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Meciul cu U. R. S. S., cel 
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bun joc făcut 
echipa noastră I 
va uita această memo- 
repriză I Cine nu va 

frumosul joc pe

„CUPA AGRICULTURII-

600 de tineri din regiunea București la startul probelor

Cel mai pasionant meci de volei l-au oferit echipele din Roșiori 
ți Fundulca

este mai bun din regiune, la pro
bele individuale sau la cele pe 
echipe. Primii au luat startul a- 
tleții. Nu știai unde să privești 
mai întîi. La cursele de viteză, 
la sectoarele de aruncări sau să
rituri ? Și pentru că erau mai 
apropiate, ne-am oprit la „groa
pa de lungime* și la cercul pen
tru aruncarea discului. Am făcut 
cunoștință cu un om trecut de 
prima tinerețe, I. Labo, directorul 
școlii din comuna Ciocănești, ra
ionul Călărași; alură de arun
cător. De fapt, ne-a mărturisit că 
aruncă ușor 40 de metri la disc 
și nu crede să aibă adversari care 
să-l depășească. Așa a și fost: 
a ocupat primul loc.

...„Hai, Pâuneee !*... La drept 
vorbind, Ștefan Păun, mecanicul 
din Slobozia Nouă, nici n-a avut 
nevoie de încurajări. De fiecare 
dată și-a pus cu ușurință adver
sarii cu umerii pe saltea. Deh, 
cele 120 de kilograme au avut 
un... cuvînt greu de spus! Doar 
Șt. Bădălău din comuna Tomu- 
lești. raionul Drăgănești, a reușit

V. GODESCU

NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE 
LA TIMIȘOARA

Recent, s-au dat în folosință la 
Timișoara două săli de sport, 
construite în incinta stadionului 
C.F.R. Este vorba de o sală de 
32/34 metri — care va sta la dis
poziția luptătorilor și boxerilor 
— și de una de 15/24 m, desti
nată antrenamentelor de gimnas
tică și vJblfiL

Proiectele sălilor au fost în
tocmite în mod voluntar de un 
grup de proiectanți, avînd în 
frunte pe inginerul Horia Mun- 
teanu, fost jucător de volei la 
Știința Timișoara.

P. ARCAN 
coresp. regional

Un soare călduț —■ ca de oc
tombrie — a fost prietenul bun 
al celor peste 600 de tineri și ti
nere din regiunea București care 
s-au întrecut în pasionantele con
cursuri din iiîiiiA etapa a „Cu
pei agriculturii". Locul ales de 
organizatori, stadionul C.F.R. din 
Roșiorii de Vede, a corespuns 
din toate punctele de vedere. S-au 
putut desfășura concomitent pro
be atletice, jocuri de volei și 
handbal, trîntă etc. Spectatorii 
roșioreni au venit în număr foarte 
mare și nu au părăsit tribunele 
pînă la ultima probă.

...Este ora 8. Pe gazonul sta
dionului s-au aliniat cei care peste 
cîteva minute urmau să-și dispute 
întîietatea, să stabilească cine

(Continuare tn pag. a 2-a)

STEFAN SUCIU SI
ÎNVINGĂTORI

nFciietdn^

Pristanda din Tg. Ocna...

Proba de urmărire individuală 
juniori (2 000 m) disputată ieri 
pe velodromul Dinamo a fost 
cîștigată de Șt. Suciu. Timpul 
realizat de el în finală (2:35,3) 
constituie și noul record al pro
bei. Vechiul record 2:36,1 (P.
Soare — 1965) a fost doborît și 
de G. Negoescu (2:35,8), în semi
finală. Clasament: 1. ȘTEFAN 
SUCIU (Dezrobirea Brașov) 
2:35,3 — CAMPION REPUBLI
CAN PE ANUL 1966, 2. G. Ne
goescu '(Steaua) 2:35,8, 3. Șt.

în apropiere de gara orașu
lui Tg. Ocna am zărit o fir
mă scrisă cu litere albe: 
„Consiliul raional UCFS Tg. 
Ocna“. Bat la ușă, dar nu mi 
se răspunde. îmi iau inima in 
dinți și intru. Un grup de 
oameni așezați în jurul unor 
mese de șah, jucau. . . table !

— Nu vă supărați- aici este 
sediul Consiliului raional 
UCFS? — îndrăznesc să-i de
ranjez. . .

Un bărbat între două vîrste 
se desprinde din grup și mă 
„ia în primire”.

— Da ! Ce doriți ?
— Sînt de la ziar. . .
— Incîntat, Lambrinius Bog

dan — tehnicianul Consiliului 
raional UCFS. Dar, mă rog 
frumos, mai scurt că mă gră
besc !

Mă conformez și îl „atac" 
direct.

— Cu cît a crescut numărul 
membrilor UCFS la Tg. Ocna 
în ultimii doi ani ?

— Aveți puțintică răbdare. . .
Și dispare. După cîteva cli

pe revine și mi se adresează :
— Ghinion : nu găsesc dosa

rul ! E închis în dulapul pre
ședintelui care e plecat pe 
teren.

— Totuși, așa, cu aproxima. 
Ue — insist eu.

— Știți, noi ne-am împărțit 
sarcinile. Așa că, cu toată 
bunăvoința, nu vă pot ajuta...

— Cîți tineri au obținut „In
signa de polisportiv" în ulti
mele 3 luni ?

— Aveți puțintică răbda
re l... Să-i numărăm 40 la 
Salina, 39 la Măgura Ca- 
sin, 101 la Progresul Dumbra. 
va, 40 la Salina, 39 la...

— Bine, dar din dosarul cu 
„evidență" reiese că aceste 
norme au fost trecute mai de 
mult.

■— S-au trecut normele ? 
S-au trecut ! Avem purtă
tori ? Avem ! Mai scurt, 
domde^ că mă grăbesc !. ..

— în cîte asociații sportive 
ați verificat cum s-au trecut 
normele pentru „Insigna de 
polisportiv" 2

— Nu mă luați repede că 
amețesc ! . . . Ei, în cîte ?! 
In una, la Salina. Facem și 
noi ce putem. Gîndiți-Vă și 
dumneavoastră : asociații mul
te, plan mare, oameni puțini. 
Și la noi, la Tg. Ocna, e greu 
de tot. . . D-aia și nevastă-mea 
zice : „Mai stai și tu, omule, 
acasă, că te prăpădești de 
tot ! . . .“ Cum vă spuneam, 
asta-i munca noastră. . .

— Cu spbrtiTl de perfor'nian-- 
ță cum stați ?

— Lux, a-ntîia! Avem echipă 
de fotbal în campionatul re
gional !

— Știu, Oituz Tg. Ocna 'care 
a retrogradat anul trecut. . . 
în raion.

— Ghinion, dom'le ! Și ce 
echipă aveam !. . . Mi se rupe 
inima cînd mă gîndesc că 
puteam scăpa de retrogradare 
dacă cei 9 „racolați” din for
mație luptau ca ceilalți doi 
ai noștri. .. Totuși, culorile 
sportive ale orașului are cin' să 
le apere: șahiștii ! Acum, se 
pregătesc pentru memorialul 
„Alehin". După cum vedeți și 
azi se antrenează !

*— Observ. Joacă deschide
rea... „poartă-n casă“.

— Curat poartă-n casă !. . . 
Mai aveți ceva să mă între
bați că, zău, mă grăbesc : 
asociații multe, plan mare, 
activitate sportivă multă. Că 
d-aia zicea și nevastă-mea. . .

GHEORGHE CIORANU

Cine 
rabilă 
ține minte 
care reprezentantele țării noas
tre l-au demonstrat in fața 
campioanelor lumii ? Ziaristul 
maghiar Imre Varsanv Îmi spu
nea la un moment dat că ro
mâncele atacă cu atita dezin
voltură Incit ill lasă impresia 
că ele slnt campioanele mon
diale... Treci nd peste aprecie
rea, poate prea măgulitoare, a 
colegului din Budapesta, tre
buie să precizez că, fără nici 
un lei de discuții, ,5'-ul Ro
mâniei a făcut in meciul cu 
selecționata U.R.SS. cea mai 
bună partidă din toate timpu
rile, dovedind — indiferent 
care va ii locul său in clasa
mentul final — o valoare a- 
propiată de a celor mai bune 
reprezentative din lume.

Româncele
cu o diferență de 11 puncte, 
care, cum bine știți, se poate 
realiza și intr-un minut sau 
două. Și scorul nu reflectă di
ferența de pe teren. Pe tot 
parcursul meciului, și îndeo
sebi in primele 25 de minute, 
sportivele noastre au jucat de 
la egal la egal cu puternicele 
lor adversare și le-au pus nu
meroase probleme, atit prin 
.zona" lor impecabilă, cit și 
prin atacurile foarte rapide, 
care cu greu puteau fi oprite. 
Iată și citeva amănunte edi
ficatoare din 
cestei partide, 
României i-a 
natei U.R.S.S.
ceea ce n-a reușit in ultimii 
ani nici o altă echipă din lu-

au lost Învinse

desfășurarea a- 
in care echipa 

Înscris selecțio- 
65 de puncte,

me: România — procentaj 
la sută la aruncările din ac
țiune și 80 la sută ia aruncă
rile libere, In vreme ceU.R.S.S. 
a realizat 39 Ia sută in arun
cările din acțiune și doar 61 
la sută din aruncările libere. 
In line, echipa U.R.S.S. a avut 
doar o jucătoare eliminată 
pentru 5 greșeli personale, iar 
România 3.

Româncele s-au aflat in me
ciul de miercuri in postura 
echipei care nu are ce pierde 
și, deși net dezavantajate in 
ceea ce privește superioritatea 
la panou, ele le-au opus ad
versarelor un joc modern, ra
pid, spectaculos, care a ridicat 
.tribunele" in picioare. Ce 
poji face insă cind adversarul 
aliniază o garnitură cu 5 pi
voți de peste 1,90 m și in e- 
chipa ta cea mai Înaltă jucă
toare are doar 1,80 m ?

Vor trece 
minți mereu 
de Întreaga 
zentantelor 
făcut totul 
dar nu au 
imposibilul 1

ani, și ne vom a- 
de această repriză, 
evoluție a repre- 
noastre, 
pentru 
putut

care au 
a Învinge, 

realiza și...

ADRIAN VASILIU

Cluj, 6 octombrie, prin telex

ECHIPA SIEAHA
EA VELODROM

II

4. Șt.Cernea (S.S.E. 1) 2:41,3, 
Leibner (C.P.B.) 2:45,1.

Proba de urmărire pe 
din cadrul campionatului Capitalei 
a revenit formației STEAUA II 
(C. Dumitrescu, V. Voloșin, M. 
Virgil și P. Soare) cu timpul de 
4:48,5, urmată de DINAMO I 
(E. R-usu, N. Ciumeti, I. Cosma 
și C. Ciocan) și Olimpia (D. 
Mărgărit, V. Jura vie, Fl. loan 
și D. Panaitescu)

echipe

„Antrenoorea"
Foto: prof. V. Bogdâneț-Bacău

CITIȚI ÎN PAGINA A IV-A

* * -
Relatările trimișilor noștri speciali, 
de la desfășurarea partidelor jucate ieri, 
la Cluj și ia Sibiu, in ultima zi a întrece
rilor din seriile Campionatului european 

feminin de baschet
(I- D.)



Vești din țară /vatație

VIE ACTIVITATE IA BISTRIȚA

O dată cu venirea sezonului de 
toamnă, consiliile asociațiilor spor
tive din orașul nostru și-au inten- 
-sificaî munca. La asociațiile Pro
gresul, Zorile, Făclia și Viitorul, de 
exemplu, au fost reparate din timp 
terenurile sportive, s-a completat 
echipamentul și inventarul sportiv. 
Astfel, a fost posibilă buna organi- 
zare în localitate a etapei regionale 
•a Spariachîadei de vară la o serie 
-de sporluri.

in ultimul timp s-a reluat actlvi- 
îatea și la centrele de inițiere la 
.atletism și baschet. Numeroși tineri 
vin la aceste centre, unde sub in- 

■'drumarea antrenorilor G. Gubea, L 
^Binder și L Nagy fac cunoștință cu 
Abecedarul acestor 
\

ramuri sportive.

L TOMA-coresp.

ASOCIAȚIEICAMPIONATUL
SPORTIVE LA GALAȚI

' înfr-o serie de asociații spar ti ve 
’din orașul de pe malul Dunării se 
desfășoară cu mult succes campio- 
.natul asociației Astfel, la AS. An
cora peste 580 de salariați, tineri 
3» chiar și vîrstaici, se întrec la vo
lei, fotbal, tenis de masă, tir și șah. O 
bună comportare au avut pînă în 
Șprezent sportivii V. Gavrilă la tenis 
ide masă, J. Nastac la șah, precum 
sșî echipele de fotbal 
-sportivă „Ajustaj" și 
■tie la „Tîmplărie".

Alte asociații unde 
îbucură de multă popularitate sînt 
•Gloria C.F.R. (cu 293 de concurenți), 
"Voința Galați (cu peste 500 de par- 
rtjcipanti), Dunărea DJLH.CL, Rapid 
4LF.R. ele. Sînt însă și asociații care 
tiu pot fi amintite la... pozitiv. Prin- 
atre acestea figurează Metalosport, 
’Victoria T.R.C., Baza II s.a.

de la grupa 
cea de volei

competiția se

T. SIRIOPOL
V. ȘTEFÂNESCU-coresp.

Sportivii bucureșteni învingători in întîlnirea 
ca reprezentativa orașalai Varșovia

(V|
(B)

reprezentativa 
susținut o în- 
în compania

Sîmbătă și duminică 
de înot a Capitalei a 
tîlnire internațională 
selecționatei orașului Varșovia. Vic
toria a revenit sportivilor noștri cu 
scorul de 119—77. Dintre înotătorii 
români, cel mai valoros rezultat l-a 
obținut AGNETA ȘTERNER care, în 
proba de 100 m fluture, a realizat 
un nou record republican de junioare 
cu timpul de 1:13,2. Vechiul record 
era de 1:14,0 și aparținea aceleiași 
sportive. Iată rezultatele înregistrate:

BĂIEȚI: 100 m liber: 1. M. Go- 
muka (Varșovia) 57,0; 2. D. Deme-
triad (București) 57,7; 400 m liber: 1.

D. Naghi (B) 4:40,4; 2. Z. Pacelt 
4:40,8; ■
1:10,5;
2Oo m
2:34,4; 2. V. Costa (B) 2:34,4; 100 m 
fluture: 1. A Wakowskl (V) 1:03,9; 
2. A. Covaci (B) 1:04,0; 100 m spate-, 
1. Z. Giurasa (B) 1:05,4; 2. T. Șer- 
ban (B) 1:07,7; 400 m mixt: 1. D. 
Naghi (B) 5:09,9; 2. N. Tat (B) 5:19,4; 
4x100 m mixt: 1. București (Giurasa, 
Costa, Covad, Demetriad) 4:18,0; 2. 
Varșovia 4:26,6.

FETE: 100 tn liber: 1. I. Ungur (B) 
1:06,4; 2. Z. Wojnowka (V) 1:08,0; 
400 m liber: 1. I. Ungur (B) 5:21,0;

100 m bras: 1. V. Costa
2. A. Șoptereanu (B) 1:11,3; 
bras: 1. A. Șoptereanu (B)

2. M. Glogowska (V) 5:25,8; 200 m 
bras:
2:54,3;
3:02,7;

(V) 
(B)

1. A. ȘTER
NER (B) 1:13,2 — nou record de ju
nioarei 2. N. Ștefănescu (B) 1:13,7; 
100 m spate: 1. A. Andrei (B) 1:12,9; 
2. A. Trohani (B) 1:15,8; 200 m spate 
(în afară de concurs): 1. A. Andrei 
(B) 2:42,5; 2. B. Kopaniak (V) 2:56,9; 
200 m mixt: 1. N. Ștefănescu (B) 
2:49,3; 2. D. Mezinca (B) 2:55,2; 4x100 
m liber: 1. București (Trohani, Conos, 
Schuler, Ungur) 4:39,2; 2. Varșovia
4:42,0.

1. J, Traczewska 
.. 3. G. Stănescu

100 m fluture :

Zilele trecute, cîțiva dintre juniorii 
de perspectivă din tara noastră au 
participat la Batumi, la campionate^ 
le de înot ale Uniunii Sovietice re-'’ 
zervate cluburilor sportive sindica
le. Cu această ocazie, înotătorul 
VLADIMIR BELEA a obținut un nou 
record republican de Juniori la pro
ba de 200 m spate cu timpul de 2:27,2 
(v.r. 2:27,7). Participînd la întîlnirea 
amicală cu sportivii orașului Suhumi, 
VLADIMIR BELEA a mai înregistrat 
un record republican de juniori și 
in cadrul probei de 200 m mixt : 
2:30,5 (vj. 2:31,1).

Luptă pasionantă 
pentru primele locuri

5. Dinamo Bacău
0.
7.
0.
9.

10-

MANDBAL
ATLETISM

Prima parte a întrecerii celor mal 
bune echipe de handbal din țara noas
tră a intrat în faza sa finalĂ. Din ee 
în ce mai multe formații aspiră la locu
rile fruntașe, altă dată „arvunite* chiar 
de la începerea competițiilor. De pildă, 
în seria I a campionatului masculin 
Steaua se menține la „piept* cu Dma- 
mo București, care conduce în clasa
ment, iar la fete Universitatea Timi
șoara este „talonată* de aproape nu 
numai de Rapid București — ca in alți 
ani — ei și de Rulmentul Brașov și Li
ceul nr. 4 Timișoara, „nume* noi și 
promițătoare. Este de sublimat, de ase
menea, revenirea din ultimele etape a 
echipei Universitatea București. Vorba 
aceea, mai bine mai iirziu...

Din jocurile etapei de miine vom 
scoale în evidență doar meciul masculin 
Dinamo București — Universitatea Bucu- 
rești («îmbăta de la ora 16,45 pe terenul 
Dinamo) care promite un spectacol in
teresant.

Politehnica Tim. 
C-S-M. Reșița 
Știința Galați 
Rafinăria Teleaji 
Agronomia la§i

7 3 0 4 119: »
7 3 0 4
7 3 0 4
7 2 0 5
7 115
7 0 16

Ltf: 94
891119
89:117 
741111
601127

<
6
6
4
3
1

CLASAMENTE

MASCULIN, SERIA I

FEMININ. SERIA I

L
2.
3.
4.
5.
6.
7. Universitatea Buc.
8. Voința Sighișoara
9. Mureșul Tg. Mureș

10. Tractorul Brașov

Universitatea Tim. 
Rapid București 
Rulmentul Brașov 
Tliceul nr. 4 Tim. 
Progresul București 
Confecția București

MASCUIJN, SERIA
1. Voința București
2. Tehnometal Timișoara
3. Rapid București
4. Cauciucul Orașul 

Glieorgliiu-Dej 
Timișul Lugoj 
Textila Cisnădie 
Metalul Copșa Mică 
știința I.ovrin 
Tractorul Brașov 
Voința Sibiu

Gh.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

«se 
s « o 
« 4 0
6 *
6 2
6 1
6 2
6 1
6 2
6 1 2 3 42:57

1 66:27
2 52:37
2 73:62 

0 2 46:40
1 3 49:62
3 2 40:56 
0 4 41:41
2 3 47:56 
0 4 39:54

a n-a

10
8
8
8
5
5
4
4
4
4

5 4 1 0 34:69
5 3 11
6 3 1 2

72:61 
74:67

9
7
7

Clasamentele categoriei B 
a campionatului pe echipe

3. Bacău 4 3 9 1 440-303
4. Iași 43 9 3 351—387
5. Dobrogea 4 2 0 2 324—346
6. Ploiești 4 1 0 3 332—371
7. Mureș-AJt. 4 10 3 305—379
a. Oltenia 4 1 0 3 262—415
S. crișana 4 0 9 4 2*7—396

Cu două etape înainte de încheie
rea întrecerilor, clasamentele seriei 
I a campionatului republican pe 
echipe categoria B se prezintă ast
fel:

L Bacău
2. Iași
3. Metalul Buc.
L
5.
6.
7.
8.
9.

Hunedoara 
Ploiești 
Dobrogea 
Mureș-A.M. 
Oltesîa 
Crișana

1. Metalul
2. Hunedoara

Ploiești
Metalul
Crișana 
Hunedoara
Oltenia 
Dobrogea 
Mureș- A.M.

CONCURS iN CAPITALĂIAHTING6
6

5 2 0 3 94:96 4
5 20 3 51201 4

4
3
2

5 2 2 1
6 3 0 3

81309 
95:89

Santighian (Electrica I.D.E.B.) 92S p; 
clasa snipe; 1, C. Bărbuiescu 4. 
A. Meadu (I5.E.) 1230 p, 2. M. A- 
nastasescu 4- C. Alterovioi (IJS.E.) 
1163 p, 3. V. Geles + Podeanu 
(I.S.E.) 10S4 p, 4. M. Dumitriu 4- 
N. Iliescu (I.D.E.B.) 1008 p. „Cupa 
recolta" a revenit asociației sporti
ve Electriea I.D.E.B. (antrenori V. 
Zăgănescu și Gh. Constantin) care 
a totalizat 8301 p.

Voința Odorheî

startul probelor

7 7 0 0 116: 
7 7 • 0 124: 
7441 W:
7 4 6 3 83 :

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Universitatea Buc.
4. Dinamo Brașov

FEMININ, SERIA

Fote: V. Bage»

600 de tineri din regiunea București 
la

(Urmare di® pag. 1)

1.
2. Constructorul Tim.
3. S.S.E. Buzău
4. Textila Buhuși
5. S.S.E. nr. 2 Buc.
6. C.S.M. Sibiu
7. S.S.E. Petroșeni
8. Spartac Constanța
9. Favorit Oradea

10. Partizanul Roșu Br.

5 2 0 3 74^4
5 1 1 3 75:88
5 1 « 4 «0:66

A II-A

speciali- 
pe lacul 

de iahting

aâ-i facă oarecum fală. Au 
fost partide pasionante și 

-mm văzut la concurenți e 
^pregătire satisfăcătoare.

Ale-a impresionat plăcut 
faptul că ei cunosc anumi
te procedee specifice spor- 

« tului luptelor. De altfel, ii» 
.ultima vreme sportul lup
telor are tot mai multi 
simpaiisauți în satele țS 
orașele regiunii București.

...La terenul de volei s-au 
auzit urale. Fetele din An- 

Prășești încheiau partida cu 
^cele din Albești, cu scorul 
.d« 3—D. Bucurie de o par
te și un pic de tristele de 
ceaiul.Ju. N-au jucat rău 

-isportieMe din Albești, dar 
partenerele lor tm fost su
perioare la capitolul teh
nică. Și apoi, ia sport nu 

.j>at fi toți învingători. In 
Jurul terenului au venit 
foarte multi spectatori să 

■asiste la partida masculi- 
■tnă dintre Roșim și Fum- 
idulea. Ei nu au anticipat 
greșit. A fost cM mai pa- 
siouant meci al silei.

Iată și citiva dintre învingălon, B. 
■Wudmnche (Răcori) la ciclism, T. Bul- 
,garu (LehliuJ cu 5,SI la săritura in 
.lungime, echipa de handbal fel» Avtntul- 
:jb'nirea (Fetești), ștafetele' din Lehliu 
și Fetești, Magdalena Nica (Gutrgiu) 
la IDO m fete, far mafia d» vohâ fel» 
din Slobozia ele.

Dacă și meciurilr. de oină ar fi avut 
loc pe acest stadion, nu în anonimat 
~ așa cum s-au petrecut lucrurile — 
am fi acordat organizat orilor nota SO. 
Activiștii Consiliului regional UCFS, cei 
.ai consiliilor raionale ca și tofi oficia- 
-lii au muncit mult pentru a asigura 
tntrecerilor 9 bună dusfășurure.

Te cind not întreceri, tovarășii

Centru de înot la Ploiești

Din inițiativa clubului .sportiv Pe
trolul a luat ființă un centru de ini
țiere a copiilor la înot. Centrul func
ționează la bazinul Rafinăriei Plo
iești și are un caracter permanent, 
deoarece există apă caldă, iar din 
vestiare se intră direct în bazin. Ca 
antrenor al centrului funcționează 
Maestrul sportului Mihai Mitrofan.

ȘT. CONSTANTIN -coresp.

Comisia orășenească de 
tate a organizat duminică 
Herăstrău un concurs 
dotat cu „Cupa recolta". Au par
ticipat cele mai bune echipe bucu- 
reștene la clasele finn și snipe. 
Vîntul bun a făcut ca cele două 
regate să fie foarte disputate.

Rezultate tehnice : clasa finn : 
1. N. Opreanu (Electrica I.D.E.B.) 
1707 p, 2. Petru Svoboda (Electrica 
I.D.E.B.) 1406 p, 3. Petre Purcea
(Electrica LD.E.B.) 1054 p, 4. R.

L

75 3 1 1 38:29 
0 2 42:37 6
0 2 33:31 6
0 2 44:46 6
0 2
1 2
0 3
0 3
0 3

5 10 4

5 3
5 3
5 3
5 3
5 2
5 2
5 2
5 2

40:46 
24:24 
45:38 
36:42

SEMNE DE ÎNTREBARE
In ultima vreme, in activitatea scrimei 

au fost constatate unele abateri de la 
disciplină care trădează existenta unor 
fisuri în munca educativă cu sportivii 
din secțiile de scrimă.

• De pildă, spadasinul Teodor Sîr- 
bulestai, de la Universitatea București. 
Nemulțumit de faptul că antrenorul său. 
Cornel Georgeseu, nu l-a selecționat in
tr-o întîinire internațională, Strbulesai 
i a adresat acestuia insulte grave. Deși 
este vorba de unul dintre sportivii va
loroși, antrenorul n-a ezitat să aplice 
măsura ce se impunea: scoaterea lui 
din secție.

9 Un Ml exemplu. In vară, fede
rația a organizat două tabere de pre
gătire pentru juniori, te Tg. Mureș și 
Tg. Jiu. La Tg. Mureș, printre cm se
lecționați as fost fi trăgătorii ĂL Pm- 
neadhi — de ia C^..M. Clu j, M. Miro
nov si S. Bcrcoviei — «te ia (3^.M£. 
lași. După cilesa zile de ședere în ta
bără, cei trei scrimeri au dat... bir cu 
fug»!

mai grav stau lucrurile 
witrenprulMi Ad. Pelegrini, de 
Cluj, care a părăsit elt 
nunțe., tabăra de pregătire 
Jiu, lăsind descompletată 
tehnică a taberei.

lată an mod ne just de 
Se pune întrebarea: de ce 
ceptat acești tovarăși să meargă în ta

• ••
in coșul 

la C.S.M. 
fură să a- 
de la Tg. 
conducerea

comportare! 
au mai ac-

ATITUDIN1

bări, dacă n-aveau de gind să rămină 
pînă la sfîrșitul ei? in felul acesta 
oi ou ocupat cu bună știință locul altor 
sportivi și antrenori, care ar fi fost în- 
dreptățili să participe la o asemenea 
acțiune deosebit de utilă.

Programul campionatului feminin al categoriei A, 
ediția 1966-1967 (turul)

ÎS OCTOMBRIE I960. ETAPA U 1»- 
aaama București — Știința Craiova, IXtT. 
București — C.SM. Sibiu, Tesătrara P. 
Keamț — Rapid București, Penicilina 
Iași — C2P. București, Farul Constanța 
— Universitatea Cluj.

S3 OCTOMBRIE 1966, ETAPA A S-AS 
Rapid București — C.P. București. Uni
versitatea Cluj — Dinamo București, 
'Țesătura P. Kearaț — î.C.F. București, 
știința Craiova — Penicilina Iași, CBJM. 
Sibiu — Farul Constanța.

80 -OCTOMBRIE 1966, ETAPA A IH-A: 
IjC.F. București — Rapid București. Di
namo București — CAM. Sibiu, C. P. 
București — Știința Craiova. Farul Con
stanța — Țesătura P. Neamț, *
lașa — Universitatea CtațS-

6 NOIEMBRIE 1966, ETAPA 
Rapid București — știința 
IC.F- București — Farul i 
Universitatea Ciuj — CE. București. Țe
sătura P. Neamț — Dinamo București, 
C.S.M. Sibiu — Penicilina Iași.

13 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A V-A : 
Dinamo București — I.C.F. București, 
C.P. București — C,S.M. Sibiu. Farul 
Constanța — Rapid București, Penicilina

penicilina

A IV-A :
Craiova, 

Constanța,

• Alte exemple ni le oferă recentele 
întreceri din cadrul primei etape a n- 
turului campionatului republican pe 
echipe de la Tg. Mureș. Se desfășura 
meciul de floretă dintre Petrolul Plo
iești fi I.M.F. Tg. Mureș. La an mo
ment dat, trăgătorul Mihai Bănică do la 
Petrolul, nemulțumit de 0 decizie, e-a 
adresat in termeni ireverențioși arbitru
lui, J. Istrate. Degeaba au intervenit 
cei din jur. Bănici n-a înțeles să sa 
liniștească, să-și ceară scuze, tn cele

din urmă, el a fost eliminat din con
curs. ț

De neînțeles a fast și atitudinea an
trenorului echipei Petrolul, llie Tudor, 
oare, în loc să-și îndrume elevul în 
timpul meciului, sud tempereze, a ră
mas pasiv la acest incident. Prin o- 
ceasta nu l-a încurajat oare pe Bănică 7 
Ba da, și nu numai pe el...

Să ne mai mire atunci de ce scri- 
merii de la Petrolul întirzie sau, pur si 
simplu, nu se prezintă la diverse com
petiții ? Mai poate fi o surpriză faptul 
oi î» turul campionatului categoriei B, 
la Craiova, echipa de spadă a Petro
lului a ^farfailat^ in toate meciurile T

• Tot la Tg. Mureș, te timpul me
ciului feminin de floretă I.M.F.— 
S.P.O.B„ trăgătorul Alexandru Dicneș, 
caro se afla primire spectatori l-a apos
trofat pe arbitrul meciului, Al. Csipler, 
pentru jelui cum a interpretat » „fruza^ 
dintr-un asalt. Atitudinea lui Dieneș, 
dezaprobată d» cei prezenți, este in 
dezacord cu etica c» trebuie să caracte
rizeze un sportiv ți un om cu o func
ție de răspundere (el est» și președin
tele comisiei regionale de scrimă).

Est» de apreciat, desigur, pasiunea 
cu care tot>. Dieneș sprijină activitatea 
de scrimă din orașul Tg. Mureș. Ne 
întrebăm insă: cum poate avea dl ase
menea aieșui“ T_

TIBERJU ST AMA

Iași — Țesătura P. Neamț, știința Cra
iova — Universitatea Cluj.

20 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A Vî-At 
ICJ. București — Penicilina Iași, Ra
pid București — Universitatea W, Țe
sătura P. Neamț — C.P. București, Fa
rul Constanța — Dinamo Bueurești, 
CFS.M. Sibiu — știința Craiova.

27 NOIEMBRIE 1966, ETAPA A VH-A: 
Dinamo Bueurești — Rapid București, 
CP. Bueurești — IC.E. Bueurești, Peni- 
ellina lași — Farul Constanța, Știința 
Craiova — Țesătura P. Neamț, Univer
sitatea Oaj — C2X Sibiu.

4 DECEMBRIE 1M6, ETAPA A Vtil-A: 
Rapid Bueurești — C.S.M. SIMu, 
3jSXF. București — Btiința Craiova, Di
namo București — Penicilina lași, Pa
rul Constanța — C.P.. București, Țesă
tura P. Neamț — Universitatea etaj»

11 DECEMBRIE 1966, ETAPA A IX-At 
C.P. Bueurești — Dinamo București, Pe
nicilina lași — Rapid București. Uni- , ... 
versitatea cluj — J.C.F. Bueurești, ști- dose (Dinamo); Kl B (juniori II): 
ința Craiova — Părui Constanța, C.S.M. • ■ — ~ ----------- — — .. . -----
Sibiu — Țesătura p. Neamț.

PRIMELE ECHIPE SINT GAZDE.

CAiAC-CANOE Pe lacul Herăstrău

Un reușit concurs
Pe lacul Herăstrău s-au desfășurat 

ia șfirsîtul săptămînii trecute între
cerile de caiac-canoe dotate cu 
„Cupa Recolta". Au participat spor
tivi din cluburile Dinamo, C.SS., 
Olimpia, Voința, I.S.E., Universita
tea și Școala sportivă de elevi nr. 2.

Iată cîștigătorii: Kl F (junioare 
cal. a. Il-a): Elena Rusu (Olimpia); 
K2 F (junioare cat. a II-a): Elena 
Zititz și Stela Ivan (StS.E. 2Ț; K4 B 
(juniori II): Tudor, Vîlcu, Pasca, Tu-

M. Zafiu (C.S.Șc.); K2 B (juniori II): 
Tobaș și Bogdan (Universitatea); 
Cl; Gh. Sidorov (Dinamo); KI F (ju-

Cristina Mărculescti 
K2 F (junioare I) i 

Ene Geta Popescu
F (junioare I)« 

Andreescu 
Ion Iacob 

(juniori I): Olaru șl 
Andrei (Olimpia); K4 B (juniori I) i 
Negoescu, Dragotă, Clapa, Chiorea- 
nu (G.S.Șe.)j C2: Simionov și Vo- 
robtov (Dinamo ); Kl seniori: Gh. 
Galan (Olimpia); K2 seniori: Sibec 
Și Roșea (Diaamo).

CLASAMENT FINAL: 1. Dinamo, 
2, C. S. Școlar, 3. Olimpia, 4. Școa
la sportivă de elevi nr. 2, 5. Voința.

nioare I): 
(Olimpia); 
Maria
(S.S.E. 2}i
Nașa, Braucu, Becea, 
(S.S.S. 2) ,- Kl B (juniori I) 
(Dinamo),- K2 B (juniori I)



FOTBAL Dinamo Pitești calificată —

La 16 octombrie: Steaua așteaptă revanșa

Aplauze pentru...
lancu

După ce o vreme reintrate in ano
nimat, lancu iese, de la un timp în
coace, tot mai vizibil la suprafață. 
Intr-adevăr, după un 8 și un 9 ob
ținute In primele două etape, au urmat 
6 șl 7. De două săptămîni lancu sprin-

tează puternic spre 10: 8 și 9 în 
ultimele două jocuri. Deci, o medie 
foarte aproape de 8, după care jin
duiesc multi fotbaliști.

Prin ce M caracterizează jocul lui 
lancu 7 Mai tulii prinir-o vitalitate 
debordantă; apoi, a devenit tot mai 
eficace (are 5 goluri la activ) și, ia 
plus, și-a îmbunătățit intr-o măsuri 
fi tehnica individuală. Doar viteza că
mine una din marile lui deficienfe. 
V. Mărdurescu fi P. Comunilă, an
trenorii echipei Farul, care l-au adus 
pe lancu la această valoare constant 
bună, vor ști, desigur, să-i corecteze 
și viteza. Spre folosul Farului și al 
echipei naționale.

i

HOCHEIUL PE GHEATĂ VA FI ȘI MAI DINAMIC!
Noile modificări ale regulamentului contribuie la asigurarea 

unei mai mari cursivități și rapidități în joc
Spre deosebire de alte federații internaționale cea de hochei 

pe gheață organizează anual două congrese. Unul dintre ele 
se desfășoară, de obicei, în același timp cu campionatul 
mondial, iar altul are loc în lunile de vară, principalul 
lui scop fiind acela de a da posibilitatea discutării — 
mai în liniște decît în perioada de disputare a unui 
campionat mondial! — a problemelor legate de îmbună
tățirea regulamentului de joc și de organizarea viitoarelor 
întreceri internaționale. Anul acesta Congresul de vară al 
F.I.II.O. a avut loc la sfîrșitul iunii august în localitatea 
Portscliach din Austria. Cu acest prilej s-a adoptat mo
dificarea unor reguli de joc, stabilindu-se — în același 
timp — modul cum se vor desfășura viitoarele mari 
competiții internaționale. Țara noastră a fost reprezentată 
la acest congres de tov. VAS! LE M1LITARU, secretarul 
general al Federației române- de hochei și patinaj, care 
ne-a comunicat cele mai importante hotărîri aprobate cu 
această ocazie.

După cum ne spunea interlocutorul nostru, principalele 
modificări ale regulamentului, ca și unele recomandări 
făcute în privința experimentărilor ce urmează să fie rea
lizate de fiecare federație națională, nu au alt scop decît 
acela de a faoc jocul de hochei pe gheață — prin exce
lență rapid și dinamic — mai curgător, mai atractiv și 
spectaculos, eliminîndu-se în mare măsură momentele 
statioe. In acest scop s-a dat o nouă interpretare în sanc
ționarea „pasei peste două liniiIn conformitate cu cele 
adoptate la acest congres, în viitor pasa peste două linii 
(h linia roșie) se va penaliza numai cînd jucătorul rui 
este precedat de puc. Mai precis, se aplică și aci prin
cipiul ofsaidului la linia albastră. Deci, în cazul cînd un 
jucător stă la jumătatea de teren a echipei sale, înapoia 
liniei roșii, și așteaptă ca mai întîi să treacă pucul dincolo 
de această linie, după care patinează și intră în posesia 
lui nu va fi sancționat și acțiunea nu va fi oprită pentru 
„pasă pesto două linii14.

O altă modificare menită să dea și ea mai multă cursi
vitate unui meci de hochei pe gheață este aceea referitoare 
la înlocuirea portarului. Se știe că un portar accidentat 
sau care avea de aranjat ceva la echipament putea cere 
< întrerupere de joc de 10 minute. In cazul cînd nu putea 
să-și reia locul în poartă, se acordau alte 5 minute pentru 
încălzirea portarului de rezervă. Acum nu se va mai pro
ceda astfel. Pe baza noilor modificări ale regulamentului 
dacă un portar este rănit sau vrea să părăsească poarta 
pentru oricare alt motiv va fi înlocuit imediat de portarul 
de rezervă. Schimbarea portarului de rezervă cu cel titu
lar — în cazul că acesta este apt să continue jocul — 
se face tot fără acordarea vreunui ragaz de timp. în 
această direcție se face doar o singură excepție: în situa
ția cînd cei doi portari menționați în foaia de arbitraj 

răniți sau nu pot continua jocul din alte motive, ei

Echipele din categoria C debutează
în „Cupa

Duminici 16 octombrie se dispută o 
nouă etapă in cadrul .Cupei României* 
ediția 1966—1967. Cu acest prilej de
butează echipele din categoria G. Iată 
programul:

F ulgcrul Dorohoi—Metalul Rădăuți, 
Viitorul Botoșani—Minobrad Vatra Dor- 
nei, Constructorul Vaslui — Locomotiva 
Iași, Unirea Roman—Textila Buhuși, 
Foresta Fălticeni—Victoria Roman, Glo
ria Bîrlad—Flamura roșie Tecuci, Pro
gresul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej—Pe
trolul Moinești, S.U.T. Galați—Unirea 
Focșani, Laminorul Brăila—Ancota Ga
lați, Metalul Buzău—Gloria G.F.R. Ga
lați, Stuful Tulcea—Portul Constanța, 
Metalul Mangalia—Electrica Constanța, 
Ideal Cernavodă—I.M.U. Medgidia, Me
talul Plopeni—Rapid Mizil, Victoria 
Florești—Metalul lîrgoviște, G.F.R. Ro
șiori—Electrica Fieni, Timpuri Noi Bucu
rești—S. N. Oltenița, 1PROFIL Bucu
rești—Flacăra roșie București, Viscoza 
București—Tehnomctal București, Flacă
ra Videle—Dunărea Giurgiu, Forestierul 
Stîlpeni—Muscelul Cîmpulung, Lotrul 
Brezoi—A.S.A. Sibiu, Răsăritul Caracal— 
Progresul Corabia, Minerul Motru—Pro
gresul Strehaia, Victoria Tg. Jiu—Au- 
torapid Craiova, Metalul Tr. Severin— 
Electroputere Craiova, Dinamo Timișoa
ra—Minerul Anina, Teba Arad—C.F.R. 
Caransebeș, Crișul Incit—Minerul Bihor, 
Aurul Brad—Mureșul Deva, Aurul Zlat- 
na—Metalul Hunedoara, Steaua roșie 
Salonta—Olimpia Oradea, Unirea Ora
dea—Recolta Cărei, Unio Sa tu Mare—

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

STADIONUL ,23 AUGUST*, ora 
13.30; Rapid — Dinamo Pitești; ora 
15FM: Steaua — U.T.A. (cat. A).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
9,30: Știința — Dinamo Victoria (j); 
ora 11: Știința — Dinamo Victoria 
(cat. B).

STADIONUL GIULEȘTI, ora 9,30: 
Rapid — Portul Constanta (j); ora 11: 
Tehnomctal — Muscelul Cîmpulung 
(cat. C.).

României"
Să tin area na Satu Mare, Chimistul Baia 
Mare—Minerul Baia Sprie, Izolatorul 
Turda—Medicina Cluj, Unirea Cluj— 
Arieșul Turda, Soda Ocna Mureș—A. S. 
Aiud, Mineral Bălan—Oltul Sf. Gheor- 
ghe, Avîntul Reghin—Progresul Reghin, 
Textila Mediaș—Chimica Tîmăveni, Me
talul Copșa Mică—Victoria Călan, Fa
ianța Sighișoara—Tractorul Brașov, Ce
luloza Zărnești—Chimia Făgăraș.

• Toate jocurile vor începe la ora 15.
• Meciurile echipelor din campiona

tele raional, orășenesc sau regional pro
gramate pentru 16 octombrie se amină 
pentru 19 octombrie a.c.

• Arbitrii de centru vor fi delegați 
de Colegiul central, iar cei de linie de 
colegiile regionale de arbitri de pe te
ritoriul căruia se dispută jocul res
pectiv.

De pe foile de
• GH. POPOVICI (Politehnica Ti

mișoara—Universitatea Cluj) : „Antre- 
norul I. Ionescu (Politehnica) a făcut 
un adevărat maraton pe marginea tere
nului, dind diferite indicații jucători
lor. Din această cauză am fost nevoit 
ca să4 trimit de două ori pe banca re
zervată antrenorilor și jucătorilor de 
rezervă*.

• G. N. GHERGHE (Poiana Cîmpina 
—G. E. R. Pașcani): „S-a evidențiat

TEREN TIMPURI NOI, ora 9,30 î 
Flacăra roșie — Tehnometal (j).

STADIONUL DINAMO, ora 11 t 
Dinamo — Metalul Buzău (j).

STADIONUL ,23 AUGUST*, teren 
II, ora 10: S.S.E. nr. 2 — Poiana 
Cîmpina (j).

STADIONUL STEAUA ora 10.30: 
Steaua — Progresul Corabia (j).

STADIONUL PROGRESUL, ora 10: 
Progresul — Dunărea Giurgiu (j).

pot fi in locui ți de un alt jucător. Numai în acest caz se 
acordă 10 minute pentru echiparea celui ce va lua locul 
în poartă. Dar atunci, cei doi portari sînt automat des
calificați și nu mai pot juca. După cum se vede, această 
modificare pune capăt lungilor momente de așteptare, trans
formate de unele echipe în „momente tactice44, cînd por
tarul cerea o întrerupere pentru... ajustarea sau repararea 
echipamentului.

In direcția eliminării tuturor situațiilor de întîrzicre a 
jocului s-a adoptat și o hotărîre care dă dreptul arbi
trilor ca, în cazul cînd în ultimele două minute constată 
că, de pildă, se mută poarta din locul ei sau se comit 
alte acte cu scopul de a întirzia jocul, să nu mai sanc
ționeze vinovății cu o penalitate minoră (eliminare din 
joc pe 2 minute), ci cu un șut de penalitate.

Paralel ca aceasta s-au mai adoptat și alte modificări. 
Este vorba, spre exemplu, de anularea punctelor de an
gajament din zona neutră. După cum se știe, pe terenul 
de gheață sînt patru cercuri de angajament (cîto două în 
fiecare treime) și patru puncte de angajament (cîte două 
în fiecare zonă neutră). In luiuina noilor hotărîri se va 
marca pe gheață cîte un singur punct de angajament în 
fiecare zonă neutră, ia 1,50 m de linia albastră. Din 
aceste puncte de angajament se vor executa în viitor 
șuturile de penalitate. Vom preciza că această hotărîre 
se referă numai la punctele de angajament și nu la cercu
rile din cele două treimi, care vor fi înscrise pe gheață 
și în continuare. Pentru că tot a venit vorba de angaja
ment, moment foarte des întîlnit în hocheiul pe gheață, 
este cazul să consemnăm că în viitor nu mai este permis 
nici un fel de contact între cei doi jucători înainte ca 
arbitrul să arunce pucul între ei. 0 abatere de la această 
nouă prevedere se sancționează cu o penalitate minoră 
(eliminare pe 2 minute). De asemenea, s-a stabilit că în 
momentul în care căpitanul echipei sau înlocuitorul lui 
sînt penalizați cu o eliminare din joc, ei își pierd pe tot 
timpul executării pedepsei calitatea respectiyă. Deci ei 
nu mai pot interveni pe lingă arbitri și nici nu mai pot 
reprezenta echipa ca atare.

Aceste ultime modificări ale regulamentului urmăresc 
în mod special întărirea disciplinei pe gheață, eliminarea 
situațiilor care pot crea încordare între jucători. Ținînd 
scama de aceasta ca și de faptul menționat anterior că 
jocul va fi mai rapid și mai dinamic, putem spune că 
noul sezon de hochei pe gheață, pînă la ale cărui prime 
manifestări nu a mai rămas mult timp, promite să fie 
mai atractiv decît cel din anii trecut i.

Este un motiv în plus să așteptăm cu nerăbdare pri
mele jocuri...

CĂLIN ANTONESCU

Ora tîrzie la care s-au încheiat 
miercuri seara meciurile de la Se
villa și Strasbourg nu ne-a permis 
unele comentarii mai ample. Reve
nim azi.

Comentatorul agenției .France 
Presse' a subliniat că Dinamo Pi
tești a lăsat o frumoasă impresie 
și rezultatul de egalitate (2—2) In 
compania echipei F.C. Sevilla este 
echitabil. Gazdele au început jocul 
într-un ritm vioi și au deschis scorul 
în min. 14 prin Deasguez. A trecut 
o lungă perioadă de timp si rezul
tatul a rămas neschimbat. Pe la mij
locul reprizei secunde pîteștenii au 
o revenire puternică șt reușesc să 
egaleze prin Prepurgel (min. 65}, 
care a transformat impecabil o lovi
tură liberă de «la 20 m. N-au trecut 
nici 4 minute; și tabela de marcaj 
s-a modificat: 2—1 în favoarea ro
mânilor, prin golul marcat de Naghi. 
Egalarea a survenit in min. 77, prin 
punctul înscris de Cabrai. Formația 
piteșteană va juca în turul al doilea 
cu echipa franceză Toulouse. Cele

arbitraj, ca și fără comentarii
jucătorul Bejan (Poiana) prin tehnica 
individuală și prin pătrunderii» pericu
loase spre poarta adversă*.

• CONSTANTIN COSTICĂ (C.S.M. 
Reșița—G.F.R. Arad) : .Portarul Kiss 
(C.F.R. Arad) a salvat echipa sa din 
multe situații critice. Intervențiile sale 
au fost aplaudate de publicul reșitean*.

Vești îmbucurătoare despre jucători 
ai unor ccliipe care ta actualul campio
nat au înregistrat multe insuccese, dar 
speranțele antrenorilor respectivi tatr-o 
redresare a situației nu s-au spulberat, 
desigur. Cînd toți elevii lor se vor 
comportă ca Bejan și Kiss succesele nu 
vor tatîrzia să apară...

• CHIFOR ZAHARIA (Metalurgis
tul București—-Oltul Rm. Vilcea) : 
„Pentru joc dur am avertizat pe Popa 
(Oltul); in min. 72 am eliminat pe 
Roma (Oltul) pentru că m-a jignit și 
bruscat*.

Sintem siguri că jucătorul Roma și-a 
formulat o duzină de motive care să 
scuze comportarea sa. Dar, ele nu mai 
pot fi luate în considerație. De ce ? 
Roma este un recidivist. Pe data de 
8. VI 1.1966, comisia de disciplină a 
F.R.F. a dat jucătorului ROMA un 
„ULTIM AVERTISMENT*...

• CONSTANTIN MARIN (Ancora

La sediul Centralei A. S. LOTO- 
PRONOSPORT se prezintă zilnia 
participant care își ridică autoturis
mele cîștigate. Astfel. în ultimele 
zile au plecat spre domiciliile lor, 
cu autoturismele cîștigate, următorii:

Ariton Ion comuna Frumușița Ga
lati (Renault 10 major}, Mureșan Du
mitru — comuna Ardusat—Maramu
reș (Wartburg Lux), Calotă Sebasti
an — București (Fiat 600), Stan Ion 
— Turda (Fiat 600) și Vasmer Fran- 
cisc — Satu Mare (Wartburg Lux).

Participantul Vasmer Francisa din 
Satu Mare (oraș în care apar cu re
gularitate mari câștigători Ia siste
mele Loto-Pronosport) a obținut pre
miul excepțional la concursul Pro
nosport din 18 sept. a.c. un premiu 
de 75 000 lei (un autoturism Wart- 
burg-Lux și 30 700 lei) și un premiu 
de categoria a Il-a de 17 209 lei. Ia 
total, 93 209 let

Cîștigătorul Vasmer Francisc a 
venit însoțit de Iosif Szabo, cîștigă
torul concursului „Campionatul mon
dial* (1 Fiat 850 și 102 745 Iei).

Din nou un cîștig la Pronosport, 
la Satu Mare ? l-am întrebat noi i

— După cum vedeți, încă unul. 
De data aceasta a câștigat prietenul 
meu și cum el nu are carnet de con
ducere îl voi duce eu acasă. 

două partide trebuie să aibă loa 
pînă la 3 noiembrie.

★

In comentariul făcut de ziarul 
„L'Equipe* se menționează că .vic
toria obținută la limită (1—0) de 
Strasbourg în meciul cu Steaua, nu 
va ii suficientă pentru obținerea ca
lificării formației franceze. Fotba
liștii de la Steaua au surprins prin 
organizarea jocului și prin ritmul im
pus. Românii și-au creat numeroase 
ocazii clare de gol, dar pe care nu 
le-au fructificat. Francezii s-au con
centrat un sfert de oră după pauză, 
cînd, de altfel, au și înscris punctul 
acestei victorii alit de dificile. Au 
evoluat formațiile: STEAUA: Suciu
— Petescu, Jenei, D. Nicolae, Săt- 
măreanu — Negrea, D. Popescu — 
S. Avram, Constantin, Voinea, Raksi. 
STRASBOURG: Schuth — Hauss, 
Merschel, Sbaiz — Lazarus, Stieber
— Monoz, Miiller, Farias, Sczepa- 
niak, Hausser*.

Galați-—Unirea Focșani) -. „Starea lem
nului este foarte proastă, impunind e- 
forturi deosebite sportivilor pentru con
trolul balonului și practicarea unui joo 
normal. Deși s-a mai scris despre a- 
ceasta stare de lucruri, nu s-au luat 
măsuri pentru programarea meciurilor d» 
categoria C pe stadionul Dunărea*.

Deci, echipele de categoria C tot 
n-au acces pe stadionul Dunărea. Co 
părere au forurile ta drept din Galați ?

• ION DOBR1N (Steagul roșu— 
Petrolul Ploiești): „In timpul jocu
lui s au aruncat cu sticle pe teren, 
ținta lor: arbitrul de tușăM. Biolan. La 
sfîrșitul meciului, cind coboram scă
rile, am fost lovit cu o piatră*.

• V. PADUREANU (U.T.A.—Farul 
Constanța) : „După terminarea primei 
reprize, in timp ce coboram scările 
spre cabină, jucătorul Koszka (Farul) 
a fost lovit cu o bucată de fier. In 
plus, s-au mai aruncat din tribună trei 
sticle de suc*.

Fapte regretabile comise de eiciuento 
■Certate cu disciplina. Sperăm că Fede
rația română de fotbal va lua măsurile 
corespunzătoare pentru ca asemenea no
tații să nu le mai găsim pe foile do 
arbitraj...

POMPILIU VINTH.A

— Care este, după părerea dv„ 
explicația faptului să la Satu Mare 
apar multe câștiguri mari ?

— Una singură I Se joacă în co
lectiv. Unde sînt mai tnulți partim- 
panți se pot face și scheme mai mart. 
De exemplu, prietenul meu Francisc 
a jucat în colectiv cu încă trei par- 
ticâpanti.

— Puteți să ne dați un pronost’a 
pentru concursul de duminică 9 oo- 
tombrie ?

— Da I Un pronostic pe un buletin 
colectiv (combinat) căci acestea au 
șansele cele mai mari. Iată-1:

I Rapid — Dinamo Pitești 1, H 
C.S.M.S. Iași — Progresul 1, 2, IU 
Jiul — Farul 1,X, IV Politehnica —
— Dinamo Bue. 2, V Știința Craiova
— Steagul roșu 1,2, VI Crișul — 
C.F.R. Timișoara 1, VII C.F.R. Arad
— Minerul B. Mare 2, VIII Bologna
— Torino 1, IX Foggia — Cagliari 
1,2, X Lanerossi — Roma 1, XI La
zio — Atalanta 1, XII Napoli — Mi
lan 1, X, XIII Venezia — Fiorentina 
X2.

• Tragerea LOTO de azi va avea 
Ioc la București în 6ala din str. 
Doamnei 2.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.

NU UITAȚI!
Reînnoiți-vă abonamentul 

la ziarul SPORTUL POPULAR
Abonamentele se fac prin difuzorii voluntari din întreprinderi 

și instituții și oficiile P.T.T.R, din țară



AZI, LA BRAȘOV

deschide cea de a treia ediție 
Balcaniadei de tenis de masă

Astăzi, în sala Armatei din Bra
șov. într-un cadru sărbătoresc, vor 
începe jocurile celei de a treia edi
ții a Balcaniadei de tenis de masă. 
Sportivi și sportive din cinci țări — 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România — se vor întrece timp de 
trei zile pentru cucerirea celor șapte 
titluri de campioni balcanici. Pe lîngă 
reprezentanții noștri, concurează jucă
tori cunoscuți ca Istvan Korpa (locul 
8—9 în clasamentul european), Dra- 
gutin Șurbek, Ciryla Pirc, Tatiana 
Jecmenița — toți din Iugoslavia, To
dor Velikov, Nadejda Ivanova (Bul
garia), Christodulatos (Grecia), Gunay 
(Turcia) etc.

Competiția va fi inaugurată cu pro
ba pe echipe, care se va disputa în 
tot cursul zilei de vineri. Cîștigătoare-

Pregătirile lotului reprezentativ de rugbi șahistelor noastre la Oberhausen
Exact la o lună de meciul cu se

lecționata de rugbi a Italiei, compo
nent ii lotului nostru au susținut un joc 
de verificare, la două buturi. Colectivul 
de antrenori a împărțit pe selecționabili 
în două echipe : A și B. La capătul unui 
joc cu multe acțiuni spectaculoase, la 
mină, echipa A a terminat în avantaj; 
14—5 (Penciu — lovitură de pedeapsă, 
Onuțiu — încercare. Rășcanu — încer
care transformată de lrimescu și Cio
bănel — încercare, respectiv Gavriș — 
încercare transformată de lrimescu care 
a jucat cîte o repriză în fiecare for
mație).

Meciul s-a dovedit util. S-a putut 
verifica și mai bine stadiul de pregă
tire fizică a jucătorilor incluși în lot, 
s-au tras unele concluzii asupra valorii 

CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET

S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE...

le acestei probe vor fi cunoscute sîm- 
bătă la prînz. In aceeași zi, ca și 
duminică dimineața, vor avea loc me
ciuri pentru desemnarea învingătorilor 
ia toate cele cinci probe individuale.

Programul comunicat de organizatori 
cuprinde azi următoarele partide : 
dimineața de la ora 9: echipe băr
bați; România — Turcia, Grecia — 
România, Grecia — Iugoslavia, Tur
cia — Bulgaria; echipe femei: Bulgaria 
— Turcia, România — Bulgaria, Gre
cia — Iugoslavia, Turcia — Iugo
slavia! după amiază, de la ora IZ: 
echipe bărbați : Iugoslavia — Tur
cia, Bulgaria — Iugoslavia ; Bul
garia — România, Turcia — Grecia; 
echipe femei: Turcia — România, 
Bulgaria — Iugoslavia, Grecia — 
Bulgaria, România—Grecia.

lotului, în ansamblu. în acest meci au 
evoluat bine Penciu, Ciobănel, lrimescu, 
Wusek, Dragomirescu, Mateescu (care 
și-a făcut cu acest prilej reintrarea 
după o îndelungată absență), Rășcanu, 
Dăscălescu și Onuțiu. Au lipsit (indis
ponibili) Demian, M. Rusu, Țîbuleac, 
Dăiciulescu, Giugiuc, Pilă și Coravu.

Echipele au intrat pe teren în urmă
toarele formații: A : Stoica, Onuțiu, Ba
ciu — Dăscălescu, Preda Rășcanu, 
Țuțuianu, Băltărețu — Stănescu, JFusek 
— Sabău, Nica, Dragomirescu, Ciobă
nel — Penciu; B : Ionescu, Alexan- 
drescu, V. Rusu — Iftimie, Șerban — 
Fugigi, Ghimbășeanu, Durbac — Rădu- 
lescu, Niculescu M. — Gavriș, Matees
cu, Cristea, lrimescu — Marinescu.

Echipa României conduce in clasamentul 
campionatului mondial feminin de șah
OBERHAUSEN, 6 (prin telefon). 

Șahistele reprezentativei României con
tinuă să acumuleze puncte prețioase tn 
campionatul mondial pe echipe. In run
da a treia, ele au dispus cu 2—0 de 
echipa Danemarcei. Alexandra Nicolau 
a jucat energic împotriva danezei In
grid Larsen, reușind să încheie partida 
cu un atac de mat imparabil. La masa 
a doua a echipei noastre a fost intro
dusă Margareta Perevoznic, care s-a 
comportat ireproșabil. Ea a dispus de 
Enevoldsen după un joc pozițional su
perior, prin care a adus piesele adverse 
într-o blocadă completă. S-a jucat și 
întrerupta Polihroniade—Troiansko din 
meciul cu Bulgaria. Fără dificultate 
deosebită, șahista româncă și-a valorifi
cat avantajul, aducînd astfel victoria e-

Presa vest-germană comentează evoluția

OBERHAUSEN 6 (prin telefon). — 
Ziarele din R.F. Germană apărute în 
ultimele două zile acordă o atenție 
deosebită desfășurării întrecerilor din 
cadrul campionatului mondial femi
nin de șah. Primele cronici comentea
ză pe larg victoria cu 2—0 obținută 
de echipa României asupra echipei 
U.R.S.S. insistînd asupra faptului că, 
la prima masă a întîlnirii, Alexandra 
Nicolau a întrecut-o pe Nona Gaprin- 
dașvili. „Campioana lumii pierde pri
ma partidă" este titlul articolului pu
blicat de ziarul „RUHRW ACHT" din 
5 octombrie, care scrie : „Marea sur
priză a zilei s-a produs pe cele două 
table ale meciului U.R.S.S. — Româ- 

chipei noastre, cu scorul final de 
l‘/27“'/2-

Dintre celelalte Intîlniri din runda a 
treia, se remarcă victoria cu 2—0 a Iu
goslaviei în fața R. F. Germane și cea 
obținută de U.R.S.S. asupra Bulgariei, 
la același scor. De notat însă că la 
masa a doua, Troianska a ratat un 
cîștig simplu în partida cu sovietica 
Zatulovskaia. Celelalte rezultate: O- 
landa—Austria 2—0, Cehoslovacia—An
glia l’/j—R.D.G.—Ungaria 1—1, 
Polonia—S.U.A. 1—1.

Echipa României a revenit în frun
tea clasamentului, cu 5% puncte, fiind 
urmată acum de Cehoslovacia și Iugo
slavia cu 5 p., U.R.S.S., R.D.G. și
Olanda cu 4 p.

S. SAMARIAN
antrenor

nia. Jn ambele partide, jucătoarele 
sovietice stăteau atît de rău după 4 
ore de joc, incit o dublă infringere 
era inevitabilă. Și, intr-adevăr, ea 
s-a produs.» Un rezultat surprinzător 
la prima vedere, dar perfect explica
bil prin jocul superior al celor două 
românce".

Ziarul de mare tiraj ,W. A. Z." 
publică o fotografie pe 3 coloane re- 
prezentînd ne Alexandra Nicolau în 
fața Nonei Gaprindașvili. .Spectatori, 
fotografi, operatori de film și televi
ziune — comentează ziarul — s-au 
îngrămădit In jurul mesei la care ju
cau două mari rivale, campioana 
mondială Nona Gaprindașvili și una 
din cele mai puternice adversare 
ale sale, românca Alexandra Nico
lau. Aceasta a repetat, după o luptă 
acerbă, victoria obținută asupra cam
pioanei, în primăvară, la Belgrad".

În competițiile continental 

de fotbal
Și miercurea aceasta a fost foart< 

bogată în partide de fotbal desfăcu 
rate în competițiile continentale. I«u 
alte rezultate :

In „C.C.E.* : Nantes — Reykjavyl
5— 2 (în tur 3—2), Celtic Glasgow —■ 
F. C. Ziirich 3—0 (în tur 2—0).

In „CUPA CUPELOR" : Spart! 
Rotterdam — Floriana La Valetti
6— 0 (în tur 1—1), Glasgow Ranger: 
— Glentoran Belfast 4—0 (în ta
1— 1), Servette Geneva — Kamra 
terna Turku 2—1 (în tur l-< 
Shamrock Rovers — Spora Luxem 
burg 4—1 (în tur 4—1).

In aceste competiții, tragerea îl 
sorți pentru turul al doilea va avet 
loc la 13 octombrie.

In „CUPA ORAȘELOR TlRGURfț 
Două echipe s-au calificat prin tra
gere la sorți pentru turul următor • 
Dinamo Zagreb (0—2 și 2—0 ci 
Spartak Brno) și Bordeaux (1-—2 ș!
2— 1 cu F. C. Porto). Valencia — 
F. C. Niirnberg 2—0 (în tur 2—1) 
Eintracht Frankfurt — Drumcondrz 
Dublin 6—1 (în tur 2—0).

★
Cea mai mare surpriză din „G.G.E.* 

o constituie pînă acum înfrîngeiea 
la scor a campioanei Portugaliei, 
Sporting Lisabona (5—0) de către 
Vasas Budapesta. în formația por
tugheză au evoluat numeroși ju
cători cunoscuți ca Baptista, Car
valho, Morais etc. Au marcat Farkas 
(2), Puskas (2) și Bakos.

Distincții acordate 
unor sportivi francezi

PARIS. 6 (Agerpres). Printr-un decret 
al Consiliului de Miniștri al Franței, a 
fost acordat ordinul ^Cavaler al Legi
unii de onoare” sportivilor : Jacques 
Anquetil, de cinci ori cîștigător al Tu
rului ciclist al Franței, Alain Calmat, 
campion mondial de patinaj artistic, 
Michel Crauste, căpitan al echipei de 
rugbi a Franței, Michel Jazy, campion 
european de atletism, Guy Perillat, cam
pion mondial de schi, Jocelyn DelecouiV 
căpitanul echipei de atletism a’ Franței.

CLUJ U. R. S. S. și România
Cluj, 6 (prin telex).

Invingind echipa Ungariei în primul 
meci al etapei 
nata Olandei a 
priză: victoria 

eu un palmares 
cunarea locului 
pei. Este o. | 
pentru baschetbalistele olandeze 
au cucerit unanime aprecieri [ 
calitatea jocului prestat. Referitor la 
acest meci — încheiat cu scorul de 
V3—70 (31—39) —- trebuie să spunem 
că el a avut o desfășurare interesantă. 
Selecționata- maghiară a luat un start 
foarte bun și încă de la început și-a 
asigurat un avantaj de 3—4 coșuri, 
lăsînd impresia că va cîștiga fără e- 
«noții. In finalul partidei, însă, olan
dezele au revenit puternic, intcrcep- 

tînd cîteva mingi și realizînd egalarea

disputate ieri, selecțio- 
1 realizat o dublă sur- 

asupra unei formații 
: evident mai bun și o- 

IV în clasamentul gru- 
performanță remarcabilă

: care 
pentru

Ultima partidă a preliminariilor a 
furnizat o nouă și frumoasă satis
facție spectatorilor : România — Ita
lia 75—57 (38—23). Jucătoarele noas
tre au confirmat și în acest joc for
ma bună în care se află și care le-a 
adus calificarea în semifinale ală
turi de selecționatele Uniunii Sovie
tice, Cehoslovaciei și R. D. Germane.

Fără să facă o risipă prea mare 
de efort, baschetbalistele românce

s-au impus din primele minute și 
și-au asigurat un avantaj suficient 
pentru ca de-a lungul întregii par
tide să joace calm și sigur. Ele au 
condus tot timpul, obținînd o vic
torie pe deplin meritată.

D. STÂNCULESCU

1. U.R.S.S.
2. România
3. Polonia
4. Olanda
5. Italia
6. Ungaria

CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI A (CLUJ) 

o 
1 
2
3
4
5

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

SIBIU: Cehoslovacia și R. D. Germană

PROGRAMUL SEMIFINALELOR
Astăzi, echipele participante la cea 

de-a X-a ediție a campionatului euro
pean feminin de baschet au zi de 
odihnă. Ele reiau întrecerea mîine, 
la Cluj, în Sala sporturilor, unde se 
vor desfășura întîlnirile șemifinale 
care urmează a desemna echipele 
ce vor disputa jocurile finale de 
duminică, lată programul partidelor 
semifinale de mîine de la Cluj i 
U.R.S.S. -®R. D. Germană, Cehoslova
cia - România (învingătoarele vor 
juca duminică pentru locurile 1—2, iar 
învinsele pentru locurile 3-4); Polo
nia - Iugoslavia, Bulgaria — Olanda 
(învingătoarele își vor disputa locurile 
5-6, iar învinsele locurile 7-8) ; Ita
lia - R. F. Germană, Franța — Un
garia (învingătoarele vor lupta pentru 
locurile 9-10, iar învinsele pentru

Sibiu, 6 (prin telex).
Joi, în meciul inaugural al etapei 

finale a întrecerii din seria de Ia Si
biu, s-au' întîlnit echipele Iugoslaviei 
și R.F. Germane. în excelentă dispo
ziție de joc, baschetbalistele iugo
slave au cîștigat partida la un scor 
sever : 101—53 (55—27). în întîlnirea 
respectivă, s-a remarcat din nou iu
goslava Milica Radovanovici, una 
dintre cele mai bune jucătoare din 
grupa de Ia Sibiu.

în cel de al doilea joc al zilei, 
reprezentativa Cehoslovaciei a pri
mit replica echipei Franței, pe care 
a întrecut-o la un scor concludent, 
încheind în felul acesta fără înfrîn- 
gere disputa din cadrul calificărilor t 
67—41 (37—19). Echipa Franței, ca și 
în alte meciuri, a manifestat scă
deri în ceea ce privește ritmul de joc 
și precizia în aruncările la coș, dînd 
în genere semne de oboseală.

Ultima partidă a etapei și a califi
cărilor din grupa B a opus echipele 
R.D. Germane șl Bulgariei, într-o 
întrecere care urma să decidă ocu
pantele locurilor 2 și 3 în serie. Re
zultatul final a confirmat majorita
tea pronosticurilor, echipa R.D. Ger
mane cîștigînd meciul, dar mult mal 
net decît se putea aștepta cineva: 
62—48 (30—24). învingătoarele au 
reușit aceasta printr-o mai bună or
ganizare a jocului.

G. RUSSU-ȘIRIANU
CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI B

1. Cehoslovacia
2. R.D. Germană
3. Bulgaria
4. Iugoslavia
5. Franța
6. R.F. Germană

(SIBIU)
5
4
3
2
1
0

5
5
5
5
5
5

0
1
2
3
4
5

362—239 
381—287 
308—268 
360—342 
250—315
206—416

cu 90 de secunde
nare.
matice, în care echipa Olandei s-a
dovedit mai calmă și mai precisă în
aruncările libere, cîștigînd pe merit.

In cea de a doua partidă, numeroșii 
spectatori prezențî în Sala sporturilor 
de la Cluj au aplaudat din nou o 
victorie a redutabilei ocliipe sovie

tice. Baschetbalistele selecționatei 
U.R.S.S. au întrecut selecționata Po
loniei cu scorul de 68—60 (34—26), 
practicînd același joc sigur, în care 
avantajul taliei este cît se poate de 
bine folosit.

înainte de termi-
Au urmat cîteva momente dra

in care echipa Olandei

385—229
365—309
345—284 
283—353 
236—328 
245—356

LONDRA. Asociația ziariștilor spor
tivi din Londra a desemnat pe Lynn 
Davies drept cel mai bun sportiv en
glez al anului 1966. După cum se știe, 
Lynn Davies este campion olimpic la 
săritura în lungime, iar anul acesta el 
a cucerit titlul de campion european și 
s-a clasat pe primul loc la Jocurile 
britanice.

Gafa pentru noul se
zon de hochei t»e gheațăl 
Acești tineri hoclieiști Si 
unei echipe dn orașul 
Dresda se află in toiul 
pregătirilor. Mai sînt 
pu/ine zile pină la Gfi 
nou start în campiona
tul de juniori al R. B. 
Germane.

Un meci Europa
America de Sud

la fotbal?

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ANVERS. Disputat la Anvers, me

ciul omnium de ciclism pe pistă dintre 
echipele Olandei și Belgiei a fost cîș
tigat de cicliștii olandezi cu 18—16 
puncte. în proba de urmărire pe e- 
chipe, selecționata Olandei a realizat 
pe distanța de 4 km timpul de 4:37,2. 
Proba de semifond cu adițiune de 
puncte a revenit olandezului Stevens.

KIEV. In cadrul campionatelor unio
nale de tir care se desfășoară la Kiev, 
Aleksandr Gherasimenok a stabilit un 
nou record al U.R.S.S. la armă stan
dard 3 x 40 focuri, cu 1158 puncte.

MOSCOVA. La Leninakan (R.S.S. 
Armeană) în întrecerile campionatului

unional de atletism pe echipe, la de
catlon, după cinci probe, conduce Iun 
Diacikov cu 4 080 de puncte. Iată re
zultatele înregistrate: 11,1 la 100 m; 
7,60 m la lungime; 15,52 m la greu
tate ; 1,90 m la înălțime; 50,4 la 400 
m. La pentatlon, după trei probe, con
duce sportiva Olga Kardaș, cu 2 841 
puncte.

VARȘOVIA. Comitetul de 
nizare a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii" a stabilit traseul și eta
pele celei de a 20-a ediții care se va 
desfășura între 10 și 25 mai 1967 pe 
ruta Varșovia—Berlin—Praga. Cele 16 
etape ale cursei însumează 2 260 km.

orga-

Sînt prevăzute două etape contracrono- 
metrn, individual. După etapa a 6-a, 
Ia Sczeczin și după etapa a Il-a Ia 
Karl Marx-Stadt, concurenții vor bene
ficia de zile de repaus. Cea mai lungă 
etapă va fi a 8-a, Berlin — Leipzig 
(206 km), iar cea mai scurtă — a 9-a, 
Leipzig—Halle (38 km, contratimp).

MOSCOVA. In campionatul unional 
de fotbal s-au disputat noi întîlniri, 
încheiate cu următoarele rezultate: Nef- 
tianik Baku—Pahtakor Tașkent 5—0 ; 
Dinamo Kiev—Ț.S.K.A. Moscova 4—0 ; 
S.K.A. Rostov—Dinamo Moscova 0—0 ; 
Lokomotiv Moscova—Dinamo Tbilisi 
0—3 ; Dinamo Minsk—Aripile Soviete
lor Kuibîșev 0—0.

SANTIAGO DE CHILE, 6 (Ager
pres). -—■ Președintele Confederației 
sud-americane de fotbal, Teofilo Sa
linas, a propus organizarea unei duble 
întîlniri de fotbal între selecționa
tele Europei și Americii de Sud. Me
ciurile ar urma să aibă loc anul 
acesta, cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani de la înființarea Confederației 
sud-americane, la 7 și 10 decembrie', 
la Santiaqo de Chile și respectiv 
Buenos Aires.

Un purtător de cuvînt al Uniunii 
Europene de Fotbal a declarat că 
răspunsul la această propunere va'fi 
dat la sfîrșitul lunii octombrie.

Se pare însă că sînt puține șanse' 
ca răspunsul să fie pozitiv, din cau
za programului încărcat al selecțio
natelor și cluburilor europene.
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