933 km. După acest concurs. în 
clasamentul general conduce Jack Brab
ham (Australia) cu 39 puncte, care nu 
mai poate pierde titlul, urmat de Rindt 
(Austria) și Surtees (Anglia).

Campionatul mondial feminin de sah pe echipe

ROMÂNIA-
OBERHAUSEN, 4 (prin telefon).— 

Tîeprezentaîj'va României a debutat eu 
o remarcabilă •victorie la campionatul 
mondial feminin -de șah pe echipe, în- 
trecînd cu 2—0 formația U.R.S.S., de
ținătoarea titlului. La prima masă a în- 
tîlnirii, campioana țării noastre, maestru 
internațională Alexandra Nicolau, a reu
șit să repete victoria obținută anul a- 
cesta la Belgrad în fața campioanei mon
diale Nona Gaprindașvili, Șahîsta ro
mâncă a jucat cu «leosdbită energie a- 
ceastă partidă, obligînd-o pe Gaprindaș
vili (cu negrele) să treacă de la înce
put in defensivă. Intrată în criză de 
timp, campioana mondială a foșț ne
voită să cedeze o calitate și, după în
trerupere, Alexandra Nicolau și-a trans
format avantajul 5n victorie, Jn partida 
de la masa a doua, El Isabel a Pojihro-

U.R.S.S. 2-0
nîade a cîștigat printr-un frumos atac 
în fata cunoscutei maestre sovietice 
Tatiana Kozlovskaia, (lucind un pion 
spre transformare imparabils la muta
rea 45.

Iată celelalte rezultate ale primei 
runde: Iugoslavia—Olanda jf’ț—țfâ 
(Lazarevicî—Timmer >7î—Nedelko- 
vici—Vreeken 1—0). Bulgaria—R. D. 
Germană 1—1, R. F. Germană—Polonia 
bf,—Uy Ungaria—Austria 1 %—'7j, 
Cehoslovacia—S.U.A. ll/2—y2. Anglia— 
Danemarca 1-—1.

în clasament, după prima rundă, 
conduce echipa României cu 2 
puncte, urmată de Iugoslavia, Ceho
slovacia, Ungaria și R.F. Germană 
eu cîte 1«7^ p.

S. SAMARIAN
antrenor
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