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minute

de șase zile

în
standurile
întrecere, Stoian,

— de la

atacului 
au 

în formația : 
Christiani, !

, Crețu, Ganciu,

Maestrul emerit al sportului Ion Țiriac a făcut ieri o încălzire în vederea
meciurilor pe care urmează să le dispute — cu începere de astăzi — în cadrul campionatului 

republican

Vraniță). Cei 
teren : 
Crețu, 
învin-

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

cadrul 
interna- 

volei 
deschi- 
repre- 

i a Ro- 
formatia

CLUJ (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Ieri 
s-au consumat meciurile e- 
tapei a Il-a din 
seriilor turneului i 
țional masculin de 
organizat aici. în 
derea programului, 
zentativa de seniori 
mâniei a întîlnit 
noastră de tineret de care 
a dispus, după 55 
de joc (!), cu 3-0 (6, 7, 6). 
Firesc — încă firesc, pînă 
ce „puștii" vor mai crește 
— victorie clară a celor 
mari cărora însă „speran-

pe
tragere

Maestrul emerit al sportu
lui, Ion Tripșa, unul dintre 
protagoniștii primei zile.

Cei mai buni tintași își 
încep astăzi întrecerea pen
tru cîștigarea celor 19 
titluri de campioni ai tării. 
Pe standurile poligonului 
Tunari vor fi prezenți în 
aceste zile — pînă dumini
că inclusiv 
și trăgătoare la probe di
ferite : armă 
redus, armă

trăgători

sportivă, federația 
specialitate a alcătuit 
program 

cele mai mici 
Este de dorit 
griji deosebite

liberă calibru 
liberă calibru 

mare, armă standard, armă 
militară, arme de vînătoare, 
pistoale. Cu o asemenea 
varietate de probe si spe- 
rînd că și vremea va fi 
favorabilă, este de aștep
tat ca actuala ediție ' a 
republicanelor de tir să 
repurteze un succes deplin.

Cu meticulozitatea carac
teristică și necesară celor 
care activează în această 
ramură 
de 
un 
în 
te.
tei 
să-i răspundă cu 
corespunzătoare.
bine să nu ne grăbim cu 
pronosticurile și „să dăm 
cuvîntul", timp de șase 
zile, participantilor.

în prima zi de concurs, 
programul este următorul: 
ora 8,30: festivitatea de 
deschidere; de la ora 9,30 
se vor desfășura probele 
de armă liberă calibru re
dus culcat 60 de focuri 
seniori, armă standard 
3 x 20 focuri senioare, pistol 
viteză (ambele manșe), 
skeet 200 de talere (manșa 
1 a 100 t.).

precis pînă 
amănun- 
ca aces- 
sportivii 
rezultate 

Dar mai

tele" le-au dat adesea, pe 
parcursul partidei, riposte 
de un înalt nivel tehnic și 
tactic. Replica lor ar 
fost și mai incomodă, 
că blocajul nu ar fi 
tionat, ca și în jocul 
Japonia, insuficient de 
gresiv fată de iuțeala 

seniorilor, 
jucat tot 

Cor-
Stoian, 

iar

tăria t 
Aceștia 
timpul 
bean ii, 
Derzsei, 
tinerii cu: Armion, Mocu- 
lescu (Penciulescu, Bobei- 
că, Dumănoiu), Oros (Cris
tian), Nilvan (Neuman), Du
mănoiu, (Bobeică Penciu
lescu, Moculescu), Cristian, 
(Curteanu, 
mai buni de pe 
Derzsei.
Christiani 
gători, Armion, Penciulescu, 
Cristian și Oros '— de la 
învinși. Corect 
Al. Azmanov
B. Iovanovici

Surpriză în 
cundă I Nu prin faptul că 
n-a învins echipa R.D.G. 
ci aceea a Poloniei, cit 
prin severitatea scorului fi
nal, realizat în 62 minute 
de joc’(I): 3-0 (9, 12. 7). 
Explicația stă 
mul acțiunilor ofensive ale 
echipei R. D.

arbitrajul: ■ 
(Bulgaria)— 
(Iugoslavia), 
disputa se-

I

în șablonis-

G., în for-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 4-a)

Galati — Berlinul occidental

14-11 la handbal
I

Aflată în turneu în țara 
noastră, selecționata masculi
nă de handbal a Berlinului 
occidental a jucat prima par
tidă in compania reprezen
tativei orașului Galați. Meciul, 
viu disputat și de o bună va
loare tehnică, a dat ciștig de 
cauză gălățenilor : 14—11
(7—2).

I

specialități nau- 
Dar, concursul 

și prin calitatea 
sportiv, susținut 
medaliați ai ou

au confirmat,

Finalele competiției destina- 
te, în principal, detectării și 
cultivării rezistenței de con
curs a caiaciștilor și canoiș- 
tilor noștri — campionatul re
publican de mare fond — a 
întrunit, sîmbâtâ pe Snagov, 
73 de echipaje cu 121 de con- 
curenți din București. Galați 
și Timișoara. Intr-adevăr, o 
reușită care demonstrează din 
nou larga răspîndire și vitali
tatea acestor 
tice la noi. 
a corespuns 
spectacolului 
de numeroși 
ropenelor, care 
în majoritate, rezultatele me
ritorii de la Duisburg. în fi
nal urile lungilor curse de 
20 km, la băieți, și 5 km, la 
fete, a existat un accentuat 
echilibru valoric, departajă

rile făcîndu-se prin diferențe 
foarte mici, avînd în vedere 
specificul probelor. N-au lipsit 
nici surprizele, situațiile ne- 
prevăzutq în obișnuitele pro
nosticuri. Astfel, la capătul 
unei îndîrjite dispute, Igor 
Lipalit l-a învins pe campio
nul european Andrei Igorov, 
recunoscut ca specialist la 
fond ; Valentina Serghei (Stea
ua), răsturnîndu-se, n-a mal 
putut să-și apere șansele; iar 
colegele ei de club, Elena Li
palit — Victoria Cichi, cioc- 
nindu-se de echipajul altor... 
colege (care au și cîștigat), 
s-au lăsat păgubașe ! La toa
te aceste „imprevizibile44 tre
buie să adăugăm, din păcate, 
Încercarea nereușită a echi
pajului de K 4 al Stelei (nu- 
mărînd și doi vicecampioni 
europeni. N. Terente și C. 
Coșnită) a prt neregula
mentar (Lind in plasă, le-a

începe la Is- 
„Mit-

I

Vineri vor 
tanbul, pe stadionul 
hat Pașa”, întrecerile celei 
de a XXVI-a ediții a Jocu
rilor Balcanice de atletism. 
Este pentru a patra oară 
cînd acest mare oraș de pe 
malurile Bosforului oferă 
ospitalitate Balcaniadelor 
atletice <1935, 1940, 1954 și 
1967).

In 
tant

vederea acestui impor- 
eveniment sportiv, a- 

l fruntași și-au 
continuat pregătirile pe țar-Itleții noștri 
continuat pr

MARELUI FOND"!

procedat la 
descalificări, 
bune rezul- 
MASCULIN 
(A. Vernes- 

------- 2.

agățat și rupt cîrma) echipa
jul dinamovist A. Calenic, D. 
Ivanov, A. Vorobiov și M. 
Țurcaș. Arbitrul de parcurs 
â semnalat prompt infracțiu
nea, iar juriul a 
regulamentarele 
lată și cele mai 
^ate din finale :
K 2 — 1. Dinamo . 
cu, A. Sciotnic) lh 17:11,0, 
Steaua (N. Artimov. H. Iva
nov) lh 17:17,3. 3. Steaua (P. 
Toncu. A. Simionov) lh 17:34,2 
(11 echipaje) ; K 1 — 1. Ștefan 
Pocora (Steaua) lh 23:43,6, 2. 
M. Uievici (Steaua) lh 23:52,1, 
3. A. Verba (Steaua) lh 24:15,6 
(17) ; K 4 — 1. Dinamo (A. 
Calenic, D. Ivanov, A. Voro
biov, M. Țurcaș) lh 12:22,2, 2. 
Steaua, (C. Moldoveanu, D. 
Leonte, P. Volenco, C. Boeru) 
lh 14:45,3, 3. Dinamo lh 16:06.1 
(7) ; C 2 — 1. Dinamo (P.
Maxim, A. Simionov) lh 24:02,0,
2. Dinamo (C. Manea, M. Io- 
nescu) lh 25:55, 
(G. Sidorov, 
lh 27:18,2 (9) ; C 
Lipalit (Dinamo) 
A. igorov (Steaua)
3. I. Macarenco
lh 33:46.7 (13) ; FEMININ K 2 
— 1. Steaua (Angelescu De- 
metra, Ana Arvai) 19:08,2, 2.
Dinamo (T. Cacenco, N. Ser
ghei) 19:50,4, 3. Steaua (D.
Hriharov, D. Artirtiov) 19:54,5 
(7) : K 1 — 1. Victoria Du
mitru (Dinamo) 22:20,0, 2. Pa- 
raschiva Cernamoreț (Steaua) 
22:27,3, 3. Fănica Ditcov (Stea
ua) 22:39,0 (9). în clasamentul 
generai pe cluburi : 1. Dinamo 
151 p, 2. Steaua 144 p, 3—4 O- 
limpia Buc., C.S.O. Galați 
5 p. 5. Voința Buc. 1 p, 6—8 
Ancora Galați. Constructorul 
Timișoara, Univ. Buc. p.

N. M.

Dinamo
Covaliov) 

— 1. Igor 
32:35,0, 2. 

lh 32:52,7, 
(Dinamo)

3. 
S.
1 
lh

La ordinea zilei:
Jocurile Balcanice de atletism

final, sâ 
culorile

pe care

miii. Mării Negre, la Con
stanța, de unde vor pleca 
cu avionul, în cursul zilei 
de mîine. In echipele Ro
mâniei există mult opti
mism, fiecare atlet fiind ho- 
tărît să lupte din răsputeri 
pentru a avea o comportare 
cit mai frumoasă, pentru a 
se clasa pe locuri de frunte 
și pentru ca, în 
ducă la victorie 
țării.

Din informațiile 
le deținem, Federația da a- 
tletism a Turciei a luat din 
timp toate măsurile pentru 
a asigura întrecerilor cadrul 
corespunzător, pentru a a- 
menaja în cele mai bune 
condițiuni pista și celelalte 
instalații ale stadionului 
„Mithat Fașa“, astfel ca cei 
mai buni atleți din Balcani 
să poată realiza performan
țele cele mai bune. în 
preziua începerii concursu-

4,02 m la prăjină!
De cîteva zile, în dreptul 

probei de săritură cu prăjina 
figurează, la juniorii mici, un 
nou recordman al țării. Este 
vorba de ploieșteanul Mircea 
Voinea, care a realizat 4,02 m, 

- cu 16 cm mai mult decît pre
decesorul său Sorin Marian 

.— 1965. Voinea este elev în 
clasa a X-a a școlii med^i nr. 
4 și este antrenat de fostul 
săritor în înălțime xenofonte 
Boboc.

DE PESTE HOTARE
ARBITRUL MECIULUI DE RUGB1 

FRANȚA—ROMANIA

Arbitrul irlandez Patrick d’Arcy va conduce 
meciul internațional de rugbi dintre echipele 
Franței șj României. Această întiinire se va 
desfășura la 10 decembrie la Nantes.
RON CLARKE — CEL MAI BUN TIMP DIN 

LUME
In cadrul unui concurs de atletism desfășurat 

la Sydney, atletul australia» Ron Clarke _ a 
realizat cea mai nună performantă mondială 
în proba de i mile. Ei a parcurș această dis-

tanță în 18:01,5. în această probă nu există 
record mondial, astfel că timpul înregistrat de 
Clarke rămîne pînă în prezent cel mai bun 
din lume.

BILLIE JEAN KING ȘI EMERSON, 
ÎNVINGĂTORI LA LOS ANGELES

Turneul internațional de*tenis  de la Los An
geles az fost cîștigat de australianul Roy Emer
son. care în finală l-a învins cu 6—4, 6—3. 6—4 
pe Riessen (S.U.A.). Finala probei feminine a 
revenit lui BilUe Jean King (S.U.A.), care a 
întrecut-o ca 6—0, 6—4 pe Rosemary casai» 
(S.U.A.),

Azi, la Progrestrf,

Ion Țiriac și Hie Năstase

susțin primele meciuri
Cele șapte zile ale „fes

tivalului de tenis" s-au 
deschis ieri pe terenurile 
bazei sportive Progresul. 
53 de jucători și 23 de 
jucătoare au luat startul în 
întrecerea care urmează 
să desemneze pe viitorii 
deținători ai celor cinci 
titluri de campioni ai țării. 
Sint prezenți toți tenismanii 
noștri fruntași, cu excepția 

rilor, la hotelul Hilton va 
avea loc Congresul ordinar 
al Jocurilor Balcanice de 
atletism. Intre altele, Con
gresul’ va stabili datele vi
itoarelor ediții ale Crosului 
Balcanic și Balcaniadei.

Președintele A. I. P. S. — 
oaspete al redacției noastre

FELIX LEVITAN, 
președintele Asociației in
ternaționale a presei spor
tive, a vizitat ieri la amia
ză redacția ziarului nostru. 
Oaspetele francez a făcut 
cunoștință cu pregătirea 
ediției la zi, s-a interesat 
de activitatea de perspecti-

Cluj) și Iosif 
roșu 

fost ' deosebit 
și s-a în

cu care a acționat 
iar pe de altă par- 
cauza jocului inegal 
de brașovean.

rezultate, simplu 
turul I : Komo-

— Comănescu 6—3,

clujencei Agneta Cun —> 
câștigătoarea „Cupei Ma
maia" — reținută pentru 
sesiunea de examene.

Ziua inaugurală a pro
gramat meciuri contînd 
pentru primul tur al pro
bei de simplu bărbați. Din
tre partidele desfășurate, cea 
dintre Olimpiu Negru (Uni
versitatea " ’ ' "
Cherecheș (Steagul 
Brașov) a 
de disputată și s-a 
cheiat cu un .rezultat sur
priză. După o luptă apri
gă, a cîștigat tenismanul 
clujean, în cinci seturi, 
6-^3, 5—7, 6—2, 5—7. 6—3. 
Deși pornea ca favorit, Che
recheș a fost, în cele din 
urmă, învins. Motivul ? 
Pe «de-o parte, datorilă ho- 
tărîrii 
Negru, 
te, din 
prestat

Alte 
bărbați, 
roezi - 
6—4, 3—6, 6—2. Balogh — 
Cruceanu 6—3, 6—2, 6—1, 
V. Marcu 
6—2, 6—4, Z. Nagy - 
dor 2—6, 6—3, 6—4. 
Somogy — Gh. Hulpe 
6—4, 6—1, Saiti — C. 
pe 10—8. 6—4, 5—7. 
6—4, Spătaru 
6—3, 6—4. 6—2, 
Țereanu 6—4, 6—4. 
Gorog — Lazarov 
6—0, 6—0.

Cu începere de' azi, 
în joc Țiriac, Ilie și 
stantin Năstase. 
Dron etc. Deci, publicul va 
putea viziona meciuri in
teresante, contind pentru 
primul tur al probei de 
simplu bărbați din cadrul 
campionatului de tenis al 
României. Orele de înce
pere au fost fixate pentru 
8.30 și 14.30.

Hutzl 6—1,
- Fo- 
6—0, 
6—2, 

. Hul-
4—6, 

Szabo
Mita —

6—0,
6—1,

intră
Con-

Boaqhe,

Rugbiștii de la Farul
în Polonia

Una Gin formațiile 
ale rugbiului nostru. 
Constanța, 
turneu în Polonia, 
constănțeni 
Poznan cu _ _
a 60 de ani de la înființarea 
clubului sportiv S. Z. Pozna- 
nla.

fruntașe
Farul 

va întreprinde un 
“ ■’ ‘ Rugbiștii

vor evolua la 
prilejul -împlinirii

Sportului popular*'»  
A avut loc o întîlnire co
legială cu membrii redac
ției, desfășurată într-o atmo
sferă deosebit de cordială, 
în cadrul căreia s-a făcut 
un util schimb de păreri 
și de experiență.



flUPTE 11 infringer! pe teren propriu Campionatul pe echipe
întrecerile etapei a ni-a a cam

pionatelor diviziei B de lupte, greco- 
romane și libere s-au încheiat du
minică cu 11 infringe rî ale echipelor 
gazde ! Să dăm insă cuvintut celor 
care au asistat Ia triunghiularele a- 
cestei etape.

GRECO-BOMANE 
Seria Sud

CÎMPULUNG MUSCEL. Muscelenii 
n-au reușit să ofere swerteriTor nici 
măcar satisfacția unei singure vic
torii. Ei au pierdut în fața lui C.S.O. 
Pitești cu 21,5—10,5 și la limită în 
meciul cu Nicolina Iași : 17—15. Pi- 
testenii și ieșenii au încheiat întît- 
nirea lor Ia egalitate : 16—16 (V. Po
pescu—eoresp.).

RĂDĂUȚI. Cele trei formații, Fla>- 
mtira roșie Tulcea, Carpați Sinaia și 
Tractorul Rădăuți, au furnizat par
tide djrze. O impresie bună au lă
sat mai cu seamă evoluțiile luptă
torilor D. Bacalu și C. Fedorov (Tul
cea). L. Sizic și C. Topîrzan (Ră
dăuți). în final : Tractorul cu Fla
mura roșie 19—13, cu Carpați 22—10; 
Flamura roșie — Carpați 16—16. (I. 
Popescu—eoresp.).

PLOIEȘTI. Petrolul a obținut o fru
moasă- victorie în partida cu C.S.M. 
Reșița (16,5—11,5), dar a pierdut, la 
mate diferență, meciul cu Progresul 
București : 23—5. Bucureșțenii au do
minat întrecerile din această grupă, 
ieșind învingători la scor și în con
fruntarea CU C.S.M. : 20—4. (Gh. A- 
postolescu—eoresp.).

Seria Nord
oradea. Una dintre surprizele e- 

tapei s-a înregistrat în grupa găzdui
tă de sala Armatei din localitate. 
Puternica formație a maestrului e- 
merit al sportului Fr. Boia (Mureșul 
Tg. Mureș), a înclinat steagui în 
fața tinerei echipe Metalul Marghita; 
13—19 ț Orădenii. de la A.S.A. i-au 
„răzbunat" pe mureșeni, cîștigînd 
meeiui cu Metalul la 4 puncte dife
rență : 18—14. în schimb, ei au pier-» 
dut în fața Mureșului cu 13,5—14,5. 
(I. Boitoș—eoresp.).

BAIA MARE. Partidele dintre 
C.S.M. Cluj — I.G.O. Baia Mare — 
Crișul Oradea au fost viu disputate, 
majoritatea sportivilor prezentîndu-se 
bine pregătiți. LG.O. a întrecut pe 
C.S.M. cu 23—9, dar n-a fructificat 
avantajul „terenului4* Jn confruntarea' 
cu Crișul, pierzînd cu 16,5—15,5. Oră
denii și-au adjudecat victoria în me
ciul cu C.S.M. : 19—13. (T. Tohătan— 
eoresp. principal).

„CUPA ROMÂNIEI
SIGHIȘOARA (prin telefon). — 

în localitate s-au disputat — 
timp de trei zile — întrecerile 
din cadrul „CUPEI ROMÂNIEI". 
Iată cîștigătorii probelor r obsta
cole juniori și seniori : I. Miro- 
nescu (Știința București), cu Su- 
lina, 3 p și H. MftHer (CSM Si
biu), cu Ticu, 0 p, 36,4 sec — 
după baraj ; obstacole echipe: 
CSM Sibiu 7 p -r dresaj juniori: 
Irina Cosma (Steaua), cu Lux, 
336 p : ștafetă obstacole (echipe 
de doi călăreți): CSM Sibiu (Al. 
iiozan și H. Mâller) 0 p, 1:27,4; 
forță progresivă: C. Pin (Steaua), 
cu Gerilă, 1,70 m.

întrecerile — excelent organi
zate — au fost urmărite de un 
mare număr de spectatori.

C. MOLDOVAN, corespondent

îmbinata C. Turzii + Cluj-Selecționata Poznan l-fi

CIMPIA TU1Z1I (prin teie- 
»n|. — Duminică s-a disputat 
n Sata sporturilor din locaii- 
ate i nf Unirea internațională de 
ox dintre combinata Industria 
insei C. TurziiC.S.M. Cuj 

Selecționata orașului Poznan 
t P. Polonă). Cu excepția me- 
iiritcrr dintre Roșea—Radolski și 
anca — Liskanowski. celelalte 
«tide au: fost de un nivel teh- 
c foarte scăzut.
REZULTATE TEHNICE: cocoș: 
>rok egal cu Cestewski ; senri- 
ioară: Murg b-p. Gotek; Va
ta b.p. Liskanowski ; ușoară: 
>șca b.p. Radowski ; seminijîo- 
e: Majai b.p. Walașik - tnijlo-

,Cupa Tineretului"
Duminică dimineață a avut loc 

terenul Gloria din Capitală 
nouă reupiune pugilistică din 
Irul competițfei dotate cu 
upa Tineretului*.  REZULTA
SE TEHNICE: I>. Stăncescu
• Roșie) b.p. V. Neagu (Olim- 
) ; N. Păpălău (Metalul) b. ab. 
Al. Stan (Olimpia) ; C. Ghi- 
cu (Semănătoarea) b.p. N. Ân- 
i (Metalul); N. Paraschiv (Ra- 
! b.p. I.. Tetrfoc (Metalul),- V. 
dan (Metalul) b.p. N. Țintea 
mpiaj; D. Dosan (Gr. Roșie).
V. Proroc (Metalul!; C. Sasu 

aua) b.p. Gh. Gologan (Rapid); 
chnapp (Progresul) b.p. V. Pe
ru*  (Universitatea).
1. DIACOIWSCU — eoresp.

ARAD. Vagonul Și-a impus superio
ritatea atît împotriva Constructorului 
Hunedoara, cît și a Chimistului Baia 
Mare : 21—11 și cespeetiv 19—13. Tn 
al treilea meci ; Chimistul — Con
structorul 17—15. Așteptam mai mult 
de la băimăreni. (St. Iacob—eoresp. 
principal).

LIBERI' 
Seria Sud

BUCUREȘTI întrecerile dintre for
mațiile I.M.U. Medgidia, Rapid și 
Metalul București s-au încheiat cu o 
mare surpriză : metalurgiștii au fost 
învinși în ambele confruntări, chiar 
la ei. acasă. Dacă pentru eșecul 
din fața Rapidului ar putea exista 
unele justificări, ei nu pot fi scu
zați în nici un caz pentru infringe- 

Tînărul I. Șerban (Rapid), tnir-o acțiune care i-a adus victoria la punc
te în meciul cu Fh Văduva (Metalul}.

rea din meciul cu l.M.tr. Medgidia: 
13—19. FI. Văduva (cat. 57 kg) a pier
dut prin tuș, F. Tatomir (cat. 70*  kg) 
a fost „sufocat" în numai S minute, 
fiind oprit de medic sâ continue lup
ta, I. SpJnache (cat. 87 kg) a ciștigat 
numai după ce adversarul primise 
un avertisment, I. Voiculeț (cat. 97 
kg) a fost pus eu umerii pe saltea 
(in minutul 2), iar la categoria peste 
97 kg, Metalul a pierdut 4 puncte 
prețioase pentru faptul că n-a avut 
nici un reprezentant. O dată cu a- 
ceste eșecuri, metalurgiștii bucureș-' 
teni (antrenor Fr. Cocoș) se în
dreaptă, aproape sigur, spre... retro
gradare. In schimb, rapidiștli (an
trenor V. Pătrașcu) au făcut un pas 
însemnat spre promovarea în prima 
diviziei. Ei și-au impus clar superio
ritatea : 21,5—8,5 cu Metalul și 21—11 
cu I.M.U. Medgidia. (C. Ch.).

TIRGOVIȘTE. Peste 1 900 de spec
tatori au asistat pe stadionul Me
talul la întilnirlle de lupte dintre e- 
chipele Tractorul Călugăreai, Elec- 
troputere Craiova și Metalul Tirgo- 
viște. La sfîrșitul întrecerilor ei au 
aplaudat pe sportivii de la Metalul, 
care s-au impus în cele două me
ciuri : 23.5—4.5 cu Tractorul și 21,5— 
19,5 cu Electroputere. Ultimui meci, 
Eleetroputere — Tractorul : 17—15.
(N. Borcea—eoresp.).

CONSTANTA. Eneggia Constanța 
eu C.S.M. Reșița și cu Progresul 
Brăila 20,5—11.5, în fiecare dintre par
tide ; Progresul — C.S.M. Reșița 
22,5—19,5. Rezultatele din această gru
pă sînt elocvente. Constănțenii au 
meritul victoriilor la scor, dar an
trenorul lor, C. Ofițerescu, a vocife
rat din nou, perturbînd desfășurarea 
Întrecerilor. (P. Enache—eoresp.).

(ie ușoară : Baciu egal cu Mă
tușele ; mijlocie : Zadorowski cîș- 
tigă fără adversar; semigrea: 
Waigeit b. ab. rep. a 2-a Dud ea. 
Scorul final al iotilnirii : 10—6 
pentru combinată.

P. ȚONEA — eoresp.

0CRIMA' Petrolul Ploiești (fJoretă băieți)
și liedicina Jg. Mureș (floretă tete) au reintrat 

in categoria A
La Cluj, au fost desemnate, 

de curînd, noile promovate î» 
categoria A la flore-t ă-băieți și 
fete.

Noua promovată la floretă 
băieți este echipa Petrol»! Ploiești 
(C. Paisfe, I. Lăudoiu, P. Filip, 
Gh. Cristei). Floretiștii ploieșfenî 
au terminat fără nici o înfrin- 
gere turneul, întrecînd pe rînd 
formațiile Gloria București și Fa
rul Constanta, cu 14—2, Politeh
nica Timișoara și Crișul Oradea, 
cu îl—5. Să sperăm că ^intra
rea Petrolului Ploiești în cate
goria A va fi de bun augur și 
mai ales că această formație — 
foarte valoroasă — va redeveni 
una din fruntașele competiției.

La floretă fete, locul I a fost 
ocupat de sportivele de Ia Medi
cina Tg. Mareș (Sofia Orba», 
Suzana Saplontai, Elisabeta Ba- 
niai și Lucia Briscanj, care rern-

Seria Nord

ARAD. La libere arădenii n-au 
mai putut reedita performanța celor 
de la greco-romane. Au ciștigat, 
ce-i drept, meciul eu Chimistul Bala 
Mare (19,5—12,5). dar în cel cu C.F.R. 
Timișoara au fost nevoiți sâ pără
sească învinși Ioeul de concurs 
(15—17). în al treilea meci; C.F.R. — 
Chimistul 21—11.

ORȘOVA. Luptătorii localnici de la 
Tîerna au făcut multă risipă de e- 
nergie pentru a obține rezultate cît 
mai bune în cele două partide sus
ținute acasă. Intr-una, cu Jiul Pe- 
trila, ei au învins*  (19—19), dar în 
cealaltă,*  cu Unio Satu Mare, au 
pierdut (15—17). Sătmărenii, în bună 
formă în această etapă, au dispus 
Și de Jiul cu 23—91 (T. Iacob—eoresp.).

DEVA. Luptătorii de la Mureșul 
Deva au fost intrecuți atît de Lem
narul Odorhel (24—8) cît și de Crișul 
Oradea (18,5—15,5), iar Lemnarul l-a 
întrecut pe Crișul cu 18—14. (I. Simion 
— eoresp.).

5M UN PREMIU DE CONSOLARE PENTRU VARDARBHEI
Capul de afiș al reuniunii hi

pice de duminică a fost Premiul 
București, un handicap deschis 
cailor de 4 ani participanti acum 
două săptămîni la Derbi, mai pu
țin cîștigătorul, Titirez. în plus, 
calul de șase ani, Hazard. în 
acest autentic premiu de conso
lare, Vardar, al doilea sosit în 
Derbi, era sever penalizat. Acor- 
dînd cîte 30 și 50 de metri avan
taj principalilor săi adversari, ar
măsarul lui Gherase Avram pă
rea „barat*.  încă o dată, însă, 
calculul hârtiei a fost dezmințit.

Alergarea s-a desfășurat într-un 
tempo susținut, grație lui Tănase, 
care a lansat-o puternic pe Tu
rista. La jumătatea parcursului, 
iapa dădea însă semne de obo
seală, iar pe partea opusă era 
depășită într-un sprint spectacu
los de Gorgona. Casaca galbenă 
a lui Vasile a intrat cu un avans 
de 20 metri în ultima turnantă: 
Gorgona părea imbatabilă. Efor
tul fusese însă depus prea de
vreme șt fără a i se lăsa calului 
resurse petfru lupta finală. Pe 
linia dreaptă de sosire, Mestea
căn a trecut in cap, dar la ritu
lui lui, a tost bătut la sosire de 
Vardar, al cărui ccaducător re-

tră și ele în prima categorie. 
Promovarea în „A*..  în cazul a- 
cestei probe, s-a realizat ceva 
mai dificffl decît la băieți. Ast
fel, in două din partidele susți
nute de „mediciniste*  scorul a 
fost egal : 8—8. Elevele prof.
Andrei Caciici au cucerit vic
toria la tușe: 42-—51 cu C.S.M. 
Cluj și 44—46 cu Gloria Bucu
rești. Celelalte victorii au fost, 
în schimb, mai clare; 9—7 cu 
Crișul Oradea și lî—5 cu Scena 
Brașov.

Clasament, floretă băieți : 
1, Petrolul Ploiești, 2. Crișul Ora
dea, 3. Politehnica Timișoara. 
Fete : 1. Medicina Tg. Mureș, 2. 
Gloria București, 3. Crișul Oradea.

Noile promovate urmează să 
activeze în prima categorie a 
țării începînd cu ediția 1968 a 
campionatului republican.

după o nouă formulă
S-a dat startul în campionatul 

republican de popice pe echipe. 
Această ediție a campionatului are 
o*  nouă formulă da desfășurare. 
Iată cele mai însemnate modifi
cări :

1. Echipajele mixte de juniori 
vor fi formate din două fele 
și doi băieți pînă la vârsta de 
23 de ani. Tinerii sportivi pot 
juca in echipele de seniori 'ale 
asociațiilor sau cluburilor din 
care fac parte, cu condiția să 
nu susțină două meciuri în aceeași 
zi. Juniorii*  nu vor putea fi folosiți 
în proba clasică de 200 bile 
mixte, . decit după împlinirea 
vîrstei de 16 ani.

2. în echipele de categoria I 
vor trebui să figureze, în mod 
obligatoriu, în cursul anului 1967, 
cîte un jucător pînă la vîrsta de 
.32 de ani și cite o sportivă care 
să nu depășească 28 de ani. 
începînd de la 1 ianuarie 1963, 
fiecare echipă de categoria I 
urmează să aibă în formație cel 
puțin doi jucători pînă la 32 de 
ani și tot atitea jucătoare sub 
28 de ani.

3. La. semifinala și în .finala 
campionatului, echipele nu vor 
putea folosi jucători sau jucă
toare care să treacă de 48 de ani,

Motocrosul international de la Budapesta

Puiu Ovidiu pe focul 3-4 la 500 cmc
Duminică s-a desfășurat la Bu

dapesta un mare concurs inter
național de motocros, la care 
au participat alergători din 12 
țări, dintre care Anglia, Bulgaria, 
U.R.S.S., Franța, R.F.G., Finlanda, 
România și Ungaria. La clasa 
500 cmc reprezentantul nostru, 
Puiu Ovidiu, a avut o comportare 
foarte bună, clasîndu-se pe locui 

făcuse răbdător terenul. Timpul 
mediu pe km stabilit de cîști- 
gător (1'25"5) este excelent și 
confirmă, pînă la proba contra
rie, că între cuplul Titirez-Var- 
dar și ceilalți cai din generație 
este o diferență de cel puțin o 
secundă; suficient — ca și în 
alte sporturi — pentru a-i de
partaja pe campioni de concu- 
rentii de clasă comună.

O altă probă importantă a zi
lei a fost Premiul*  Lupeni, pro
gramat pe 1 550 m. După cum 
era de așteptat, cursa s-a des
fășurat între caii din fruntea plu
tonului și a fost cîștlgată confor
tabil de Orga, în timpul de 
I'27”2. (Asupra semnificației reale 
a recordurilor stabilite pe distan
țe ultrascurte vom reveni însă). 
Dintre ceilalți cîștigători se des
prind Folclor, care a demonstrat 
o formă excelentă, precum și 
Hîitop, un minz care merge din 
victorie fn victorie.

RADU GHECIU

Duminică, un interesant concurs Pronosport
Duminică 1 octombrie 1967, pro

gramul concursului PRONOSPORT 
hr. 39 cuprinde meciuri de mare 
importanță pentru clasamentul ca
tegoriei A; întîlnirea internațio
nală Cehoslovacia — Spania și 
cinci partide din campionatul ita
lian.

Dam mai jos întregul program: 
I: Cehoslovacia — Spania; II: 
Steaua — Universitatea Craiova; 
III: Dinam o București — U.T.A. ; 
IV: Universitatea Cluj — Jiul ; 
V: Dinamo Bacău —‘ Progresul 
București; VI: Steagul roșu — 
Petrolul Ploiești; VII: AJSA. Tg. 
Mureș — Rapid; VIII: F.C. Argeș
— Farul; IX: Minerul Baia Mare
— Industria sirmei Cimpia Tur- 
zii; X: Atalanta — Juventus; XI: 
Mantova — Internazionale; XII: 
Milan — Fiorentina; XIII: Rana
— Napoli.

Programul Loto-Pronosport, care 
a apărut astăzi, vă pune la dis
poziție amănunte in legătură cu 
acest concurs.
IN ATENȚIA CrȘTIGATORILOR 
DE LA CONCURSUL EXCEPȚIO

NAL PRONOEXPRES DIN 24 
SEPTEMBRIE 19«7.

Depunerea biletelor ciștigătoare 
se face la agențiile autorizate, 
pină in ziua de joi 28 septembrie 
1967. ora 13 in orașele de reșe
dință regională, iar în celelalte 

exceptind pe maeștrii emeriți sau 
maeștri ai sportului, precum și 
pe sportivii care s-au clasat în 
primele 6 locuri ale campionatu
lui individual din anul prece
dent.

A Regiunile care nu*  au cam
pionat direct regional ' își vor 
desemna reprezentantele în. faza 
semifinală prin organizarea unui 
turneu eliminatoriu (tur-retur) 
între echipele campioane ale ra
ioanelor și orașelor respective.

5. Echipele calificate în semi
finala campionatului vor fi re
partizate în 4 serii geografice. 
Ete vor participa la un turneu 
(numai tur) în localități pe care 
le va stabili F.R.P. prin tra
gere la sorți. în așa fel îneît 
fiecare formație să susțină două 
partide acasă și*  două în depla
sare. Dacă intr-una din localități 
nu există arenă corespunzătoare, 
meciurile vor avea loc în orașul 
echipei adverse.

6. Echipele clasate pe primele 
două lacuri în fiecare serie a 
semifinalei vor susține, după o 
schemă stabilită de F.R.P., un joc 
eliminatoriu, iar cîștigătoarele se 
vor întîlni în turneul final care 
va desemna formația campioană 
a țării.

3—4 din 24 de concurenți. Clasa
ment : I. Lebedev (U.R.S.S.), 2. 
Banyai (Ungaria), 3—4. Puiu Ovi
diu și Sandor (Ungaria)..., 10. FI. 
Ștefan. Clasa 250*  cmc: 1. Portal 
(Franța). Alergătorul nostru la 
această probă. Cicerone Coman, 
a abandonat în manșa a Ii-a, 
din cauza unei defecțiuni teh
nice.

Iată rezultatele tehnice : aler
garea I : Spirala (Solcan). Rumba 
(r38"4). Cîștigător 2, ordinea 27. 
Alergarea a doua: Hîrtop (Va
sile), Arena, Nerval (1'35"7). Cîș- 
tfgător 3, ordinea 67, event 51, 
ordinea triplă 397. Alergarea a 
III-a : Folclor (lehim), Hotărît, 
Finuța (î'32,,6). Cîștigător 4, or
dinea 31, event 49, ordinea triplă 
219. Alergarea a IV-a : Vardar 
(Avram), Mesteacăn (î'25”5). Cîș
tigător 4, ordinha 6, event 14. 
Alergarea a V-a: Fetru (Oltea- 
nu), Figurat, 'Mezanin (i’36"2). 
Cîștigător 13. ordinea 41, event 
94, ordinea triplă 214. Alergarea 
a Vl-a : Orga (Moldoveanu). Hu
ligan (t'27"2). Cîștigător 6, or
dinea 25, event 215< Alergarea a 
VII-a: Sfada (Marinescu), Firida, 
Kartagina (1 29"9) Cîștigător 2, 
ordinea 47, event 23, ordinea 
triplă 582. Alergarea a VIII-a : 
Numida (Tănase), Furtuna (1’45"1). 
Cîștigător 2, ordinea 8, event 13. 
Pariul austriac închis la suma 
de 13536 lei.

localități pînă miercuri 27 sep
tembrie 1967 ora 13.

• Nu uitați să vă procurați bi
lete pentru concursul FRONOEX- 
PKr.S de miine miercuri 27 sept, 
a.c. a cărui tragere va avea loc 
Ia București, în sala din strada 
Doamne» nr. 2, cu începere de Ia 
ora 18. Astăzi este ultima zi pen
tru vînzarea biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 38 

DIN 20 SEPTEMBRIE 1067
Extragerea I : categoria a Il-a : 

1 variantă a 29.945 lei și Î1.5 
a 4.945 lei; a IH-a: 52 a 1.280 
lei; a IV-a: 385,5 a 222 lei; a 
V-a: 1.070,5 a 79 lei; a Vl-a: 
5.640 a 21 lei.

Report la categoria 1: 32.063 
let

Premiul excepțional de 25.000 
lei se va atribui prin tragere la 
sorți unei variante de categoria 
a H-a, de la extragerea I.

Extragerea a H-a: categoria I: 
1 variantă a 132.562 lei,- a 11-a: 
3,5 a 23.887 lei; a III-a: 28 a 
1.631 lei ; a IV-ar 21815 a 268 
lei; a V-a: 609 a 96 Ier; a 
Vf-a: 3395,5 a 24 lei.

Premiul de categoria I, în va
loare de 132-562 lei, a fost obți
nut de SamoiU Nastasîa din co
muna Motru, regiunea Oltenia.

Rubrici redactată de Adminft- 
trafia de Stat L^^-Pronosport.



Informații la zi

De la sublim, la
în analele întîîniriror dintre 

'teaua și Dinamo nu credem să 
iai fi existat o alta, rtrpriză (ca 
rima din meciul de stmbâtă)> 
t-it de lipsită de nervul rivalității, 
'alruzeci și cinci de minute ju- 
ătorii s-au plimbat senini-, deco* *-  
ectați de importanța meciului și 
e obligațiile lor fața de public, 
ipsiți, ei înșiși, de emoție, de 
‘eamălul acela interior care ar 
'ebui să. stăpînească pe fiecare 
Dortiv în timpul disputei, ne da
tau senzația- că participă., de fapt, 

un fel de „încălzire* 4 prelua
tă cu public, etapă, pe care. în 
itor, jucătorii sint rugați să o 
răbată înainte. de ieșirea din- tu.-

deosebite de ordin tehnica-tactic. 
Lipsind formații, de înaltă valoare, 
pe cintarul campionatului echipe
le apar de un „gramaj" apropiat. 
Jiul, bătută, simbătn. trecută- aca
să, smulge un punct, la Tg. Mures. 
Universitatea Cluj egalează și do
mină in finalul întâlnirii de la
Constanța, împotriva echipei care 
învinsese, numai cu șapte zile- in 
urmă, în deplasare, pe campionii 
anului trecut. Universitatea Craio-

în a doua repriză, Steaua a 
‘obat împotriva dinamoviștilor 
icureșteni unul dintre antidotu- 
le contraatacului. Aproape toata 
hipa se replia și se aglomera 
ompt, în fiecare fază de apă- 
w, organizindit.se ca o rețea 
mtâ, în ochiurile căreia once 
■să lungă era interceptată și 
insă, asemeni. wpui peștișor 
iv.

★ 

al Piteștiului a dat cit ev a pase 
entuziasmau te. Dar continuă să-și 
îngăduie perioade de odihnă ne- 
permise și se lasă amăgit de deli
ciile driblingului, artă pe care o 
cunoaște, dar uneori o denigrează, 
transformînd-o intr-un joc steril. 
Dobrin trebuie să se elibereze cte 
vechile lui reflexe. Tn timpul me
ciului, talentul nu dă drept la 
privilegii.

★

Partidele celei de a Vl-a etape 
nu. s-au remarcqt prin realizări 

a

In loc de 
comentariu

ridicol...
campionilor europeni” (o fostă 
campioană, pe ultimul loc).

Fapte corelate, care sugerează 
drept nimerit pentru evoluția uno
ra. dintre echipe, celebrul aforism: 
„De la sublim^ la ridicol nu.-i de- 
cît’uir pas".

Pibvdiv, Istanbul, București, 
Ploiești. Orașe în care, miercuri, 
pattu echipe românești vor juca 
partide internaționale oficiale și 
amicale. Așteptăm cu emoție, cu 
încrederea pentru care avem ne
secate resurse sufletești, cu. spe
ranțe mai mici, sau mai mari. Qe 
pe aceste patru fronturi, așteptăm 
— in primul rind — comportări 
și, bineînțeles, rezultate pentru 
care să nit fim obligați- să mai 
roșim.

Credem că jucătorii vor con
simți să se dăruiască cu tot 
mai multă generozitate, în aspra 
bătălie' pentru prestigiu, atit de 
necesar fotbalului românesc.

ROMULUS BALABAM |

RARI® ¥ FRECAT 
EA PLOVDIV

îh vederea meciu
lui pe care îl susține 
miercuri eu Trakia, 
în cadrul „Cupei 
campionilor euro
peni"; echipa Rapid’ 
București a părăsit 
Capitala duminică 
seara cu trenul. Au 
făcut deplasarea ur
mătorii jucători: Ră- 
ducanu. Andrei. Eu- 
pescu, Motroc, 6. Dan, 
Ștefan, ©oștea; Dinu» 
Jamaischi; Pop; Nas
ture seu, Dumilriu II, 
Neagu, Ion Ionescu, 
Codreanu și Adam 
(provenit din echipa 
de juniori). Reținut 
pentru examene,
Greavu a plecat la 
Plovdiv aseară.

MECIUL TURCIA — 
ROMANIA (LA TU 
NERET) SE DISPU
TA LA ESKISEHIK

Reprezentativa de 
tineret a țării noas
tre evoluează, miercuri 
la Eskisehir in com
pania. selecționatei si
milare a Turciei. Fot
baliștii români au 
plecat ieri. după-a- 
miază pe calea aeru
lui. Au făcut depla
sarea, printre alții, 
Constantinescu. Nmu- 
leseu, Angelescu, An
ca, Strimbeanu, Cu- 
perman, D o-m i d e. 
Dembrovschi.

SOO INDIS
PONIBIL

Suferind o întinde
re musculară în me
ciul cui Dinamo Bucu
rești, Soo a devenit 
indisponibil pentru 
jocul de miercuri cu 
E.C. Austria. In loeul 
său, în linia de atac, 
va fi introdus, pro
babil, Manea.
DINAMO ZAGREB 
ȘI F.C.. AUSTRIA 
SOSESC ASTAZI
In cursul zilei de 

azi, echipa iugoslavă 
Dinamo Zagreb va 
sosi cu euzionul la 
București și își va 
continua drumul cu 
un autocar Ia Plo
iești. In vederea me
ciului retur cu Petro
lul Ploiești din „Cupa 
orașelor tîrguri", Di
namo va alinia ur
mătorul „11“: Skoriei 
— Gracianin, Braun, 
Iu k iei — Ramliak. 
Blaskovici — Cercek. 
Piriei; Zambata, Be
lin; R'ora. Rezerve: 
Dautbegovici, Guț- 
mwtt și Novak. De 
menționat că Dina
mo Zagreb este in 
prezent cea mai in 
formă echipă iugosla
vă. Duminică, Dina
mo a învins cu 4—1 
pe Muribor și a tre
cut pe locul al doilea 
în clasament.

★
Tot în cursul zilei 

de astăzi sosește in

Capitală, în vederea 
meciului (retur) cu 
Steaua (din cadrul 
„Cupei cupelor"), for
mația F.C. Austria. 
Fotbaliștii austrieci 
și-au anunțat sosirea 
(pe calea aerului) în 
jurul oi ei 19.30.

MIERCURI LA TE
LEVIZOR

Televiziunea noa
stră va. transmite 
miercuri două parti
de: ora 15.45: Steaua 
— E.C. Austria (crai
nic te.lereporter DU
MITRU TANASES- 
CU);. ora 17.30: Tra
kia Plovdiv — Rapid 
București (crainic te- 
lereporter ARISTI
DE BUHOIU).

Pentru jocul inter
național de iotbal 
Sleaua — F.C. Aus
tria, din cadrei „Cu
pei cupelor", IiE.B.S. 
a editat un interesant 
program. Din conți
nut menționăm: De
clarații după meciul 
de la Viena: E bine 
să știți... ; „Cupa cu
pelor" 1967—1968 din- 
tr-o privire ; în cău
tarea. galului ; Date 
despre Steaua și F.C. 
Austria. precum și 
alte materiale atrac
tive.

Programul poate fi 
procurat de la agen
țiile de bilete și de la 
stadion.

Pentru Dobrin, antrenorii au 
'-at în ultima vreme un noii rol 
:tic. L-au eliberat de orice a- 
buții defensive, cu intenția ca 
ită energia și capacitatea aces- 

jucător să potențeze forța 
'nsivă a echipei. E un act de 
mare, pe care. Dobrin nu-l ono- 
:zu constant și integral. Dumi- 
ă, de pildă, „domnul FOTBAL"

va se comportă mediocru și ciști- 
gă doar prin forța terenului pro
priu in fața Petrolului, care nu 
s-<r dezmeticit încă după coșma
rul de la Zagreb, iar U.T.A. se 
convulsionează 8S de minute pină 
să perforeze o dată, poarta: lui 
Adamache. Rapid „duce" pe ume
rii săi întreg clasamentul și plea
că spre Plovdiv într-o postură — 
crest — unică in istoria. „Cupei

CRONICA DIVIZIEI B

Fază din meciul 
Politehnica Bucu
rești — Victoria 

Roman.

----------------- Seria I -------------------—
‘OLITEHNICA BUCUREȘTI - 
,'TORIA ROMAN (3—0), In fine, 
nțile s-au descrețit și bucuria 
cesului și-a făcut loc în tabăra 
ienților bucureșteni. ca urmare 
uimei victorii în. actuala edi- 
a campionatului, obținută du- 
;ică dimineața în fața forma.- 

din Roman. Succesul. poate 
a o influență deosebită asupra 
aiului echipei studențești, care 
mat sezon a suferit: modificări 
ortac.te, opt: jucători din ve
st garnitură tatnsferîndu-se. 
punind o rezistentă remarca- 
, fotbaliștii din Roman au reu
și mepțină albă tabela de 
caj pină in min. 62. Tot alb 

și nivelul jpcului. Un fault 
is. asupra lui Ciornoavă a 
s după sine acordarea unei lo
ri de la 11 m in favoarea-, 
«•oștenilor. Cicui a executat 
roșa bit. Acest moment a fost 
siv, pentru soarta partidbi. 
tenții; căpătînd o încredere 
ită in forțele lor, au accelerat, 
ișindu-și neț adversarii. In 
ițele 66 și 70, Ciomoavă a 
jrat scorul. Politehnica a mai 
sat un gol prin Pignlea, dar 
rul nu l-a acordat pe motiv de 
-d. După părerea noastră, go- 
i fost valabil.
au remarcat, de Ia Politehnica: 
-loavă și. tînărul Dumitru Ște- 
iar de la Victoria Roman o 

esie frumoasă a lăsat-o por- 
Malai.

bitrul Ridvati Căsoi din 
tanța. condus au. greșeli, 
itoarele echipe: POLITEHNI- 
BUCUREȘTI: Rămureanu - 
an, Anton, Greeea, Rădules- 
- Di Stefan, Cîcu — Stanciu, 
(din min. 8 Boneș-). Pigulea-, 

raavă; VICTORIA ROMAN : 
i — Ionescu, Lungan, Scri- 
Tuz. — Amant, Ion Teodor 

rețu, Nîcoară, Pancu, Rențpa.

ECTRONICA OBOR — POIA- 
2IMPINA (3—2). Spectacol de 

bun nivel tehnic. Tn prima repri
ză, jocul a fost echilibrat. Scorul 
a fost deschis de oaspeți, prin 
Iordache (min. 12). DUpă un mi
nut, s-a produs egalarea. Autorul 
golului :• Feodot. In. continuare, 
inițiativa este- mai mult de, partea- 
bucureștenilor; care își concreti
zează superioritatea marcind. un 
gol în mim 34; prin Dobrescu. 
După pauză, același Dobrescu mă
rește avantajul echipei sale (min. 
65), Oaspeții au redus- din handi
cap în min. 87, cînd Bejan a con
cretizat un contraatac al echipei 
Poiana. Bun, arbitrajul lui N. Bar
na — Tirnăveni. (R. SULȚ).

PORTUL CONSTANTA — SL- 
DERURCISTUL (2—2). Peste 5 000 
de spectatori au asistat la un joc 
slab; în care au abundai, execuțiile 
tehnice greșite, pasefe lă adver
sar și scăderile de ritm datorate 
slabei pregătiri fizice: Golurile- au 
fost marcate de Ilumis (min. 25) 
și Moroianu. (min. 28) pentru Por
tul, Cojocaru (min. 70) și Neagu 
(min. 89) pentru SiderurgistuF. A 
arbitrat satisfăcător C. Ghemin- 
gean — București. (K SEULEA- 
N’U — ccrrespj;

C.S.M.S. IAȘI — CHIMIA Rî«. 
VîLCEA (2—0). Localnicii au do
minat insistent în- repriza secundă. 
Nenumărate ocazii create au fost 
ratate de Cuperman, Eupulescu și 
Săâceanu. Au. înscris : Cuperman 
(min. 6) și Drăgnșin. (min. 83 — 
autogol). Ni Petriceanu (Buc.) a 
condus bine. (D. DIACONESCU — 
coresp. principal).

CHIMIA SUCEAVA — ME- 
TROM BRAȘOV (1—0). Victoria 
gazdelor este meritată'. Oaspeții 
au jucat frumos în cîmp, dac nu
mai atifr. Raport de cornere: IA—3 
în favoareat Chimiei.. Uuieul. gol 
a. fost marcat de Teodositr în min. 
71. A arbitrat bine- A. lWacovei — 
Bacău. (C. ALEXA- ■— coresp-. 
principal).

FLACĂRA MORENI — META
LUL BUCUREȘTI (1-2). Bucu- 
reștenii au jucat bine, au stăpînit 
jocul, iar portarii Niculescu și 
apoi Petre (ambii Metalul) au a- 
părat bine. Echipa Flacăra a ju
cat fără orizoc,’. Au înscris : Geor
gescu (min. 3); Chiru (min. 30) 
pentru Metalul, Drăgan (min. 23) 
pentru Flacăra; A condus N. Rai- 
nea- — Birlad. (G-H-. ILLNCA- — co- 
resp):

C.F.R, PAȘCANI — CEAHLĂUL 
Pt neamț (3—0). Victorie clară 
a feroviarilor ca urmare a domi
nării nete. Oaspeții au evoluat 
bine în- Jocul de- lă mijlocul tere
nului, dar au greșit îh fazele de 
finalizare. Au mar dat: Contardo 

/min. 40 din 11 m), Atanasiu (min. 
48) și Marinescu (min. 79). A ar- 

---------------- Seria
MINERUL BAIA MARE — GAZ 

METAN MEDIAȘ (0—0); Joc de 
slabă factură tehnică. Minerii au 
dominat aproape tot timpul. Ti
nerii înaintași bâimăreni au șu
tat insă de puține ori pe spațiul 
porții. Jucătorii oaspeți au tras o 
singură, dată la poartă în min. 78. 
In rest, s-au apărat în 8 și lă oa
meni. La niveiăl' slab al partidei 
ai contribuit și arbitrul P. Brâtă- 
nesvu — Suceava, care n-a sanc
ționat jocul dur al unor jucători 
oaspeți. (T. TOHATAN — coresp. 
priveai).

METALUL HUNEDOARA - 
C.I.IL TIMIȘOARA (0—0).. Jucă
torii hunedoreni, tn special mijlo
cașii și atacanții, s-au comportat 
lamentabil. Puținele șuturi pericu
loase trase de metalurgiști au fast 
apărate cu multă siguranță de por
tarul Tatar (C.F.R.). A arbitrat 
satisfăcător L Doncea — Bucu
rești. (V. ALBU — coresp. princi
pal)-

IND. S1RMEI C. TURZIl — 
CRIȘUL ORADEA (1—1). Local
nicii au dominat majoritatea tim

biirai foarte bine D. Isăcescu — 
București. (€. EiVEA — coresp.).

CLASAMENT

1. C.S*M.S.  Iași 6 5 0 1 lfr- 4 lft
2., C.F.R. Pașcani 6 4 0 2 t2— T 8
3. Slderurgistul Gl. 6 32 I 10— 8 S'
4:. Chimia- suceava 6 3 1 Z: 7—5 7
5. Met. București 6 - 2. 2 2 ffr- 5 6
6. Flacăra Moreni 330 3 7—« ff

7-8*.  Ceahlăul P., N. • «222 7—8- 6
7-8,. Electronica; Obor 6 22 2 6—7 6
9. Poiana. Cîmpina 6 3; o 3 6— 8 6

10. Portul C-ța. 0 2 1 3 8—10 5
11. Victoria- Roman 6 2 13 ♦— 7
12. Polit, Bue. 6 12 3 a— 9 4»
13. Metrom Brașov 6 1 2 T 5— 7 4
14^. Chimia Rm. V. 6i i> r-« 6— 3J

ETAPA- VIITOARETPoiana Cîmpi- 
na —- C.S.M.S. Iași,. Victoria. Roman — 
Electronica: Obor,. Flacăra: Moreni — 
Chimia. Suceava, C.ea-iilăiU P. Neamț 
-— Chimia. Rm. Vîlceaț Metr om Bra.- 
șov — PbrtUl Constanța,. Sltferurgis- 
tul — C.FiR; pașcani, Politeftmca? 
București — Metalul' București.

a H-a ----------------
pului, dar linia lor de înaintare 
a dat dovadă de ineficacitate. Cri- 
șul a jucat, defensiv,, contrantmaind 
sporadic. Golurile au fost înscrise 
de Bindean (min. 71) pentru End. 
sînnei și Kun II (min. 52) pentru 
Crișul. Arbitrul Z. Szocs — Tg. 
Mureș a condus cu multe scăpări. 
(P. ȚONEA — coresp.)-..

C.S.M. SIBIU — A.S. CUGl'P. 
.(2—0). In prima repriza. C.S.M. a 
înscris de două ori prin Flicliiș 
(min. Iu) ji Laufceag (min. 40.1. 
După, pauză, atacul sibian a firet 
ca și inexistent. Oaspeții au arul 
o singură ocazie clară de a inserte- 
im min. 14 ciad Calnte, singur au. 
poarta goală, a șutat afară. Bun. 
arbitrajul. lu£ O. Sirtir — Bucu
rești, (ILFE IO-NESCV — eoresp. 
principal),

OLIMPIA ORADEA — C.E.R. 
CLUJ (2—1). Ambele formații au 
luptat foarte mult pentru victorie. 
Oră-denn au avut o- ușoară domi
nare l’a începutul! amhetar- repri
ze. Clujenii au conirtnatacat peri. n.- 
los. însă s-ati pripit îm fața porții'. 
Au marcat: Pugna (min. 1.) și Kui 
I (min. 56) pentru Olimpia, Petres

cu (min. 1.4) pentru C.F.R. Arbi
trul I. Riter — Timișoara a con
dus foarte bine. (V. SERE, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VAGONUL ARAD (Z—l). ' Unul 
dintre derbiurile bănățene ale ac
tualei ediții a campionatului nu 
a satisfăcut exigența celor 1000 
de spectatori. A-m asistat ta un joc . 
confuz de ambele părți, cu ra
tări din situații: clare. Au marcat: 
Petrovici (min. 53 și OS), respectiv 
Dobîndă (min. 69). Arbitrul Ale- 
xanăru Alexa, delegat la centru, 
și unul din tușieri — Gli. Smeu- 
reanu (amsbil din Rm. Vîlcea) nu i 
s-au. prezentat. In. lipsa tor a con
dus Gli. Popa. — Pitești,, ajutat, de
dai iimișoreni: V.. Benea și I. Dia- 
conu. Arbitrajul brigăzii arl-hoc 
a. stis-nit iTarilate priit deciziile: in
verse, in compensație sau imagi
nare. La. toate acestea sa adaiipii 
și scurtarea jocului cu 5 mm-ute 
(P~. ARCAN — coresp. principat):

C'.E:R, AKAtD — REȘI
ȚA (T-O). Eeruviarii au dominat 
foarte- muR, dar au șis ratat mult. 
Ei și-ap asigurai vietaria: priit go
lul marcat de Bermozer (min. 11). 
Reșițenii. au avut a hară in min. 
33. A condus- muRwmtor l'r. Vr
eam — Omdea. (ST. I AC&B: - <e>- 
resip prihvipalk

ETABA VfftUMS : Ccișu uraăe-i
— FnBW.înfv» Tttrn^Bwt». VStg-n-ur A- 
radi — A. ®. cugfc- CSJkK Wefi)* —

‘ Olimpia, OnssBre. mensral Bsf.i- liar-r-
— Inrt. sfcraet C. TIÂwdi.. C«.- • instuț-
Mediaș — McfaluJ C.FJf.
Tbn .'ipaa:-i — CfJt, Arad, c F.:;. c «i
— CAM. Sibiu.

1. C.JF.B, Ttmfșoara FI— >
2.. Polit., Tim. 6: 4 ft'- 2 K5.— 3J
3.. Crișul ■ ©raxfea 6 3- ? r &— -F 1»
4. VagoniiȚ Arad ««O' 2. T- j -X
5i C'.S.M. (K S- 11 2 f5«-- fg Ț
6. Trid-, CL "EUrztr * 2 2 2 wh- t a>
1:.- C1F.R: Arad « a f<- 3< Tj— ii»
a-i. Met. Hunedha-ri+. (ii 2 2: — (y- te
9i Gia-z. m.. ffi: 2; 2 2 3— 7 (i-

Kt; dim pi a. « » 0 3 Ml (fe
IK A. S. Ciiffiă? (£ 31 o- a tfc- «e««
12.. C'.SiM.. * ft 1 * 3— i 3-
13. HS-ra Ware- ff r i ♦
14. C.F.E. Ciul (L 1$ 0 .► ftft—

organizindit.se


CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL POPULAR"

'Atletele bulgare ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
NICOLAU A ÎNVINS-O PE NOVAKA

au de apărat titlul balcanic
După finalele „Cupei Europei” 

de la Kiev, atenția iubitorilor de 
atletism din Bulgaria este îndrep
tată acum spre Istanbul, unde Ia 
sfîrșitul săptăminii se va desfă
șura a 26-a ediție a Jocurilor Bal
canice. Această competiție este 
ultima cu caracter internațional la 
care participă loturile naționale 
ale Bulgariei în cursul anului cu
rent și firește că evoluția lor este 
așteptată cu interes, ea urmînd să 
confirme forma bună a atleților 
bulgari în actualul sezon. In plus, 
pe stadionul 
tele bulgare
balcanic obținut anul trecut 
Sarajevo. Nu-i de mirare, deci, 
pregătirile sportivilor au fost 
fectuate cu multă grijă. De
marcat că în cursul anului curent 
atleții bulgari au stabilit nu mai 
puțin de 9 noi recorduri republi
cane, iar atletele 7. în general, deci, 
despre atleți se poate spune că dețin 
o formă bună.

Sarcina echipei 
a-și apăra titlul 
balcanică este mai
lot nu mai fac parte Virginia 
hailova și Diana Iorgova. 
schimb, în formă excelentă 
află I. Hristova, care a stabilit
trei recorduri la aruncarea greu
tății — 16.68 m, 16,72 m și 16,79 
m. Este valoros și recordul de 1,70

înălțime, realizat 
S. Vîrbanova a

„Mithat Pașa” atle- 
au de apărat titlul 

la 
că 
e- 

re-

feminine de 
de pampioană 

dificilă. Din 
Mi-

In
se

stabilit un 
aruncarea

al echipe-

m la săritura în 
de I. Blagoeva. 
reușit, de asemenea, să modifice 
în două rînduri recordul republi
can la pentatlon : 4 707 și, mai 
tîrziu, 4 740 p. La selecționarea lo
tului antrenorii au avut în vedere 
atît forma atletelor din cursul a- 
nului, cît și rezultatele concursului 
de selecție care a avut loc în zilele 
de 17 și 18 septembrie, în cadrul 
căruia J. Jeleavkova a 
nou record al țării la 
Suliței, cu 52,44 m.

Antrenorul principal
lor, Konstantin Nakov, ne-a decla
rat următoarele despre apropia
tele întreceri de la Istanbul : 
„Cred că viitoarele Jocuri Balca
nice se vor situa la un nivel su
perior celor de acum un an. Este 
important și totodată interesant 
faptul că echipele României, Iu
goslaviei șj Bulgariei, principalele 
favorite la titlu, vor concura de 
astă-dată pe teren neutru. Repre
zentativele masculine ale acestor 
țări au șanse egale la titlul bal
canic. Lupta va fi la fel de strînsă 
intre echipele feminine. In aceste 
împrejurări un pronostic este ris
cant".

Iată loturile bulgare ce se vor 
deplasa la Istanbul: MASCULIN: 
100 m — Traikov, Bîcivarov ; 200 
m — Ghiurgherov, Terziizki; 400

m — Vîlcev, Todorov; 800 m — 
Vîlcev, Ivanov; 1 500 m — Mar
kov, Kalcev ; 5 000 m — Mar
kov, Țonev; 10 000 m — Țonev, 
Jelev; maraton — Șaramkov, Si- 
meonov; 110 mg — Bojinov, Pet-. 
kov; 400 mg — Ghergov, Mițev; 
3 000 m obstacole — Jelev, Tihov; 
lungime — Marin, Țonev ; înălți
me — Iordanov, Bogdanov; tri- 
plusalt — Stoikovski, Patarinski 
prăjină —.Hlebarov, Hristov; disc 
—■ Damianov, Ghiurov; greutate 
— Artarski, Ivanov; ciocan — I- 
vanov, Mindov; suliță — Dicev, 
Pavlov; 20 km marș — Stoikov, 
Gheorghiev; decatlon — Djurov, 
Mliakov; 4x100 m — Dulgherov, 
Traikov. Pencev, Bîcivarov; 4x400 
m — Todorov, Vîlcev, Pencev, 
Ghergov; FEMININ: 100 m — 
Bobceva, Jalova; 200 m — Jalova, 
Bobceva (Stoeva); 400 m — Tomo- 
va, Amzina; 800 m — Dobreva, 
Amzina; lungime — Dimova, Koș- 
nicearska ; înălțime — Blagoeva, 
Lazova; greutate — Hristova, 
Ciorbova; disc — Malîșeva, Hris
tova; suliță — Jeleavkova, Miraz- 
ciiska; pentatlon — Vîrbanova, 
Iurukova; 80 mg — Iurukova, Ja
lova; 4x100 m — Bobceva, Jalo
va, Markova, Koșnicearska (Vlîci- 
kova).

TOMA HRISTOV
corespondentul nostru de la Sofia

MIRAJUL „OREI“!
Cine va fi „moștenitorul**  lui Riviere?

Tn runda a 12-a a turneului can
didatelor la titlul mondial de - șah. 
Alexandra Nicolau a cîștigat la No
vara, Kozlovska a învins-o pe Aron
son. Restul partidelor s-au între
rupt. tn clasament conduce Stadler 
cu 9 (2) puncte, urmata de Alekcsan- 
dria și Kușnlr cu l'h (1) puncte, Za- 
tulovskaia 7 (1), Nedelkovicj și Koz
lovska 6‘/i puncte șl două partide în
trerupte, Nicolau 6'/» puncte și o par
tidă întreruptă etc.

★
A luat sfîrșit turneul internațional 

-de șah de la Varna. Pe primele 
locurj s-au clasat Kavalek (Cehoslo
vacia). Nlnici (Iugoslavia), Serghevski 
(U.R.S.S.) — toți cu cite 97» p. Pe 
locurile următoare : Popov (Bulga
ria) 8’/î p, Pidevski (Bulgaria), Cio- 
cîltea (România), Nejmetdinov 
(U.R.S.S.), Kolarov (Bulgaria) — toți 
cu cite 8 p.
• în turneul internațional de la 

Soci, după 12 runde conduce Zaițev

cu 71/, p, urmat de Șamkovici cu 7 p 
(1).
TURUL CICLIST AL BULGARIEI
SOFIA 25 (Agerpres). — Turul ci

clist internațional al Bulgariei a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 11-a, 
pe distanta Burgas — Sllven (138 km). 
Primul a trecut linia de sosire iugo
slavul Pavlik, cronometrat în 
3h 44:52,0. In clasamentul general in
dividual conduce venczel cu 27h 38:10, 
urmat de Kotev (Bulgaria) 27h 40:45,0 
șl Nikolov (Bulgaria) 27h 41:06,0. pe 
echipe conduce Cehoslovacia.

CROSUL „RUDE PBAVO”

Cea de-a 14-a ediție a tradiționalu
lui cros Internațional dotat cu 
mlul „Rude Pravo“ 22_.2 _2. 
de atletul sovietic Ivan Sepșa, 
a realizat pe 6 000 m timpul 
17:05.4. Pe locurile următoare 
clasat Gaston Roelants . 
17:07,4. Serafudinov (U.R.S.S.) 17:07,9, 
Graham (Anglia) 17:08,2 etc.

pre-
a fost cîștlgată 

care 
de 

s-au 
(Belgia)

REPREZENTATIVA DE BASCHET
A PLECAT LA HELSINKI
Reprezentativa masculină de 

baschet a României a plecat ieri 
la Helsinki pentru a participa la 
cea de-a XV-ă ediție a campio
natului european (28 septembrie— 
"8 octombrie). Lotul, condus de 
președintele federației, tov. Ion 
Tulpan, este alcătuit din : Cr. 
Popescu — căpitanul echipei,
M. Albu, D. Nosievici, H. De- 
mian, A. Savu, Gh. Barău, R. 
Diaconescu, E. Jekely, Gh. Novac,
N. Bîrsan, T. Tarău, A. Cernea. 
Antrenor: Alex. Popescu.

PE SCURT
BELGRAD, 

pionatelor internaționale 
ale Iugoslaviei de la 
Franulovici (Iugoslavia) 
vins cu 4—6, 6—4, 8—6, 
compatriotul său Bora 
viei. în semifinale. Franulovici 
l-a eliminat pe polonezul Lewan
dowski, iar lovanovici s-a cali
ficat în dauna lui Pilici, care 

mai putut continua meciul 
întrerupt, fiind accidentat.
n-a

In finala cam- 
de tenis 
Belgrad, 
l-a în- 

6—4 pe 
lovano- *

Din anul 1958, cînd ciclistul 
francez Roger Riviere a acoperit 
(pe pista de parchet a velodromu
lui Vigorelli din Milano) 47,347 km 
în 60 de minute, recordul mon
dial al orei pare intangibil. Presti
gioasa probă a ciclismului a a- 
(ras tot timpul, ca un miraj, inte
resul așilor pedalei, dar de 9 ani 
nimeni nu s-a Încumetat să în
frunte asprul duel cu acele cro- 
nometrului,

Unii specialiști considerau per
formanța francezului ca o limită 
a posibilităților unui ciclist în 
luptă cu ora. Intr-adevăr, Riviere 
a fost un fenomen ai pedalei, năs
cut parcă pentru probele contra- 
cronomelru. De altfel. în cei 4—5 
ani cît steaua sa a strălucit pe fir
mamentul sportului cu 
(pînă la accidentul din 
Franței" 1960), 
sat chiar și pe 
El a cîștigat 
de acest gen, a 
dial la urmărire individuală și a 
corectat de două ori 
oț<u.

Istoria acestui record 
In ultimul deceniu al 
trecut. Deschizător de 
însuși faimosul Henri Desgranges 
(fondatorul Turului Franței), care 
în anul 1893, pe pista velodromu
lui Bufallo din Paris a realizat 
35,325 kilometri. De atunci, pe lis
ta recordmanilor și-au înscris nu
mele campioni vestiți ca Petit 
Breton, Oscar Egg, Giuseppe Ol- 
mo, Maurice Archambaud, Fausto 
Coppi. Recordul lui Coppi —

pedale 
„Turul

sportului 
la accidentul

Riviere l-a eclip- 
Jacques Anquetil. 

nenumărate probe 
fost campion mon-

recordul

a început 
secolului 

pîrtie —

45,848 km — a rezistat 
pînă în 1956, cînd a fost corectat 
de J.
46.159 
dini 
46,923 
47,347

Așadar, de 9 ani 
urcat pe bicicletă pentru a încer
ca să doboare recordul. Șl iată 
că anul acesta 5—6 cicliști se de
clară gata să-1 ia cu asalt. Printre 
candidați, italianul Gianni Motta, 
olandezul Tim Groen, danezul 
Oile Ritter, francezii Jacques An
quetil și Bernard Guyot.

Recent, ziarele italiene au scris 
că Motta ar fi bătut în secret (și 
în prezența a doi cronometrori) 
recordul lui Riviere. Dar nimeni 
nu crede în 
afară de noul 
nului italian, 
îndrăgostit de 
De Donato și 
descoperit, potrivit propriilor de
clarații, un catalizator care acce
lerează, modifică și perfecționea
ză reacțiile biochimice ce se pro
duc în mușchiul supus 
Medicamentul miraculos 
numele curios „LILLY”, 
nu are nimic comun cu 
dopante. Dimpotrivă, prof. Dona
to este convins că dopingul frî- 
nează evoluția tehnică a ciclismu
lui și în momentul cînd rutierii 
vor renunța la droguri toate re
cordurile vor fi pulverizate. Dr. 
Donato se declară pentru recon
fortante netoxice, verificate știin
țific, eficiente. Pe aportul acestei

»

Anquetil, cu performanța de 
km. Au urmat Ercole Bal- 

— 46,393 km 
km în 1957 
în 1958.

BUDAPESTA. — Pe „Nepstadion" 
au continuat campionatele de atle
tism ale R.P. Ungare. Rezultatele 
tehnice: suliță femei Radnai 
m; 80 mg Toth 11,1; lungime 
Kispal 6,08 m ; 1500 m
3:45,6; 400 m MihaKy 47.4; 
mg. Melkuty 14,6 ; disc 
56,28 m,- înălțime 
2,04 m.

52.42 
femei 

Kiss 
110 

Fejer
Noszaly

și Riviăre 
și tot el

nimeni nu s-a Milano, 1958. Faus
to Coppi (dreapta) 
il felicită căldu
ros pe Roger Ri

viere pentru noul 
său record mon

dial al orei...

această ispravă, în 
manager al campio- 
care este un medic 
ciclism. Se numește 
se spune că ar fi

la efort, 
poartă 

însă el 
produsele

SENIORII VOLEIULUI NOSERU 
INIÎLNESC ECHIPA JAPONIEI

(Urmare din pag. 1) 
mația căreia tinerii nou introduși 
(Seidel, Schweitzer, Schumann), 
nu izbutesc deocamdată să-l supli
nească corespunzător pe foștii ti
tulari Schneider, Tielscher și Ef- 
fler. Cu un atac variat, cu un 
blocaj și dublaje ferme, garnitura 
Poloniei a cîștigat în genere fără 
probleme. Din iotul ei s-au evi
dențiat Skorek, Ambroziak', SU 
wek, Paszkievicz, iar de la învinși 
Toussaint, Webner, și Pietzch. în
tâlnirea a fest condusă bine de 
G. Mușat (România) șl B. Leonejt 
(U.R.S.S.). ,

în ultimul joc al serii i Japo
nia — Bulgaria B-l’ (—9, 10. 3,
12) după 110 minute de joc foarte 
frumos. Deși tn setul IV echipa 
Bulgariei a condus «H 5-2, IM.

la10-5 și 11-8, ea a fost egalată
11 și întrecută în final. S-au evi
dențiat : Nekoda, Koizumi, Yoko- 
ta, Kimura și Mitsumori — de la 
japonezi, Karov, Ivanov și Ale
xandrov — de la bulgari. A arbi
trat cu unele inegalități P. Lange 
(R.D.G.), secondat atent de R. De- 
marsin (Belgia).

Clasament după două etape : 
seria 1: 1. Japonia 4 p (setaveraj 
6:1), 2. România 4 (6:2), 8. Bulga
ria 2 (3:6), 4. România tineret 2 
(0:6); seria a O-a : 
(5:3), 2. U.R.S.S. 2.
Germană 1 (0:3).

1. Polonia 8 p 
(3:2), B. R. D.

★

Marți se dispută 
mânia—Japonia, Bulgaria 
mânia tineret (seria I) și 
— U.R.S.S. (seria a Il-a).

jocurile t Ro-
- Re- 
R.D.G.

v ji

Mmm
1 A

■k■ «s

medicații inovatoare 
rioasă și încă necontrolată 
baza Motta, care, între noi fie zis, 
nu posedă morfologia unui ciclist 
de contratimp. Mai degrabă l-am 
vedea în timpul recordului pe Fe
lice Gimondi, care a cîștigat cu 
un timp excepțional „Marele pre
miu al națiunilor”. Nici Bernard 
Guyot nu este un atlet prea ară
tos, dar el și-a dovedit clasa în 
curse și este .unul din puținii în

puțin miste-
s-ar

stare să invirte timp îndelungat 
un pas de peste 9 m. In ce-1 pri
vește pe Anquetil tentativa 
cordului este „cintecul său de 
bădă“. Să izbutească acum, la 
de ani, ar fi un miracol. Dar 
„domnul cronometru" nu știi 
ce te poți aștepta. Mîine seară,
Vigorelli, el va încerca să ne de
monstreze că încă nu i-a sosit 
timpul „pensionării".

I. GOGA

re- 
le-
33 
cu 
la 
la

AMSTERDAM. — Selecționata 
masculină de baschet a Izraelu- 
lui a susținut 
Groeningen și 
ckipa Olandei, 
ciuri, victoria 
tilor cu 
84—73.

două întilniri Ia 
Amsterdam cu fer 

în ambele me- 
a revenit oaspe- 

scorurile de 76—72 și

BELGRAD. — La 
Brod se desfășoară 
internațional feminin 
rezervat echipelor olimpice din 
mai multe țări, pentru califica
rea în turneul de la Ciudad de 
Mexico. Echipa R. D. Germane a 
învins cu scorul de 3—0 echipa 
Iugoslaviei, Polonia a întrecut 
cu 3—1 echipa Ungariei, iar 
hoslovacia a dispus cu 3—0 
echipa Bulgariei.

Slavonski 
un turneu 

de volei,

Ce
de

in-MANNHEIM. — în turneul 
ternațional de hochei pe gheață 
de la Mannheim, echipa Sparta 
Praga a învins cu scorul de
ll—1 (2—0, 3—0, 6—1) echipa
Iugoslaviei. Selecționata orașului 
Bad Toelz a dispus cu 6—3 (1—0, 
4—2, 1—IȚ de echipa Mannheim.

SAO PAULO .— Turul ciclist 
al Braziliei a continuat cu des
fășurarea etapei a doua, pe ruta 
Sao Paulo — Taubate (141 km). 
Victoria a revenit rutierului por
tughez, Fernando Mendes, crono
metrat în 4h 57:11,0. în clasa
mentul general individual, după 
două etape -conduce Baglini (Ita
lia), urmat la 17 sec. de compa
triotul său Zanatla.

Intensă activitate fotbalistica internaționala
în această săptămînă 

sînt programate, în cam- 
r pionatul european, întâl
niri care suscită un in
teres major. în grupa a 
V-a, la. Budapesta, Un
garia — R. D. Germană 
și în grupa a 111-a, la 
Praga, Cehoslovacia — 
Spania, partide hotărî- 
toare pentru desemnarea 
cîștigătoarelor grupelor..

în vederea întâlnirii 
de miercuri din capi
tala Ungariei, antreno
rii au 2 
bune loturi. în echipa 
R. D. “ 
intra, 
Ducke. Din lot mai fac 
parte internaționali cu- 
noscuți ca Urbanczyk, 
F r e n z e 1, Frassdorf, 
Wruck, Kerner. Lipsește 
doar Nbldner — acci
dentat. Selecționata pro
babilă a Ungariei este, 
de asemenea, formată 
din nume cunoscute.

alcătuit cele mai

Germane va re
probabil, Peter

lat-o: Tamăs — Ihăsz, 
Sziics, Matrai, Kăposzla 
— Răkosi, Pâncics — 
Bene, Varga, Albert, Far
kas.

a terminat nfedecis (1—1) 
pe teren propriu, cu for
mația St. Johnston, în- 
tr-un meci pentru cam
pionatul scoțian.

SAPTAMÎNII
MIERCURI

Campionatul european : Ungaria — R.D.G.
Meci amical : R.F.G. — Franța
„Cupa campionilor europeni" : Trakia Plovdiv — 

Rapid BUC. ; Hibernians (Malta) — Manchester United
„Cupa cupelor" :Steaua Buc. — F. C. Austria
„Cupa orașelor tirguri" : Petrolul Ploiești — Di

namo Zagreb ; Vojvodina Novisad — C.U.F. Bareiro ; 
Sporting Lisabona —. R.F.C. Bruges.

DUMINICA
Campionatul european : Cehoslovacia — Spania 
Meci amical : U.R.S.S. — Elveția
„Cupa campionilor europeni" : Jeunesse Luxem

burg — F. C. Valur Reykjawik.

AGENDA

CELTIC GLASGOW 
IN DECLIN?

IN CAMPIONATUL 
ANGLIEI

După ce a fast învin
să de către Dinamo Kiev 
cu 2—1, deținătoarea 
.Cupei campionilor eu
ropeni*,  Celtic Glasgow,

în etapa 
pionatului 
înregistrat 
rezultate: 
Manchester

a 9-a a cam- 
englez s-au 
următoarele 
Arsenal —
City 1—0;

Liverpool — Everton 
1—0 ; Manchester United 
— Tottenham 3—1 ; Sto
ke — Southampton 3—2; 
Leeds — Leichster 3—2; 
Wolverhampton — Burn
ley 3—2. în clasament, 
cu cîte 13 puncte, con
duc echipele Liverpool, 
Arsenal- și Sheffield 
Wednesday.

REAL MADRID 
CONDUCE

Saragossa 
la egalitate 
Real Madrid 
natul Spaniei. Cîteva re
zultate mai importante: 
Atletico Madrid — Elche 
2—1 ; Valencia — Cor
doba 5—0 ; Atletico Bil
bao — Barcelona 0—0; 
Betis — Sabadell 2—3. 
în clasament conduce 
Real Madrid cu 5 punc
te, urmată de Valencia 
cu 4 puncte.

a terminat 
(0—0) cu 

în campio-
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