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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Ion Tiriac și llie Năstase, 
in finală la Viareggia

ROMA, 13 (Agerpres). — Repre
zentanții României la turneul in
ternational de tenis la Viareggio,
Ion Tiriac și Hie Năstase, au ob
ținut un frumos succes, reușind 
să se califice în finala probei de 
simplu bărbați.

în prima semifinală, llie Năsta
se a obținut o victorie de pres
tigiu, învingîndu-I cu 6—4, 6—4 
pe cunoscutul jucător englez Ro
ger Taylor. în cealaltă semifinală, 
Ion Tiriac l-a eliminat pe Patri
cio Cornejo (Chile) cu 6—3, 6—3.

Avanpremieră rugbistică internațională

Constructorul București-Spartak Varna 23-3

Pe stadionul din șoseaua Olte
niței, în cadrul unei foarte reu
șite (și bine organizate) dumi
nici sportive, care a cuprins și 
întreceri de atletism și fotbal, 
formația de rugbi Constructorul 
a susținut o partidă amicală cu 
echipa Spartak Varna. O fru
moasă avanpremieră rugbistică 
internațională — urmărită de pes
te 1 000 de spectatori — și un 
rezultat net favorabil sporti
vilor bucureșteni, care au ter
minat înviijgători cu scorul de 
23—3 (9—3).

In ciuda dimensiunilor scorului,

Bonânia - B. D. Germană, 
un eveniment baschetbalistic

Marți și miercuri, terenul ame
najat recent lingă sala Floreasca 
va găzdui, de la ora 20, dubla 
întîlnire dintre reprezentativele 
masculine de baschet ale Româ
niei și R. D. Germane. Evenimen
tul este așteptat cu nerăbdare de 
iubitorii acestui joc sportiv, dor
nici să urmărească comportarea 
echipei române, care nu a mai 
evoluat in Capitală din luna no
iembrie a anului 1965 (partida 
cu Grecia). Iar interesul este cu 
atît mai mare cu cît România 
va întîlni o formație redutabilă, 
clasată pe locul VI la ultimul 
campionat european desfășurat la 
Moscova. De altfel, trebuie să 
precizăm că echipa noastră nu a 
cîștigat nici unul din cele patru 
meciuri susținute în compania re
prezentativei R. D. Germane, care 
a obținut următoarele victorii:

Astăzi, la Constanta
Start în cea de a Xll-a ediție 

a „Criteriului internațional 
al juniorilor"

CONSTANȚA, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Printre miile de 
vizitatori veniți din toate colțurile 
lumii, aici, pe Însoritul litoral, se a- 
flă în aceste zile și aproape 100 de 
tineri rutieri. Oaspeții alergătorilor 
români sînt cicliști din Bulgaria, 
I-'ranța, R. D. Germană și Ungaria, 
împreuna cu care se vor prezenta luni 
dimineața, la ora 8. la startul primei 
etape a celei de a Xll-a ediții a 
„Criteriului internațional al junio
rilor".

partida a fost destul de echilibra
tă, mai ales în prima repriză, cînd 
rugbiștii bulgari, foarte bine pre
gătiți fizic, au pus de multe ori 
în pericol buturile gazdelor. Abia 
după pauză — și în special în 
final — rugbiștii de la Construc
torul au reușit să se impună, 
să-și facă jocul și, implicit, să se 
distanțeze.

Marți, Spartak Varna va juca 
la Galați, iar joi va evolua din 
nou la București, în compania 
formației de juniori a Construc
torului.

T. STAMA

68—66 (1962, joc amical la Bucu
rești), 66—54- (1963, campionatul 
european de la Wroclaw), 79—78 
(1965, partidă amicală la Leipzig), 
59—55 (1965, campionatul euro
pean de la Moscova).

Pentru ambele formații, întîlni- 
rile constituie utile verificări ale 
pregătirilor efectuate în vederea 
participării la „europenele* care 
vor începe la sfîrșitul lunii, în 
Finlanda. Lotul român, antrenat 
de prof. Alex. Popescu și prof. 
Cornel Călugăreanu, este alcătuit 
din : Dragoș Nosievici, Gheorghe 
Barău. Alin Savu, Mihai Diman- 
cea, Mihai Albu, Gheorghe No
vac, Adolf Cernea, Eckehard le- 
cheli, Radu Diaconescu, Niculae 
Birsan, Francisc Dikai, Titus Ta- 
rău. Cristian Popescu și Horia 
Demlan.

Competiția măsoară în total 300 
de km și programează 4 etape: 
LUNI — 100 km — pe șoseaua 
Constanța—Negru Vodă : MARȚI — 
30 km : — contratimp individual pe 
aceeași șosea ; MIERCURI — circuit 
(50 km) pe străzile din centrul ora
șului; JOI — 120 km pe șoseaua 
Constanța—Tulcea.

Va fi o întrecere complexă, deoa
rece, după cum se vede, în' concurs 
sînt programate foate genurile de 
probe, care pot oferi tinerilor aler
gători posibilitatea de a-și demonstra 
talentul.

Oaspeții au sosit în cursul zilei 
de duminică la Constanța. Componen
ța loturilor este următoarea : B, 
Hocker, R. Drechsler, F. Sieber, E, 
Raidt (R.D.G.), B. Bardos, T. Fulop,
I. Nagy, L. Szapanos (Ungaria), P. 
Stoianov, H. Kapsizov, V. Stefanov, 
Gh. Vasilev, D. Gheorghiev (Bulga
ria), M. Flot te, M. Boudet, J. C. Lo
vi griac, J. J. Henry (Franța).

Țara noastră este reprezentată de 
cei mai buni tineri rutieri, remarcați 
cu ocazia competițiilor oficiale din 
acest sezon* Printre ei se află brăi- 
leanul Cristian Tudoran — triplu 
campion de juniori ai țării și lider 
în „Cupa regiunilor" —, campionul 
național Nicolae David (Tg., Mureș), 
Andrei Suciu (Brașov), Vasile Sele- 
jan (Cluj), Gheorghe Ciumeti (Bucu
rești).

în această cursă se alcătuiesc nu
mai clasamente individuale.. Vremea 
bună va permite — sperăm — reali
zarea unor performanțe de valoare, 
concretizate îndeosebi în medii orare 
ridicate.

HRISTACHE NAUM

Gheorghe Enache—campion internațional al României la talere
v. Hohenthal (R. E G.) - învingător in proba de skeet

Primul din dreapta : Gheorghe Enache, învingător în campionatul internațional de talere al României. 
Foto : K. Teodor

Ploaia nocturnă căzută vineri șl 
simbătă a făcut ca temperatura in 
cele două zile ale campionatului in
ternațional de talere și skeet al 
României să fie mai acceptabilă. A- 
dăugînd acestor condiții atmosferic» 
favorabile și splendidul decor de ver
deață în care este așezat poligonul 
Tunari, vom conchide că taleriștilor 
și skeetiștilor din cele șapte țări 
participante li s-a oferit un cadru 
adecvat de întrecere. Și, intr-adevăr, 
amatorii acestor sporturi cu arma de 
vinăt'oare, care au asistat la concurs, 
au avut multe momente de satisfac
ție. Aceasta, mai ales, la întrecerile 
taleriștilor. Spunînd aceasta, nu ne 
referim numai la frumoasa victorie *

A
înotătorii dinamoviști au dominat 

și în acest an „naționalele" de copii
Tinerii înotători de 

Ia Dinamo București au 
dominat și în acest an 
campionatele republi
cane pentru copii. Mi
cuțul Teodor Nicolae 
(11 ani) a deschis se
ria victoriilor clubului 
din Ștefan cel Mare, 
chiar din prima probă 
a concursului (100 m 
delfin în 1:15,4 — un 
foarte promițător re
cord) și, împreună cu 
colegii săi din ștafeta 
de 4x50 m mixt, a în
cheiat suita succeselor, 
la ultimul start al com
petiției, tot oi un nou 
record al țării (2:24,4).

Dinamoviștii au pre
zentat în piscina de la 
.Tineretului" o garnitu
ră omogenă, bine pre
gătită, care a vizat locu
rile fruntașe în mai 
toate cele 64 de probe. 
Bratistele Anca Mihăes- 
cu și Liliana Burlacu, 
de pildă, au fost din 
nou de neînvins. Dacă prima din
tre ele nu a avut o concurență 
prea serioasă, „plimbîndu-se“ în- 
tr-un 1:27,8 pe ,sută“ (nou re
cord), Burlacu, în schimb, a avut 
de suportat asaltul ambițioasei gă- 
lățence Mariana Birsan. La .na
ționalele" de juniori cele două 
brasiste și-au împărțit probele: 
de data aceasta, insă, Burlacu s-a 
dovedit cea mai bună. Și în pro
ba de 200 m ea a făcut o cursă 
inteligentă, stînd timp de trei 
lungimi în „plasa" adversarei 6ale. 
Pe ultimii 50 de metri Liliana a 
forțat irezistibil, detașîndu-se clar 
(3:04,4) față de adversara sa 
(3:06,0).

Un alt elev al antrenorului 
Cristian Vlăduță a dat duminică 
după-amiază o excelentă probă a 
calităților sale. După o luptă e- 
puizantă în cursa de 400 m li
ber, Adrian Spinea l-a întrecut 
pe rivalul său din Reșița, Eugen 
Aimer (recunoscut, de asemenea, 
pentru deosebitele-i calități mo
rale), cu două zecimi de secun
dă : 5:02,4 și, respectiv, 5:02,6. 
Douăzeci de minute mai tîrziu, 
Spinea s-a dovedit cel mai rapid 
(e drept, în lipsa lui Mircea Ho- 
hoiu) și în cursa de 100 m spate 
(1:15,0), recoltînd o altă prețioa
să victorie.

Recordmana campionatelor s-a 
dovedit însă o reprezentantă a 
Clujului. Zita Erdeli (12 ani), în 
deosebită vervă, va duce în ora
șul de pe Someș nu mai puțin 
de 6 titluri de campioană, dove
dind calități evidente nu nu
mai în probele de spate (unde a 
ajuns cea de a treia specialistă 
din țară), dar și în cele de craul. 
Merite deosebite pentru frumoa-

reprezentantului culorilor noastre — 
Gheorghe Enache — urmat în clasa
ment de compatriotul său Gheorghe 
Florescu, ci și la lupta sportivă pal
pitantă ce a avut loc, cu evoluții și 
răsturnări surprinzătoare de rezultate. 
De pildă, Ion Dumitrescu, aflat pe 
locul întîi, după prima zi (cu 99 t), 
la egalitate cu francezul Ch. Robrolle
— n-a mai rezistat în cea de a doua 
zi și, avînd o „cădere" vertiginoasă, 
a ajuns pe locul... 10, In timp ce 
Heitte (R.D.G.) a ocupat locul 4 In 
clasamentul general, făcînd un salt
— duminică — de 5 locuri.

Și întrecerile de skeet au fost a- 
tractive, concurentii oaspeți remareîn- 
du-se cu deosebire: v. Ilohenthal

C ARMEN CEHANZUC
sele lor evoluții au și tinerii An
drei Țimpu (12 ani) cu 1:26,2 la 
100 m bras — nou record, Mi- 
haela Dobocan (13 ani) cu 2:53,4 
la 200 m mixt, Adrian Covaci (12 
ani) cu 31,0 la 50 m liber sau 
Carmen Cehanzuc (13 ani), în
vingătoare în toate probele de 
craul la care a luat startul. In 
Categoria .bobocilor", rezultatele 
sînt ceva mai slabe decât cele în
registrate la ediția anterioară, dar 
și aici am putut remarca citeva 
elemente cu evidente posibilității 
Anca Pop, Zvonimir Zvolenscht, 
Ira Ratușni, Victor Ceia, Eugenia 
Cristescu, Adelina Hidoș și Emil 
Buhoci.

REZULTATE TEHNICE — 100 m 
bras (b): 1. A. Țimpu (C.SLȘ-) 
1:26,2 — nou record, 2. V. Boboa 
(Rapid) 1:27,0, 3. G. Popovici (Di
namo) 1:30,21 100 m bras (f): 1- 
A. Mihăescu (Dinamo) 1:27,8 — 
nou record, 2. M. Popescu (Dina
mo) 1:31,0; 200 m mixt (b) : 1-
E. Aimer (Șc. sp. Reșița) 2:37,1 — 
nou record, 2. V. Pleșca (Steaua) 
2:38,6; 200 m mixt (f): 1. M. Do
bocan (Met. Turda) 2:53,4, 2. C. 
Cehanzuc (Șc. sp. 2) 2:54,3, 1
R. HOcher (Șc. sp. Reșița) 2:56,9,
4. A. Groza (Dinamo) 2:59,2 —
nou rec. fetițe B ; 4x50 m liber 
(f): 1. Dinamo 2:32,6; 4x50 m 
liber (b) : 1. Dinamo 2:11,2 — nou 
record, 2. C.SJȘ. 2:11,8; 4x100 m 
liber (b) : 1. Steaua 4:40,2 — nou 
record ; 50 m liber C (b): 1. Z. 
Zvolenschi (Șc. sp. 2) 35,9, 2.
A. Horvat (Șc. sp. 1) 36,8, 3. V. 
Ceia (Șc. sp. Reșița) 36,9; 50 m
liber C (f): 1. A. Pop (Șc. sp. 2)

(Continuare in pag. a 2-a)

(R.F.G.) — cîștigătorul probei — 
polonezul Korolkievicz, sovieticul Țu- 
ranov și grecul Sistovaris. Din pă
cate, nu același lucru se poate spune 
despre trăgătorii români, care — cu 
excepția lui Albescu și Marinescu 
(o reintrare promițătoare în fața pu
blicului bucureștean) — au avut o 
comportare slabă. Ne referim în sp» 
cial la Sencovici, Diaconu și Danciu 
— component! ai echipei reprezen
tative.

Revenind la concursul de talere, 
vom evidenția pe lingă Gheorghe E-

C. COMARNISCHI ț

(Continuare in pag. o 4-a)



tHEHin Din nou, ion Canea și Melania Treistaru

campioni la sărituri
Campionatele republicane de sări

tori, începute vineri la ștrandul Ti
neretului din Capitală, s-au încheiat 
ieri, cînd s-au desfășurat întrecerile 
la platformă seniori și trambulină se
nioare. Titlurile au revenit, ca și în 
prima zi. lui Ion Canea (Steaua) și

ION GANEA
Mclaniei Treistaru (Progresul Bucu
rești), ambii realizînd o diferență 
confortabilă față de următorii cla
sați. Ei au luat conducerea în cla
sament încă de la primele sărituri și 
apoi s-au detașat, datorită în special 
punctajului mai bun realizat la ul
timele salturi, cotate cu coeficient ri
dicat. Campionii țării au manifestat, 
în general, o formă bună, care ne dă 
speranța unei comportări onorabile la 
„Cupa Europei", concurs ce se va 
disputa la sfîrșitul acestei săptămîni, 
la Helsinki. Di i păcate, însă, nu ace
lași lucru se poate spune și despre 
fostul campion la trambulină, Panteli- 
mon Decuseară, care a manifestat nesi
guranță, iar unele sărituri le-a executat 
la un nivel submediocru (dublu salt

„Naționalele** 
de copii

(Urmare din pag. 1)

35,4, 2. E. Cristescu (Dinamo)
36.1, 3. S. Ivescu (Dinamo) 37,7 
50 m liber B (b): 1. A. Covaci 
31,0, 2. Gh. Ltipu (CS.Ș.) 32,1, 3. 
T. Niuțeanu (Dinamo) 32,2; 50 m 
liber B (f): 1. Z. Erdeli (C.S.M. 
Cluj) 32,6, 2. A. Groza (Knamo)
33.1, 3, A. Pupăzan (Dinamo) 33,8; 
200 m bras (b): 1. E. Hempel 
(Șc. sp. 2) 2:56,5, 2. G. Ioniță (Pe
trolul Ploiești) 3:01,5; 200 m bras 
(if) : 1. L. Buri acu (Dinamo) 3:04,4,
2. M. Bârsan (Șc. sp. Galați) 
3:06,0, 3. A. Mihăescu (Dinamo) 
3:10,3; 4x200 m liber (b): 1. Vii
torul 10:35,2,- 4x50 m mixt B (f):
1. Dinamo 2:35,6 — nou record;
4x100 m mixt (f): 1. C.S.M. Cluj 
5:28,9 — nou record, 2. Dinamo 
5:30,64x50 tn mixt C (b): 1.
Steaua 2:58,4, 2. Șc. sp. 2 2:59,0; 
4x200 m liber (f): 1. Șc. sp. Re
șița 11:15,2; 100 m liber (b) : 1.
A. Covaci (Steaua) 1:11,5, 2. Gh. 
Lupu (C.S.Ș.) 1:12,2, 3. T. Nuțea- 
nu (Dinamo) 1:13,3; 100 m liber 
(f): 1. Z. Erdeli (C.S.M. CIluj)
1:12,3, 2. A. Pupăzan (Dinamo)
1:13,0; 400 m liber (b) : 1. A. 
Spinea (Dinamo) 5:02,4, 2. E. Ai
mer (Șc. sp. Reșița) 5:02,6, 3.
V. PIe.șea (Steaua) 5:06,8 ; 400 m 
liber (f); 1. C. Cehanzuc (Șc. sp. 2) 
5:30,1, 2. S. Tarța (Șc. sp. Reșița) 
5:37,5, 3. A. Pupăzan (Dinamo)
5:38,2; 50 m bras C (b): 1. Z. 
Zvolenschi (Șc. sp. 2) 47,0, 2. E. 
Buhoci (Steaua) 47,6; 50 m bras 
C (f) : 1. A. Hidoș (Dinamo) 46,1,
2. T. Irimie (Dinamo) 46,6, 3. E.
Cristescu (Dinamo) 47,5; 50 m
delfin (b): 1. T. Nicolae (Dinamo) 
33,8 — nou record, 2. T. Nuțeanu 
(Dinamo) 35,3, 3. Gh. Luipu (C.S.Ș.) 
36,8; 50 m delfin (f): 1. A. Gro
za (Dinamo) 35,4 — nou record,
2. V. Vladar (’viitorul) 36,0, 3. A.
Mihăescu (Dinamo) 37,2; 100 m
spate (b): 1. A. Spinea (Dinamo) 
1:15,0, 2. V. Pleșca (Steaua) 1:15,9,
3. E. Mano’es u (Șc. sp. 2) 1:15,9; 
100 m spate (f): 1. R. Hocher (Șc. 
s:p. Reșița) 1:21,1, 2. I. Pădurelea- 
nu (Viitorul) 1:21,7; 4x50 m mixt C 
(f): 1. Dinamo 2:49,0 — nou re
cord; 4x100 m mixt (b) : 1. Dina
mo 5:04,8; 4x50 m mixt B (b) : 1. 
Dinamo 2:24,* — nou record, 2. 
OȘ.Ș. 2:27,5. (a. v.J. 

și jumătate înapoi grupat, de pildă). 
Cum și el ne va reprezenta țara la 
cea mai importantă întrecere interna
țională a anului, considerăm că este 
necesar ca. In puținele zile rămase 
pînă Ia plecare, Decuseară să insiste 
în pregătire pentru corectarea defec
țiunilor constatate cu prilejul cam 
pionatului republican.

Dintre ceilalți participanți la între
cerile de la ștrandul Tineretului 
(doar 8 băieți și 5 fete...), o sur
priză plăcută a produs-o „veteranul" 
Gh. Banu (C.S.O. Galați), clasat al 
treilea datorită unei constanțe cu to
tul neobișnuite în execuția salturilor. 
Faptul că din cele 50 de note acor
date de arbitri 42 au fost de 6, iar 
restul de 8 sau 7 este elocvent'. Din 
nou s-a remarcat Constantin Ncdelcu 
(Clubul sportiv școlar București), al 
cărui talent, dublat de multă seriozi
tate și conștiinciozitate în pregătire, 
ne dă impresia că tinărul sportiv va 
atinge o reală valoare internațională. 
La fete, Melania Treistaru a cules 
roadele hărniciei In pregătirea din

Etapă calmă în campionatul de polo
DINAMO BUCUREȘTI — RA

PID 7—4 (3—0, 1—1, 2—1, 1—2).. 
Primele minute ale disputei anun
țau o partidă ușoară pentru echi
pa campioană și o diferență de 
scor apreciabilă. Spectatorii nici 
nu se așezaseră bine în tribună, 
cînd tabela de marcaj indica 3—0 
pentru dinamoviști. In continuare, 
însă, liderul nu a mai acționat 
cu aceeași convingere. permi- 
țînd „7"-lui feroviar să echilibreze 
jocul și să încheie partida cu o 
înfrîngere destul de onorabilă. E 
drept, însă, că rapidiștii au fost 
ajutați chiar de... dinamoviști, 
care au ratat și 3 lovituri de la 
„4 metri* I Autorii golurilor : 
Grințescu 3, Novac 2, Blajec și 
Zahan pentru Dinamo, Chirvăsu- 
ță 3, Mcdianu pentru Rapid. Bun 
arbitrajul dr. I. Drăgan.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
STEAUA 1—12 (0—5, 0—1, 0—2, 
1—4). In veritabila sa cursă de 
urmărire a liderului, Steaua și-aDespre „Criteriul european de juniori"

—și despre alte... criterii
DE MASA

De curînd, localitatea daneză 
Vejle a găzduit Întrecerile celei 
de a X-a ediții a „Criteriului eu
ropean de juniori* la tenis de 
masă. La competiție au participat 
șȘ șase sportivi români : Carmen 
Crișan, Roberta Toma, Maria Co
rodi, Adrian Șimandan, Șerban 
Doboși și Cornel Macovei. La în
toarcerea în țară, am stat de vor
bă cu antrenorul Andi Ardeleanu, 
care a însoțit latul nostru la Vejle.

— Intrucit în presă nu au apă
rut decît rezultate parțiale ale 
sportivilor români, vă rugăm să 
faceți completările cuvenite.

— Concursul a reunit echipe și 
jucători din 19 țări. La echipe 
băieți, formația noastră a concurat 
în grupa A, unde a dispus de Ita
lia (5—0), Olanda (5—2), Norvegia 
(5—0) și a pierdut la U.R.S.S. — 
câștigătoarea probei (cu 0—5). La 
echipe feminine, noi am participat 
în seria B, unde ne-am clasat pe 
locul I, învingînd reprezentativele 
Danemarcei II, Jersey și Austriei 
cu același scor: 3—0. In semi
finale, am fost depășiți de Ceho
slovacia (cu 3—0) — învingătoare 
și in finala cu U.R.S.S. La simplu 
băieți, Doboși și Macovei au fost 
eliminați în turul I de Fleisinger 
și, respectiv, Andersson, iar Șiman
dan, după ce a câștigat la Wiesner, 
a pierdut apoi la Strelnikov. La 
fete, Crișan s-a calificat în sfer
turi de finală (cu Andersson 2—0 
și Grofova 2—1), unde a fost în
trecută de Eremenko cu 2—1. 
M. Corodi a obținut o victorie la 
Skeppstedt șl apoi a fost învinsă 
de Scharmacher, în timp ce Toma 
n-a trecut de primul tur, în fața 
lui Ivanova. Dintre probele de du
blu, la cea de fete au fost înre
gistrate rezultate mai bune : ne-am 
clasat în semifinale prin cuplul 
Crișan-Corodi. Ele au pierdut apoi 
la perechea Eremenko-Ivanova. 

ultimii doi ani și credem că nu se 
Va opri aici. îmbucurătoare prezența 
a trei foarte tinere și talentate sări
toare (Mariana Voinea, Doina Săvu- 
lescu și Irinel Popescu, toate de la 
Clubul sportiv școlar), care sperăm 
ca peste cîțiva ani să umple golul 
evident existent actualmente la pro
bele feminine.

Rezultate tehnice : platformă se
niori: 1. ION CANEA (Steaua)
445.55 p — campion republican,
2. P. Decuseară (Progresul) 416,75 
p, 3. Gh. Banu (C.S.O. Galați) 407,20 
p, 4. Gh. Baican (Progresul) 403,55 
p, 5. C. Nedelcu (CI. sp. șc.) 382,90 
p, 6. Ilieș (Progresul) 342,25 p; 
trambulină senioare: 1. MELANIA 
TREISTARU (Progresul) 394,45 p 
-— campioană republicană, 2. Mariana 
Farcaș (Crișul Oradea) 314,25 p,
3. Mariana Voinea (CL sp. șc.)
289.55 p. 4. Doina Săvulescu (CI. 
sp. șc.) 288.55 p, 5. Irinel Popescu 
(CI. sp. șc.) 263.15 p.

D. STĂNCULESCU

rotunjit golaverajul la Tg. Mureș, 
administrînd echipei locale o du
zină de goluri (Țăranu 4, Szabo 
4, Firoiu 3, Culineac 1). Gazdele 
au făcut o figură modestă, rea
lizînd golul de onoare prin Szar- 
vadi. (I. Brățan-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — I.C.F. 7—5 
(3—1, 2—1, 2—1, 0—2). Orădenii 
au luat un start puternic, domi- 
nindu-și adversarul în mod co
pios. în final, însă, ei au privit 
cu neseriozitate partida (în spe
cial Hegyesi și Alexandrescu), 
permițîndu-și să irosească ocazii 
cît roata carului. (I. Ghișa-coresp. 
principal).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— VOINȚA CLUJ 4—6 (0—1,
1—1, 0—2, 3—2). Mai deciși în 
fazele de finalizare, oaspeții au 
cîștigat pe merit. (P. Arcan-co- 
resp- principal).

POLITEHNICA CLUJ — VAGO
NUL ARAD 6—4 (2—1, 2—0, 1—2, 
1-1).

Cum pe cîștigătorii celor cinci fina
le individuale îi cunoașteți, propun 
să ne oprim aici.

— De acord. Ne-ar interesa 
acum o apreciere asupra unora din
tre jucătorii și jucătoarele pre
zente la Vejle.

— Cei mai buni s-au arătat re
prezentanții tenisului de masă so
vietic. Ei au ieșit învingători în 
cinci probe, Cehoslovacia și Iugo
slavia cîștigînd și ele cite un titlu. 
Mai ales la băieți, U.R.S.S. a avut 
o formație puternică, iar în semi
finalele probei de simplu masculin 
au intrat trei jucători sovietici. La 
fete, Eremenko a demonstrat o 
foarte bună valoare. Voi aminti și 
de cehoslovaca Vostova (14 ani), 
care are multă vitalitate, este o 
bună contreră și posesoare a unui 
forhand decisiv și eficace. Actuala 
deținătoare a titlului, iugoslava 
Resler, folosește priza toc, mani
festă o mobilitate deosebită, contra
atacă cu siguranță din ambele 
părți. Ungurii, cu excepția lui 
Ionyer, nu m-au impresionat, în 
timp ce cehoslovacul Turay, engle
zii Karenza Smith, Heppell și Tay
lor, ca și jucătorii suedezi au de
monstrat o valoare deosebită și 
perspective frumoase. întrecerile au 
fost dominate de sportivii care 
și-au axat jocul pe atacuri și 
contraatacuri, intercalate cu cîte 
o lovitură de topspin.

— Și jucătorii români ?
— Dintre sportivii noștri, cea 

mai apropiată de valoarea adver
sarilor din primul pluton a fost 
Carmen Crișan. Ea are o tehnică 
bună, dar s-a aflat în inferioritate 
din punct de vedere al calităților 
fizice. în timp ce Vostova și Ere
menko, de pildă, sînt adevărate 
atlete, lui Carmen Crișan îi lip
sește forța în lovituri și viteza de 
execuție. La băieți, cel mai mult 
mi-a plăcut Cornel Macovei, bine

IgE
Școala sportivă Constanța (fete) și Școala sportivă 

Ploiești (băieți)-campioane republicane de juniori

LE

CONSTANȚA, 13 (prin telefon). 
Orașul Constanta a găzduit fina
lele campionatelor republicane de 
juniori și junioare la volei. Între
cerile s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, demonstrînd miilor 
de spectatori și specialiștilor pre- 
zenți la campionate că voleiul 
românesc are încă suficiente re
zerve care așteaptă nerăbdătoare 
să fie promovate.

Am remarcat cu acest prilej 
buna comportare a sportivilor 
Dobrogeanu, Oloianu, Ghiță (Șc. 
sp. Constanta), Armeanu, (Șc. sp. 
Bacău), Bobeică, Georgescu, Po
pescu (Șc. sp. Ploiești), Zahares- 
cu, Klein (Șc. sp. nr. 2 Buc.).

Rezultate tehnice : fete : Șc. sp. 
Constanța — Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 3—1, Șc. sp Constanta — 
Șc. sp. Sibiu 3—2, Șc. sp. Cons
tanța — Șc. sp. Timișoara 3—0, 
Șc. sp. nr. 2 București — Șc. sp. 
Sibiu 3—0, Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești — Șc. sp. Timișoara 3—0, 
Șc. sp. Sibiu — Șc. sp. Timișoara 
3—2, (Timișorencele au condus 
cu 2—1 la seturi, dar în final au 
cedat); băieți: Șc. sp. Ploiești — 
Șc. sp. nr. 1 București 3—1, Șc. 
sp. Ploiești — Șc. sp. Oradea 3—0, 
Șc. sp. Ploiești — Șc. sp. Bacău 
3—0, Șc. sp. nr. 1 București — E. PETRE — coresp.

Juniorii iși dispută titlurile de campioni
Dacă pînă acum ponderea în 

sezonul competițional au avut-o 
întrecerile seniorilor, iată că în 
zilele următoare, pe primul plan, 
se vor afla și juniorii. Este vor
ba de competiția care începe azi 
la Brașov și care se va încheia 
duminică: întrecerile celor mai 
buni juniori pentru desemnarea 
campionilor țării la cele cinci 
probe: simplu fete, simplu bă
ieți, dublu fete, dublu băieți și 
dublu mixt. Concursul va , avea 
loc pe cele șase terenuri ale 
clubului sporliv Steagul roșu si
tuate la poalele Tîmpei. La pro
bele de simplu se va juca pe 
două categorii de vîrstă, 15—16 

Carmen Crișan in acțiune
înzestrat pentru a face progrese. 
Doboși are un topspin bun și cu
noaște o gamă variată de lovituri 
cu efect. Este, însă, depășit la ca
pitolul viteză de execuție. Dacă 
față de ediția trecută a „Criteriului 
european de juniori", de data 
aceasta sportivii noștri au obținut 
rezultate mai bune, sper ca în 
viitorii ani juniorii români să reu
șească performanțe cit mai ridi
cate.

Interviu consemnat de
C. COMARNISCHI

N. R. Calificarea jucătoarelor 
noastre în două semifinale poate 
fi socotită ca o comportare meri
torie. Să nu uităm, însă, că printre 
cei pe care noi i-am învins la 
Vejle, se numără, în majoritate, 
sportivi din țări aflate la periferia 
tenisului de masă european (Italia. 
Olanda, Norvegia, Jersey, Dane
marca, Austria). Deci, să păstrăm 
proporțiile și să acordăm, în con
tinuare, toată atenția depistării și 
pregătirii elementelor tinere. Și 
acum, o nedumerire. întîmplarea 
a făcut ca fiecare din cei șase 
sportivi care au făcut deplasarea 
în Danemarca să fie pregătiți de 
diferiți antrenori : Crișan (Ange- 
lescu și Holzman), Doboși (Paneth), 

Șc. sp. Oradea 3—1, Șc. sp. nr. 1 
București — Șc. sp. Bacău 8—0, 
Șc. sp. Bacău — Șc. sp. Oradea 
8—0.

în urma acestor rezultate s-a 
întocmit următorul clasament fi
nal: fete: 1. ȘC. SP. CONSTAN
ȚA (Carmen Marinescu, Maria 
Dobrogeanu, Luxa Ghiță, Maria 
Matei, Aurelia Moroianu, Ștefania 
Oloianu, Lelia Pașca, Liliana Bo- 
dron, Maria Lepădatu, Lidia Ghim- 
pețeanu — antrenor prof. I. Cris
tian) — CAMPIOANĂ REPUBLI
CANA PE ANUL 1967, 2. Șc. sp. 
nr. 2 București (antrenor prof. 
N. Humă), 3. Șc. sp. Sibiu (an
trenor prot Gh. Bodescu), 4. Șc. 
sd. Timișoara (antrenor prof. D. 
Bleier) ; băieți: 1. ȘC. SP. PLO
IEȘTI (V, Bobeică, D. Drăgan. N. 
Corbu, A. Georgescu, M. Popes
cu, D. Tihna, S. Stelescu, M. Ma
rin, D. Curteanu, FI. Rotaru — 
antrenor prof. M. Dumitrescu) 
— CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ 
PE ANUL 1967, 2. Șc. sp. nr. 1 
București (antrenor prof. P. Bra- 
șoveanu), 3. Șc. sp. Bacău (antre
nor prof. A. Dascălii), 4. Șc. sp. 
Oradea (antrenor prof. Eugenia 
Junker).

ani și 17—18 ani. Meciurile vor 
fi eliminatorii.

La start vor fi prezenți juniori 
reprezentînd diferite centre din 
țară, iar printre protagoniști se 
vor număra, fără îndoială, Felicia 
Bucur, Codin Dumitrescu și Vio
rel Marcu (Brașov), Lucian Bol- 
dor și Mihai Stoleru (Cîmpia 
Turzii), Dumitru Hărădău (Hu
nedoara), Elena Cotuna și Liliăna 
Cobzuc (București) etc. Deci, sînt 
întrunite toate motivele pentru a 
putea urmări partide spectacu
loase și de un nivel tehnic satis
făcător.

Șimandan (Procopeț), Macovei (Si- 
mionescu), Corodi (Zamfir), Toma 
(Ardeleanu). Dacă ar fi să facem 
un clasament al valorii acestor 
șase jucători, pentru ultimele locuri 
ar concura Toma sau Corodi. Pu
nem atunci întrebarea : pe ce cri
terii a fost trimis ca antrenor tov. 
A. Ardeleanu ? Menționăm că tov. 
prof. Ardeleanu este catalogat ca 
un tehnician apreciat, cu unele 
rezultate bune în activitatea 
de antrenor. Totuși, nu ar fi 
fost normal ca la „Criteriul euro
pean de juniori" de la Vejle 
să fi plecat unul dintre antrenorii 
celor mai buni sportivi ai delega
ției noastre, și deci cu șansele cele 
mai mari : Carmen Crișan sau, de 
pildă, Șerban Doboși ? Poate că și 
asistența tehnică ar fi fost mai efi
cientă, iar antrenorul respectiv era 
într-adevăr stimulat pentru munca 
desfășurată. Așa...

De altfel, nu este prima oară 
cînd se petrece un astfel de caz. 
Și nu-i de loc bine. N-avem nimic 
împotrivă ca să fie trimiși la com
petiții cît mai mulți antrenori. 
Dacă, însă, numărul lor trebuie li
mitat, selecția să fie făcută nu
mai pe baza rezultatelor realizate 
singurul criteriu de apreciere a 
muncii la toate sporturile și, deci, 
și la tenis de masă.



«
Invitat ie 

la un ștrand
f V wrara...

I

zile, la intrareaPînă acum două 
bazei sportive Vulcan, din bulevar
dul Ghencea, un afiș anunța elevii 
din școlile raionului Lenin că, înso
țiți de profesorii de educație fizică, 
pot frecventa gratuit ștrandul din 
incinta bazei. In ultimele două săptă- 
mîni, însă, elevilor, care veniseră 
aici să înoate sau să învețe acest 
sport, li s-a pregătit o farsă. In cele 
două bazine, nici urmă de apă I tn 
cel mai bun caz, ei puteau face un 
duș și asta mulțumită administrato
rului, care uitase, probabil, să închi
dă apa și la dușuri.

Cum a fost posibil ca acum, in 
plină vară, un ștrand în perfectă 
stare să fie închis ? Inițiatorii aces
tei măsuri năstrușnice, secretarul 
A. S. Vulcan, D. Zaharin, și admi
nistratorul bazei, L. Nemeti, ne-au 
spus că au golit bazinele de apă în 
urmă cu două săptămîni, deoarece 
școlile n-au răspuns la invitație (!?). 
Argumentele lor : în perioada 15—25 
iulie, cit a funcționat ștrandul, a 
venit în mod organizat — însoțit de 
profesor — un singur grup de 20 de 
elevi. în rest, cit era ziua de mare, 
bazinele erau pline cu copiii din car
tier, care, nesupraregheați de nimeni, 
nu voiau să știe de disciplină. In a- 
fură de aceasta, ne spunea secretarul 
asociației sportive Vulcan, nu se știa 
cine suportă plata apei care se con
suma '.

Gele enumerate mai sus trebuiau 
să ducă la luarea unor măsuri or
ganizatorice de către asociația spor
tivă Vulcan, proprietarul bazei, și de 
către Consiliul raional pentru educa
ție fizică și sport. In nici un caz, 
însă, nu trebuia să se treacă la în
chiderea ștrandului (!?). După cum 
ni s-a spus, luni, 14 august, bazi
nele vor fi umplute iarăși cu apă. 
Acum, 
cartier 
mai e 
soțifi 
Copiii 
profesor, instructor 
de organul sportiv

Oare nu s-ar fi 
astfel activitatea ștrandului încă de 
la începutul sezonului ? Cine i-i 
oprit pe tovarășii de la „Vulcan" să 

' inițieze aici, de exemplu, un curs de 
învățarea înotului pentru copii si 
chiar pentru adulți (astfel s-ar fi 
procurat și fonduri necesare întreți
nerii ștrandului)? Dar nici acum nu-i 
tîrziu, mai sînt cel puțin 3 —4 săp- 
tămlni de sezon cald! Este necesar 
să se întocmească pentru 
ștrand un program mai larg, care să 
prevadă și accesul publicului — con
tra cost. Acest lucru e posibil, in
trude copiii au acces doar în zilele 
de luni, miercuri și vineri între o- 
rele 9—15. Ștrandul dispune de 
două bazine (unul de 180 cm și unul 
de 30—100 cm adincime), de 
200 de locuri în vestiare, do 
bine.

Totodată, e nevoie de mai 
simt gospodăresc. Amintim 
două aspecte : „muntele" de
dintre cele două bazine, care oștean- 
tă de peste o lună să

afiș invită copiii din 
frecventeze ștrandul. Nu 

în
de specialitate, 
fața locului un 
de înot, delegat 

raional.
putut organiza

un nou
să

nevoie să vină organizați, 
de profesori 
vor găsi la

acest

circa
6 ca-

mult 
doar 
nisi;/

tă de peste o lună să fie așternut 
pe locul destinat plajei si porticul de 
gimnastică, căruia i-a rămas 
cădi ul.

dour

T. RĂBȘAN

S-a evaporat apa din bazin ? Nu! S-a evaporat, in schimb, spiritul 
gospodăresc (Asociația sportivă Vulcan și Consiliul raional Lenin 

pentru educație fizică și sport).
Foto: T. Roibu

Rapid—Progresul 2-1 (1-0)
Apropierea începerii campiona

tului se face tot mai simțită: 
meciurile amicale sînt programa
te la intervale scurte, cele mai 
multe dintre echipe și-au stabilit 
titularii. O asemenea partidă, 
de verificare, a avut loc sîmbă- 
tă după-amiază pe stadionul 
Giulești. Formațiile bucureștene 
Rapid și Progresul s-au întîlnit 
din nou. De data aceasta, victo
ria a revenit la limită (2—1) e- 
chipei feroviare, ea luîndu-și 
astfel revanșa pentru eșecul su
ferit în fața formației din str. 
dr. Staicovici în „Cupa orașului 
București". Rapidul s-a prezen
tat cu garnitura standard, mi
nus Dumitriu II, nerestabilit după

C. DAN înscrie cu capul primul gol al echipei sale...
Foto : R. Teodor

accidentul din competiția sus- 
amintită. Giuleștenii, dornici să 
se revanșeze, au luat jocul în se
rios din primele minute. I. Io- 
nescu și Neagu hărțuiesc apăra
rea adversă, care în min. 15 re
curge la fault pentru a destrăma 
acțiunea ofensivă a rapidiștilor. 
Execută specialistul acestor lo
vituri, Dinu. Balonul este trimis 
peste apărători, la Dan. Acesta 
stopează balonul pe cap și, a- 
poi, tot cu capul îl trimite la 
„păianjen" : 1—0. în continuare, 
asistăm la multe faze la ambele 
porți, însă tabela de marcaj este

I Ședința Colegiului

re- 
Cu 
re-

Și
A.

teren

I

Duminică dimineață, în sala Di
namo, a avut loc ședința Cole
giului central de arbitri, la care 
au participat membrii lotului 
publican din întreaga țară, 
acest prilej, a fost prezentat 
feratul „Disciplina în 
etica în arbitraj', de către 
Radulescu, președintele Colegiu
lui. De asemenea, au fost pre
zentate modificările și deciziile 
adoptate de către „International 
Board".

tn cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul numeroși participanți, 
printre care E. Vlaiculescu, V. 
Luca, C. Petrea, A. Toth, I. Chi- 
libar. 

modificată de-abia în minutul 63, 
prin golul înscris de Mihai. 
După egalare, jocul s-a mai în
viorat. Giuleștenii au combinat 
mai mult și mai bine și au reu
șit să marcheze încă un gol, în 
min. 75. I. Ionescu a executat 
un corner, trimițind mingea la 
Năsturescu, care a prelungit-o în 
poartă. în ceea ce privește re
plica jucătorilor de la Progresul, 
ea ni s-a părut a fi mai bună 
în prima parte a meciului. Ac
țiunile ofensive ale înaintașilor 
au fost bine susținute de mijlo
cași. mai simple, însă mai peri
culoase.

Arbitrul M. Sadoveanu a con
dus bine următoarele formații :

RAPID : Răducanu — Lupes- 
cu, Motroc, Dan, Greavu — Di
nu, Jamaischi — Năsturescu, 
Neagu (min. 46 Dumitriu III),
I. Ionescu, Codreanu.

PROGRESUL : Matache (min. 
46 Mîndru) — V. Popescu, Măn- 
doiu, Peteanu, Ad. Constantines- 
cu (min. 68 Colceriu) — 
Constantinescu (min. -71 
gian), I. 
dan) — 
(min. 46

Al.
Hala-

Popescu (min. 46 Bog- 
Banu, Matei, Mateianu 
Mihai), Țarălungă.

P. VINTILA

central de arbitri
în încheierea ședinței, a vor

bit tov. 
general 
fotbal.

Ion Șiclovan, secretarul 
al Federației române de

Lotul de fotbal

al Ungariei
de specialitate ma- 

fot-
Federația 

ghiară a comunicat lotul de 
bal al Ungariei pentru viitoarele 
întîlnirl internaționale din sezo
nul de toamnă (cu Austria, Ro
mânia și R. D. Germană). Lotul 
cuprinde 16 jucători; Tamas, Ge- 
lei (portari), Kaposta, Matrai, 
Siicz, Ihasz, Meszoli (fundași), 
Mathesz, Gorocs, Rakosi (mijlo
cași) ; Moînar, Farkaș, Albert, 
Varga, Bene și Dunai (alacanți).

(Agerpres)

Meciuri
• Dinamo Bacău — C.S.M.S. Iași 

3—0 (1—0). Au marcat : Nedelcu 
(min. 18), Băluță (min. 63) și D. Ene 
(min. 88). (Die Iancu, coresp. prin
cipal).

• Olimpia Oradea — Recolta 
Cărei 0—2 (0—1). Golurile au fost 
marcate de Petz II (min. 30) și 
Feher (min. 82). (I. Oprea, coresp.).

• Victoria Roman — C.F.R. Paș
cani 4—0 (1—0). Au înscris : Ni- 
coară (min. 43), Bîrgăoanu (min. 
63), Tiutin (min. 70 și 78). în min. 
78, antrenorul Virgil Rizea a retras 
de pe teren echipa C.F.R. pe motiv 
că cel de al patrulea gol a fost 
marcat din ofsaid ?! (G. Groapă și 
C. Broșteanu, coresp.).

• Dunărea Giurgiu — S.N. Ol
tenița 5—2 (3—1). Au marcat: Sta
te (min. 7), Borcea (min. 12 și 63), 
Lungu (min. 33), Mustață (min. 62),

In „Cupa Balcanică46
U.T.A.-FENERBAHCE 1-0 (0-0)

ARAD, 13 (prin telefon). Azi di
mineață, în timp ce vizionam me
ciul amical Vagonul — Politehnica 
Timișoara, încheiat cu o severă dar 
meritată victorie a arădenilor — 
6—1 (3—1) — antrenorul formației 
textiliste, N. Dumitrescu, prezent 
și el la joc, mărturisea că de un 
singur lucru ii este teamă in me
ciul cu Fenerbahce : de ineficaci
tatea atacului echipei sale. După- 
amiază, s-au împlinit spusele sale, 
într-adevăr, dacă ar fi să judecăm 
meciul numai după aspectul primei 
reprize și s-ar putea spune că 
U.T.A. ar fi meritat victoria la 
cel puțin 4 goluri diferență. Dar, la 
sfîrșitul primelor 45 de minute ta
bela de marcaj indica 0—0, iar la 
sfîrșit doar 1—0 in favoarea echipei 
locale. în același timp, pe carnetul 
nostru de însemnări ne-am notat 
cel puțin 15 ocazii de gol ale ară- 
danilor, față de 2—3 ale echipei din 
Istanbul.

Judecind și după ultimele trans
ferări făcute de U.T.A., Petescu și 
Lereter fiind cei mai cunoscuți 
fotbaliști veniți recent în echipa 
arădeană, reiese că textiliștii și-au 
întărit mai mult apărarea, în timp 
ce atacul a rămas același pe care 
îl știm. Ba mai mult, nu înțelegem 
de ce antrenorul Dumitrescu nu a 
căutat să-1 aducă înapoi pe Dobîn- 
dă, crescut de la juniori la clubul 
arădean și împrumutat acum 2 ani 
Metalului Hunedoara. (în prezent 
el este la Vagonul Arad). între 
timp, el a devenit un șuter pericu

CHIMIA RM. VILCEA-SELECȚIONATA ARMATEI
R.P.D. COREENE (TINERET) 2-1 (0-1)

Duminică după-amiază, pe sta
dionul „1 Mai" din Rîmnicu Vîl- 
cea, în fața a peste 3 000 de 
spectatori, echipa locală Chimia a 
întîlnit într-un meci amical for
mația de tineret a armatei R.P.D. 
Coreene. Oaspeții au dat dovadă 
de multa dirzenie și voință, ofe
rind împreună cu tînăra forma
ție vîlceană un frumos spectacol

farul-Racing Club Beirut 
î-0 (4-0)

CONSTANȚA, 13 (prin telefon), 
în fața unui numeros public, fot
baliștii constănțeni au dat ulti
mul examen înaintea începerii 
campionatului. întîlnind un ad
versar modest, echipa constăn- 
țeană a creat multe faze de fot
bal dar, a fructificat șapte din
tre ocaziile avute prin Manolache 
(min. 9), Iancu (min. 34, 48), Tu- 
fan (min. 35, 40) și Antonescu 
(min. 55, 60). în jocul echipei 
constănțene s-au remarcat o creș
tere a frecventei șuturilor pe 
poartă, precum și siguranța în a- 
părare. ,

Oaspeții au dovedit multă pu
tere de luptă, dar nu au repre
zentat un pericol pentru poarta 
constănțeană. Corect arbitrajul 
prestat de Ion Bendeanu (Cons
tanța).

amicale
respectiv Eftimescu (min. 40) și 
Enculescu (min. 70). (N. Grigorescu, 
coresp.).

• Unio Satu Mare — Crișul Ora
dea 1—4 (1—2). Au înscris : Harșa- 
ni (min. 19), Sues (min. 39), N. Ale
xandru (min. 78) și Livoi (min. 85) 
pentru Crișul, Bohor (min. 16) pen
tru Unio. (A. Verba, coresp.).

• Universitatea Craiova—A.S.A. 
Tg. Mureș 2—3 (1—3). Golurile au 
fost înscrise de Micu (min. 15), 
Pavlovici (min. 21), Raksi (min. 35) 
pentru A.S.A., Niță (min. 35) și 
Ivan (min. 67) pentru Universita
tea. (Șt. Gurgui, coresp.).

• Poiana Cimpîna — Dinamo 
București 0—3 (0—1). Au înscris: 
Dumitrache (min. 9 și 63 din 11 m), 
Naghi (min. 60). (Eugen Stroie, 
corespondent). 

los (azi dimineață, in meciul Va
gonul — Politehnica, a marcat 3 
goluri).

U.T.A. începe puternic și Axente, 
Domide (3 ori), Jac (de 2 ori), FI. 
Dumitrescu sau Lereter se „joacă" 
cu ocaziile de gol. Textiliștii desfă
șoară un joc variat, se bat pentru 
orice minge și prestează un fotbal 
care le atrage aplauzele publicu
lui. Din păcate, însă, ineficacitatea 
îi stăpinește. După pauză, jocul se 
mai echilibrează, Fenerbahce se 
comportă la valoarea demonstrată 
joi seara pe stadionul Republicii și 
nu poate fi învinsă decît în urma 
unei faze fixe : în min. 75 Țîrlea 
execută o lovitură liberă dir ct la 
Lereter, care prelungește în poar
tă : 1—0. U.T.A. își ia astfel re
vanșa după infrîngerea suferită 
anul trecut, cu 3—1, la Istanbul. 
Meciul se îndîrjește, capătă un ac
cent de duritate, ași în materie 
fiind Birău și Yakup. Nu este mai 
puțin adevărat că degenerarea jo
cului s-a datorat și arbitrului oră- 
dean Mircea Bădulescu.

U.T.A. : Gornea — Birău, Bacoș, 
Czako II, Tirlea — Petescu, Lere
ter (min. 51 Mețcas) — Axente, 
Domide, Jac (min. 51 Lereter), FI. 
Dumitrescu.

FENERBAHCE : Hazim — Nu- 
man, Levent — Selim, Erean, Oz
can — Ogun, Can, Abdulah, Ne- 
dim, Erdinc (min. 46 Yakup).

M. TUDORAN

fotbalistic. Chimia, insîstînd în 
finalul partidei, a reușit să ob
țină o victorie meritată.

Au înscris: Modrescu (min. 80 
din 11 m), Găinaru (min. 83), 
respectiv Kang Riong-Un (min. 
11). A arbitrat bine I. Ciucă (Rm. 
Vîlcea).

D. RDȘIANU — coresp.

FARUL: Uțu — Georgescu, 
Koszka, Mareș, Piesa •— Manola
che, Antonescu — Sasu (!?), Tu- 
fan, Iancu, Kallo.

Au mai jucat: Mancîu, Ungu- 
roiu, Tîlvescu, Zamfir, Ologu și 
Humis.

RACING CLUB BEIRUT : Samil
— Nicolas, Iloni, Souheil, Habib
— Phiuipe, Nasar — Hafiz, O- 
mar, Adnane (din min. 20 Adau), 
Saad.

MIRCEA ȘEULEANU 
corespondent

Pronosport
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la concursul nr. 
32 din 13 august.

1. U.T. Arad — Fenerbahce 1
2. Cerno more Varna — T.S.K.A.

Sofia 2
3. Spartak Pleven — Slavia So

fia 2
4. Dobrudja Tolbuhin — Spar

tak Sofia x
5. Lokomotiv Sofia — Beroe

Stara Zagora 1
6. Spartak Plovdiv — Botev

Burgas x
7. Sliven — Botev Viața 2
8. Salgotarjan — Ferencvaros 2
9. Tatabanya — Ujpcsti Dozsa 1

10. Gy or — Csepel x
11. Pecs Dunaujvairos 1
12. Diosgyor — Komlo 1
13. Vasas — Eger 1

Fond de premii 208 764 lei, 
din care report cat. I 58 023 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



Gheorghe Enache- 
campion inter irațional 

al României la talere 
(Urmare din pag. 1)

nache și Gheorghe Florescu (ambii 
au impresionat prin siguranță și 
calm) și pe tinerii G. Suditu, A. Ma
rinescu și Șt. Marcoci. Acestora și 
altora ca ei va trebui să li se acorde 
toată atenția în pregătire. Dacă vom 
saluta și în continuare sprijinul care 
se va da unor elemente talentate, in 
schimb nu vom face același lucru 
cînd va fi vorba de o serie de tră
gători plafonați. De exemplu, nu 
și-au justificat prezența la startul 
acestei competiții internaționale tale- 
riștii Ion Stănescu (163 t.) și Au
rel lo eseu (155 t.). Rezultatele lor 
ne scutesc de orice alte comentarii. 
Deci, să promovăm cu curaj pe cît 
mai mulți trăgători tineri.

Dar, despre această ediție a „in
ternaționalelor noastre de talere și 
skeet vom mai avea ocazia să vor
bim într-unul din numerele viitoare. 
Să nu uităm că pînă la campionatele 
mondiale de la Boiogna titupul este 
destul de scurt: numai o lună de 
zile.

Rezultate tehnice: TALERE : 1.
Gh. Enache (România) 193 t. (96-|- 
97)- — cumpion international al Româ
niei ; 2. Gh. Florescu (România)
192 t. (95-4-97) 24 t. (după baraj), 
3. Ch. Robrolle (Franța) 192 t. 
(99+93) 23 t. (după baraj), 4. 
Heiti'e (R.D.G.) 190 t. (93+97), 5. 
Pangalos (Grecia) 187 t. (95-f-92),
6. Bartels (R.D.G.) 187 t. (94+93),
7. Popovici (România) 184 t. (94+ 
90), 8. Hoppe (R.D.G.) 184 t„ 9. 
Karaianidis (Grecia) 182 t., 10. Du
mitrescu 181 t. (99+82) ; SKEET:
1. v. Hohenthal (R.F.G.) 196 ț.
(98+98) — campion international al 
României; 2. Korolkievicz (Polonia) 
195 t. (98+97), 3. Țuranov
(U.R.S.S.) 194 t. (98+96), 4. Sisto- 
varis (Grecia) 193 t. (95+98), 5. 
Michailidis (Crecia) 191 t. (95+96),
6. Kibin (U.R.S.S.) 188 t. (95+93),
7. Frydrych (Polonia) 188 t. (94 +
94), 8. Speichert (Polonia) 188 t. 
(95+93), 9. Melnikov (U.R.S.S.) 
187 t. (94+93), 10. Albcscu (Româ
nia) 186 t. (90 +96)... 12 Sencovici 
(România) 185 t. (92+93)... 14.
Danciu (România) 184 t. (93+91)... 
16. Pintilie (România) 183 t. (90 + 
93), 17. Diaconu (România) 181 t. 
(89+92)... 21. B. Marinescu (Româ
nia) 172 t. (90-1-82); juniori: 1. 
Pennot (Franța) 188 t. 2. Beneș 
(U.R.S.S.) *187 t.. 3. Xantakos (Gre
cia) 181 t., 4. Vlădoiu (România) 
168 t., 5. Husărescu (România) 165 
t., 6. Iurcenco (România) 164 t.

In competiția dotată cu „Cupa spe
ranțelor* s-au înregistrat următoarele 
rezultate: armă standard 60 f. culcat 
băieți: 1. Alerhand (Arad) 589 p.,
2. Țiței (Brașov) 588 p., 3. Savin
(București) 585 p.; armă standard 
60 f. culcat femei: 1. Veronica Stroie 
(București) 570 t., 2. Ioana Petrovici 
(București) 569 p., 3. Melania Radu 
(București) 564 p. ; armă standard 
3x20 f. femeii 1. Emilia Popa 
(Arad) 540 p., 2. Florica Enache 
(Brașov) 536 p., 3. Arilina Bițică 
(București) 534 p. ; armă standard 
3x20 f. băieți: 1. Damian (Bucu
rești) 549 p., 2. Alerhand (Arad) 
548 p., 3. Adam (București) 545 p.; 
pistol sport femei: 1. Liliana Io-
nescu (București) 534 p. — nou re
cord republican (v. r. 526 p.), 2.
Corina Cioboiu (București) 517 p.,
3. Ana Buțu (București) 505 p. ; 
pistol sport băieți: 1. Vlad (Bucu
rești) 565 p., 2. Balaș (București) 
556 p., 3. Caplan (București) 548 p.

Succes 
la Praga!

Pe un aeroport de lingă Praga 
vor avea loc, săptămâna aceasta, 
campionatele mondiale de aero- 
modele de zbor liber, lată-i pe 
reprezentanții noștri, după ulti
mul lor antrenament. Ei surid 
obiectivului fotografic. Sperăm să 
ne ofere o imagine identică ji la 

întoarcere...

Foto : T. Roibu
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NOU RECORD MONDIAL 
LA NATAȚIE

NEW YORK, 13 (Agerpres). — 
în ziua a doua a campionatelor de 
natație ale S.U.A., care se des
fășoară la Chicago, au fost înre
gistrate o serie de performanțe 
remarcabile: Don SchoIIander a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 200 m liber, cu timpul de 
1:55,7. Vechiul record mondial 
era de 1:56,0 șt fusese stabilit de 
SchoIIander la 29 iulie 1967 la 
Winnipeg, cu ocazia Jocurilor Pan
americane. Echipa de ștafetă 4x200 
m liber a clubului Santa Clara 
(liman - Wall - Spitz - SchoIIander) a 
egalat recordul mondial al probei, 
fiind cronometrată cu 7:52,1. Alte 
rezultate : 100 m spate : Charles
Hickcox 59,7 ; 200 m fluture : Mark 
Spitz 2:06,4 (record mondial ega
lat) ; 200 m bras : Ken Merten 
2:30,8 ; 100 m fluture : Mark Spitz 
56,7 ; 400 m liber : Greg Charlton 
4:09,8 ; 200 m spate : Hickcox 2:12.3.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE ȘAH (JUNIORI)

TEL AVIV, 13 (Agerpres). — în 
runda a treia a campionatului mon
dial de șah rezervat juniorilor, 
D. Ghizdavu (România) a remizat 
cu norvegianul Wibe.

Alte rezultate din grupa „C“ (în 
care joacă Ghizdavu) : Jensen (Da
nemarca) — Matera (S.U.A.) 1—0 ; 
Kaplan (Porto Rico) — Cabezudo 
(Uruguay) 1—0.

In clasamentul grupei „C“ con
duc Wibe, Jensen și Kaplan cu 
cîte 2 puncte. D. Ghizdavu ocupă 
locui cinci cu 1 punct și o partidă 
întreruptă

VOLEIBALIȘTII ROMANI 
PE LOCUL III LA TURNEUL 

DIN BELGIA
Turneul internațional masculin 

de volei de la Ostende (Belgia) s-a 
încheiat cu victoria echipei Bulga
riei (9 p, setaveraj 13—5), urmată 
de selecționata Cehoslovaciei, cu 
același număr de puncte, dar cu un 
setaveraj inferior (12—4). Repre
zentativa României s-a clasat pe 
locul UI cu 8 p (10—8). în ulti
mele meciuri, echipa României a 
fost învinsă de Cehoslovacia cu 
3—0 (7, 9, 14), de Ungaria cu 3—1 
(13, —7, 8, 12) Și a învins, cu 3—0 
(8, 6, 6), selecționata R-F. a Ger
maniei. Alte rezultate : Cehoslova
cia — R.F.G. 3—0, Bulgaria — Un
garia 3—0, Cehoslovacia — Belgia 
3—0, Bulgaria — R.F.G. 3—0, Un
garia — Belgia 3—1.

Concursul internațional de la Sofia
Tinerii cninciști și conoiști români 

învingători în 6 probe!
SOFIA, 13 (prin telefon). Pe 

Iacul Pancerevo s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică concursul 
international de caiac-canoe re
zervat „speranțelor olimpice*. Au 
participat tineri sportivi din șap
te țări : Bulgaria, Uniunea So
vietică, România, Polonia, Unga
ria, R. D. Germană și Iugoslavia.

Confirmînd excelenta pregătire 
dovedită la campionatele europe
ne de la Karlstad, caiaciștii și ca- 
noișlii noștri au dominat autori
tar competiția, reușind să cuce
rească victoria în 6 probe și să 
ocupe un loc 2 și un loc 3.

Rezultate: C 2 — 5000 m: 1. 
România (V. Năstase — P. Năs- 
tase) 22:07,4; 2. R. D. Germană 
22:13.6; 3. Bulgaria 22:33,6; K 1 
— 500 m (F): 1. U.R.S.S. 2:23,2;
2. R. D. Germană 2:26,6; 3. Ro-

CONCURSURI DE TENIS
• Finala probei de simplu băr

bați din cadrul turneului internațio
nal de tenis din Berlinul occidental 
va fi disputată intre Stone (Austra
lia) și Spear (Iugoslavia). Gunther 
Bosch (România) l-a învins cu 6—4, 
6—3 pe fFaldemar Timm (R.F.G.), 
dar a pierdut in semifinale fn fața 
australianului Stone, ciștigător cu 
6—1, 6—2.

© Mulligan s-a calificat in finala 
turneului de tenis de la Munclien,

MECIUL DE ATLETISM 
ANGLIA — S.U.A.

La Londra a început meciul 
de atletism Anglia — S.U.A. 
Iată citeva rezultate din prima 
zi : 10 000 m — Nelson (S.U.A.) 
28:48,2 ; 400 mg — Withney
(S.U.A.) 50,9: suliță — Covelli 
(S.U.A.) 74,82 m ; 200 m —
Carlos (S.U.A.) 20,9 ; 110 mg — 
Davenport (S.U.A.) 13,8 ; disc
— Carlsen (S.U.A.) 60,54 m ; 
100 m — W. Turner (S.U.A.) 
10,5. în afară de concurs, Jim 
Kyun (S.U.A.) l-a învins pe o 
milă pe Keino (Kenya). Primul 
a realizat 3:50,6, iar Keino 
3:57,4.

• La Riga : Ianis Lusis a 
aruncat sulița la 86,22 m.

REALIZAT DOUA RECORDURI 
REPUBLICANE

La Budapesta : GH. MINCU A

In concursul de haltere de la Budapesta, rezervat speranțelor olim
pice, Z. Fiat (România) a totalizat 320 kg. la „cocoș* obținind cea 

mai bună performanță a sa din acest an.
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). 
După cum am mai anunțat, in con
cursul de haltere rezervat speran
țelor olimpice, un frumos succes 
a obținut F. Balaș la cat. ușoară. 
El a totalizat 405 kg, depășindu-și 
vechiul record cu 7.5 kg. De ase
menea, Balaș a realizat un alt re
cord republican Ia „împins", cu 
140 kg. La „smuls" e] a ridicat 
115 kg, iar la „aruncat" — 150 kg. 
La cat. semimijlocie, F. Marton 
a realizat 360 kg, ocupind locul 
al VI-lea.

Sîmbătă și duminică au conti
nuat întrecerile Ia ultimele trei 
categorii. La cat. mijlocie, S. Pin. 
tilie a ocupat locul al VI-lea, cu

mânia (Paulina Tulea) 2:27,4 ; K 2 
— 500 m: 1. România (R. Ru- 
jan — E. Botez) 1:49,6; 2. Bul
garia 1:52,8; 3. R. D. Germană 
1:53,8; K 4—500 m (F) : 1. Ro
mânia (Lovin — Tulea — Evdo- 
chimov — Ciolacu) 1:58,6; 2.
R.D. Germană 1:59,0; 3. Polonia 
2:05,7; C 2—500 m: 1. România 
(V. Năstase — P. Năstase) 2:13,0; 
2. Bulgaria 2:13,4; 3. R.D. Ger
mană 2:15,2; K 1—500 m: 1. Ro
mânia (R. Rujan) 2:03,2; 2.
U.R.S.S. 2:05,0; 3. Bulgaria 2:05,1; 
K 2—500 m (F) : 1. R.D. Germa
nă 2:05,6; 2 România (Evdochi- 
fflov — Lovin) 2:06,5 ; 3. U.R.S.S. 
2:06,7; K 4—500 m: 1. România 
(Botez — Schmul — Stoica — 
Graciov) 1:36,9; 2. R.D. Germa
nă 1:37,3; 3. Bulgaria 1:37,6.

învingtndu-l cu 6—4, 6—4, 6—2 pe 
Smith (S.U.A.), urmind să intil- 
nească pe Collin Stubs (Australia) 
sau Bungert (R.F.G.). tn optimile de 
finală, Franulovici (lug.) a fost în
vins de austriacul Blanke cu 6—1, 
7-5.

© La Montreal, in „optimi*, San
tana l-a învins cu 6—0, 6—1, 6—2 
pe americanul Lenoir, iar Emerson a 
dispus de Garcia (Mexic) cu 6—2, 
6—4, 6—2.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL

• In campionatul U.R.S.S. : Tor
pedo Moscova — Spartak Moscova 
2—6, Dinamo Tbilisi — Dinamo Minsk 
1—1, S.K.A. Rostov pe Don — Di
namo Kiev 0—0. In clasament, după 
13 etape, conduce Dinamo Moscova 
cu 31 p, urmată de Dinamo Kiev 
cu 27 p și Spartak Moscova cu 26 p.

• Meciuri amicale : VfB Stuttgart 
— Vasas Budapesta 1—2; Miinchen 
1*60 — Sparta Praga 2—0 ; Selecțio
nata Marocului — Partizan Belgrad 
4—1 !
• La Budapesta s-au întîlnit fos

tele glorii ale fotbalului ungar și 
austriac. Au învins gazdele cu 5—1, 
prin golurile marcate de Machos (2), 
Hidegkuti, Budai șl Ilovski.

380 kg. Primii trei clasați : 1. Ri- 
gula (Polonia) 447,5 kg; 2. Nagy 
(Ungaria) 415 kg ; 3. Balvin (URSS) 
405 kg. La cat. semigrea, Gh. Tele- 
man a totalizat 420 kg și a ocupat 
locul al IV-lea, după Vetanov (Bul
garia) 440 kg, Kazaev (URSS) 440 
kg și Ambruș (Ungaria) 425 kg. In 
sfîrșit, ia cat. grea, Gh. Mincu a 
egalat recordul republican la total 
(467,5 kg) și a obținut alte două 
recorduri ale țării: 165 kg la „îm
pins" și 177,5 kg Ia „aruncat". Pe. 
primul 10c s-a clasat Putrin (URSS) 
cu 477,5 kg, urmat de Gh. Mincu 
cu 467,5 kg și Viterki (Ungaria) cu 
459 kg.

S-au tras la sorti » 

jocurile de baraj 
pentru campionatul mondial 
feminin de handbal din 1968
- Echipa țării noastre va juca 
cu Selecționata R.D. Germane -

Sîmbătă, la Sinaia, în prezența 
tuturor participanților la cursul 
internațional de arbitri organi
zat de Federația Internațională 
de Handbal, Comisia Tehrțică a 
acestui for a procedat lâ tragerea 
la sorți a jocurilor de baraj pen
tru campionatul mondial femi
nin din toamna anului 1968.

La această ediție a campionatu
lui mondial s-au înscris 13 repre
zentative de țări, dintre care 3 
au fost calificate direct în tur
neul final: UNGARIA și IUGO
SLAVIA (finaliste la ultima edi
ție), precum și U.R.S.S., Ca țară 
gazdă. Celelalte 10 formații vor 
disputa jocuri de baraj, învingă
toarele calificîndu-se pentru tur
neul final, la care vor lua par
te, deci, 8 selecționate. Iată cele 
5 meciuri, în ordinea în care au 
fost extrase din urnă : R.F.G. — 
Bulgaria ; Suedia — Cehoslovacia; 
Olanda — Norvegia ; ’ R.D.G. — 
ROMÂNIA ; Polonia — Dane
marca. Meciurile (tur-retur) vor 
trebui să se desfășoare începînd 
de la 1 ianuarie 1968 și pînă, cel 
mai tîrziu, la 31 martie 1968. Prime
le echipe joacă meciut tur pe 
teren propriu.

Urmează ca Federația Interna
țională de Handbal să confirme 
această tragere la sorți.

TURNEU INTERNATIONAL 
DE HANDBAL ÎN CEHOSLOVACIA

La Trencin Se desfășoară un tur
neu internațional feminin de hand
bal, la care participă echipele Jal- 
ghiris Kaunas, cîștigăitoarea 
„C.C.E.", Universitatea Cluj și pa
tru echipe de club cehoslovace. 
Iată citeva rezultate : Zora Olo- 
moue — Universitatea Cluj 7—5 
(4—4) ; Jalghiris Kaunas — Univer
sitatea Cluj 9—1 (3—0) ; Universi
tatea Cluj — Start Bratislava 5—5 
(2—3) ; Jalghiris — Start 4—4 
(1—3) ; Jalghiris — Vinohrady 8—1 
(6—2) ; Start — Zora 7—6 (4—2).

ALTE REZULTATE

JUDO : Titlurile de campioni 
mondiali la categoriile mijlocie și 
semimijlocie au fost cîștigate de 
luptătorii japonezi Eiji Marukl șl 
Horoshi Minatoya

NATAȚIE: Analiese Bellani
(Italia) a stabilit un nou record 
național la 200 m fluture: 2:41,1.

• în cadrul campionatelor de 
natație ale țărilor nordice, care se 
desfășoară la Copenhaga, s-au în
registrat următoarele rezultate: 
masculin : 100 m liber Timo Hut- 
tonen (Finlanda) 56,1 ; 200 m flu
ture Toivi Konkonen (Finlanda) 
2:20,6 ; 400 m mixt Matti Ksvio 
(Finlanda) 5:08,9 : feminin : 200 m 
bras Annette Haraldson (Suedia) 
2:58.2 ; 400 m liber Eva Sigg (Fin
landa) 4:54,6 (nou record al Fin
landei).

BOX : La Buenos Aires, Horacio 
Accavallo și-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist ia 
categoria muscă, învingîndu-1 la 
puncte, după 15 reprize, pe japone
zul Ebihara.

CICLISM : Două noi recorduri 
ale U.R.S.S. la ciclism pe pistă: 
200 m — Omar Phakadze 11,1 ; 
1 km lansat — Alexandr Agapov 
1:03,8.

• Etapa a șasea a „Turului ci
clist al Slovaciei", desfășurată pe 
circuit Ia Bratislava, a fost cîști- 
gată de rutierul cehoslovac Pavel 
Dolezal, care a fost cronometrat pe 
distanța de 152 km cu timpul de 
3h 53:45,0. în clasamentul general 
individual conduce Hrazdira (Ceho
slovacia), urmat la 2:16,0 de com
patriotul său Irji Hava.
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