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După trei ediții... dinamoviste

C. P. B. din nou
campioană la oină

Duminică s-a încheiat, pe 
stadionul Tineretului din Cra
iova, etapa finală a campio
natului național de oină. Așa 
cum era de așteptat, lupta 
pentru cucerirea primului loc 
în clasamentul final s-a dat 
între formațiile C.P.B. și Di
namo Băneasa — superioare 
din toate punctele de vedere 
celorlalte finaliste. Partida * 
cisivă, care le-a pus față _ 
față, a avut loc sîmbătă și s-a 
terminat la egalitate : 13-—13.
în acest foc dinamoviștil au 
pierdut titlul de campioni. La 
situația de 13—13, fiind la bă
taie, ei mei aveau de „jucat" 
în careuri patru adversari, dar 
aceștia au scăpat neloviți. Me
ciul terminîndu-se la egalitate, 
conform regulamentului, a 
doua zi a avut Ioc un dublu 
baraj, în cere noii campioni

*1 dovedit superiori atît la 
î.pi'lndere" cît și la „bătaie".

de- 
în.

Trakia Plovdiv
a sosit la București

sosit în Capi-Aseară a
tală echipa de fotbal Tra
kia Plovdiv. Fotbaliștii 
bulgari vor susține miercuri, 
pe stadionul „23 August”, 
de la ora 14,45, meciul- 
retur cu Rapid București, 
din cadrul „Cupei campio
nilor europeni*.

După școlari, iată că și 
studenții din Capitală 
și-au dat întîlnire la 

festivitatea de deschidere a 
activității sportive din noul 
an universitar. Stadionul Re
publicii, gazda acestui im
portant eveniment, s-a bu
curat de o ambianță sărbă
torească. A pregătit-o vi
brantul „Gaudeamus igitur", 
ale cărui acorduri au răsu
nat peste tribune, au susți- 
nut-o apoi sportivii din cele 
10 cluburi universitare bucu- 
reștene...

.. .Primele aplauze. Sînt 
adresate sportivilor de la 
I.C.F. Pe covorul verde al 
stadionului evoluează o gru
pă de gimnaști. Execută să
rituri în torent, veritabilă 
pledoarie pentru acest sport. 
Mișcări atente, sigure, ateri
zări și rostogoliri aproape 
perfecte.

.. .Iși fac apariția repre
zentanții secției de judo a

LA DESCHIDEREA ANULUI

Start festiv!
Universității. Mihai Constan- 
tinescu, anul IV Istorie va 
avea drept adversar pe Mir
cea Levanovici, anul IV 
Drept. Aruncările peste 
umăr sau peste șold, „sece- 
rările", fixările și aruncările 
peste cap, iată o suită ful
gerătoare de procedee teh
nice care dau emoții specta
torilor. Nici acum nu se face 
economie la aplauze. La fel 
se întîmplă și Ia evoluția ce
lorlalte perechi...

.. .La sectorul de sărituri 
din stingă tribunei princi
pale se întrec atleții specia
liști în lungime. De la în
ceput asistăm la un duel 
strîns intre icefiștii Ștefan 

Scorul celor două întâlniri: 
20—15 șî 17—9 pentru proas
păta campioană. Iată numele 
jucătorilor pregătiți de antre
norul Alex. Rafailescu, care 
au îmbrăcat duminică tricou
rile de campioni : I. Bacău, 
C. Ian cu. I. Anton, V. Ghișa, 
Gh. Drăffhici (cei mai bun jucă
tor al finalelor). D. Bărbieru, 
Gh. Stanciu, V. Gălățeanu. Gh. 
Matei. Alex. Matei. M. Radu, 
V. Tudorancea, Em. Dacău, 
C. Lupșăneanu. Le «dresăm 
pe această cale felicitările 
noastre.

Dintre celelalte echipe par
ticipante s-n remarcat în mod 
deosebit cea a maramureșeni
lor. Intr-adevăr, băieții din 
Tg. Lăpuș, pregătiți de inimo
sul instructor voluntar Tosif 
Btijta. au constituit cea mai 
plăcută surpriză a finalelor, 
reușind să depășească forma
ții mai bine cotate (Biruința 
Gherăești, Avîntul Frasin și. 
mai «Ies, Avîntul Curcani) și 
să ocupe — surprinzător — lo
cul 3 în clasament. S-a văzut 
la acești tineri dorința mani
festă de a arăta că sportul 
national se bucură de mult in
teres în Maramureș.

Echipa din Curcani a evoluat 
sub posibilitățile reale «le ju
cătorilor ei, ca și Biruința 
Gherăești, în timp ce Avîntul 
Frasin a decepționat complet.

Clasamentul final : 1. C. P. 
București, 2. Dinamo Băneasa, 
3. Lăpușul Tg. Lăpuș. 4. Avîn
tul Curcani, 5. Drum Nou 
Boureni, 6. Biruința Gherăești, 
7. Avîntul Frasin, 8. Victoria 
Andrieșeni.

Cîteva cuvinte despre am
bianța în care s-a desfășurat 
faza finală : organizare exce
lentă. arbitraj competent, care 
au făcut o bună propagandă 
sportului național în rîndul 
craiovenilor.

Aspect din proba de 2 000 m. Concurenlii, la intrarea în prima turnantă. Câștigătorul 
Radu Rusu (în tricou de culoare închisă) forțează. încă din acest moment, trecerea pe 
primul loc... Foto : Vasile Bageac
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Lăzărescu și Mircea Georges
cu, pe de o parte, și viitorul 
inginer Sabin Lupan, pe de 
altă parte.

.. .Demonstrația a mai cu
prins o probă de ciclism 
(spectaculoasa cursă italiană), 
alta de alergare (2 000 m) și 
o întrecere hipică. Trei că
lăreți (prof. dr. Panait Sîrbu, 
D. Velicu și V. Postelnicu) 
au executat o progresie de 
dresaj. Mai mult decît atît, 
cei trei maeștri în acest 
sport au demonstrat (și cu 
acest prilej) frumusețea 
echitației ! Iar. în final, un 
meci de fotbal (Politehnica— 
C.S.M.S. Iași). . .

.. .A fost o deschidere

*
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Cu sportivii români 
la Ciudad de Mexico

Ultima „repetiție generală" 
preolimpieă a început. Pri
mele rezultate înregistrate pe 
bazele sportive ale Mexi
cului sînt consemnate în te
legrama Agerpres, pe care o 
publicăm în pag. a 4-a. Con
comitent cu aceste știri, de Ia 
Ciudad de Mexico ne-a so
sit șî o scrisoare de la dr. 
Gabriel Cherebețiu (în pre
zent antrenor al voleibaliști
lor mexicani), care ne rela
tează cîteva aspecte dinain
tea startului propriu-zis al 
-„Săptămînii preolimpice". 
Din cauza distanței atît de 
mari, scrisoarea a ajuns la 
redacție cu oarecare întîr- 
ziere ; o publicăm, totuși, eu 
convingerea că ea va inte
resa pe cititorii noștri.

A treia ediție a „Săptămî
nii preolimpice" este și cea 
care stîrnește cel mai mare 
interes aici. De unde, la un 
moment dat, se părea că

Citiți în pag. a 4-a, 
primele rezultate ale în
trecerilor la atletism, 
din cadrul „Săptămînii 
preolimpice".

reușită, o prefață la bogatul 
program competițional al 
studenților sportivi. Startului 
festiv îi’ vor urma întrece
rile din cadrul „Cupei anilor 
I”, apoi etapa de mase a

SCHIMBAȚI
Centrul universitar din 

Craiova — cu cei aproape 
4 000 de studenți și cadre 
didactice — a „încercat", de 
asemenea, duminica trecută, 
sâ deschidă anul sportiv 
printr-o „grandioasă mani
festație". Tovarășul asistent 
Ilie Bistrieeanu — șeful co-
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17 octomhrîa

această competiție nu va 
mai reține atenția viitorilor
dr. GABRIEL CHEREBEȚIU

Ciudad de Mexico 
octombrie 19G7 
(Continuare în pag. a 4-a)

Luptă strînsă

în ultima probă...
Duminică dimineața, în fina

la cursei cu antrenament me
canic, au avut loc dispute pa
sionante. în imagine aspect 
din manșa a IV-a: campionii 
probei, D. Panaitescu și M. 
Niculescu, încearcă să depă
șească cuplai V. Burlacu—I, 
Gociman.

Foto : Aurel Neagu

Atletism Victorie...
dar cu ce
performanțe?

campionatelor universitare. 
Paralel, alte competiții orga-
nizate la nivelul fiecărui 
institut. Să sperăm că ape
titul pentru mișcare sugerat 
de festivitatea sportivă de pe 
Republicii va fi de bun 

augur, că vom asista la între
ceri sportive de amploare. 
Mens sana in corpore sano 
și-ar întări și în acest mod 
valoarea-i de axiomă...

TIBERIU STAMA

PASUL...
misiei sportive pe centrul 
universitar — ne-a relatat 
că, potrivit instrucțiunilor 
comune ' sosite de la Bucu
rești, Asociația studenților,

C. RADUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Patru boxeri 
francezi 
la turneul 
de la București

Federația franceză de box a 
anunțat forul nostru de specia
litate că va trimite Ia Bucu
rești, în vederea turneului in
ternațional care începe la 21 
octombrie, patru pugiliști: 
cocoș: Guy Caudron; semi- 
ușoară: Dominique Azzaro— 
campion pe 1967; ușoară: Emi
le Rodriguez; mijlocie*. Jean— 
Claude Warns fel—campion pe 
1967.

De asemenea, la federație a 
sosit o scrisoare din partea 
forului de specialitate din Bul
garia, prin care se anunță par
ticiparea unor boxeri din a- 
ceastă țară.

Snagovul iși închide „porțile44
De astăzi dimineață și pînă 

joi la prinz va avea loc pe 
Snagov ultimul concurs ofi
cial la caiac-canoe : „Crite
riul olimpic". Pe program :

în această săptămână
PE MICUL ECRAN
MIERCURI (18 octombrie)
Oro 14,40: Rapid București — Trakia Plovdiv — 

meci retur în „C.C.E.” (în tur 0—2).
Ora 20,55 : Celtic Glasgow — Racing Buenos Aires 

— prima manșă a finalei „Cupei intercontinentale”. 
Transmisie de la Glasgow.

DUMINICA (22 octombrie)
Ora 15,15 : Steauo — F.C. Argeș.

Succese 
românești 
la Balcaniada 
de tir

SOFIA, 16 (A ger preș) — Ga 
Sofia se desfășoară în aceste 
zile Balcaniada de tir, la 
care participă sportivi din 
Grecia, Iugoslavia, România, 
Turcia și Bulgaria. în primele 
două zile de întreceri trăgăto
rii români s-au comportat re
marcabil, cîștigînd majoritatea 
probelor. Cel mai valoros re
zultat a fost înregistrat M 
proba de armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat, caro 
a revenit sportivului român 
Gheorghe Vasilescu, cu 599 
puncte, performanță superi
oară actualului record mon
dial. Pe locurile următoare 
s-au clasat tot doi trăgători ro
mâni : Gheorghe Sicorschi (cu 
595 puncte) și Marin Ferecata 
(cu 592 puncte). Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
formația României, cu un to
tal de 2370 puncte, o victorie 
prețioasă a obținut Ion Olă- 
rescu (România), învingător în 
proba de armă liberă calibru 
redus, cu performanța de 1Î45 
puncte la cele trei poziții. Pe 
echipe România s-a clasat pe 
primul loc cu 4549 puncte.

Proba de pistol precizie s-a 
încheiat cu victoria trăgătoru
lui român Lucian Giușcă, caro 
a realizat 555 puncte, urmat 
de compatriotul său N. Bratu 
cu 533 puncte.

La pistol viteză, victoria a 
revenit lui Gavrilă Maghiar 
(România) cu 584 puncte. P« 
locul doi s-a clasat l. Giușcă 
cu 580 puncte etc. Și in acea
stă probă, pe echipe primul 
loc a fost ocupat de formația 
României cu 2315 puncte.

marți, de la ora 9 — ‘serii, ora 
15 — recalificări ; miercuri# 
ora 9 — semifinale ; joi, ora 
9 — cele 7 finale. La start: 
250 de concurenți.



ETIS Victorii... dar cu ce performanțe?
Ziarul nostru a fost prezent', 

deunăzi, la o ședință a Bi
roului Federației de atletism. 0 
ordine de zi bogată, cuprin- 
zînd analizarea unora dintre 
problemele importante ale acti- 
vității atletice din ultimele 
săptămâni, a prilejuit în final 
o serie de concluzii intere
sante.

Analizînd desfășurarea fina
lelor campionatelor individuale 
ale seniorilor. Biroul F.R.A. 
consideră că întrecerile din 
acest an nu s-au ridicat la 
înălțimea așteptărilor, că rezul
tatele înregistrate — cu foarte 
puține excepții — n-au depă
șit plafonul mediocrității. Este 
adevărat că finalele nu au avut 
condițiile cele mai bune de 
desfășurare (pistă moale, vre
me puțin favorabilă etc.), dar 
toate acestea, deși explică în- 
tr-o oarecare măsură rezultate
le slabe nu le justifică totuși, 
întrecerile de pe stadionul Re
publicii au demonstrat clar că 
acei atleți care au în ir-adevăr 
VALOARE au obținut perfor
mante de mina întîi, în aceleași 
condiții grele de concurs, în 
timp ce ceilalți, o dată în plus, 
s-au prevalat de starea pistei] 
Concluzia ni se pare cit se 
poale de limpede.

în altă ordine de idei, tre
buie arătat că de mai mulți 
ani printre atleții noștri frun
tași și chiar în rândurile unor 
antrenori și-a făcut loc păre
rea că la campionatele țării 
ceea ce contează în primul și 
în ultimul rînd este cucerirea

titlurilor puse în j*oc și doar 
înlr-o mică măsură rezultate
le tehnice. Complet greșită 
această părere! Dacă la cam
pionatele naționale nu ne inte
resează performanța ci numai 
locul, dacă la Balcaniadă și la 
diferitele meciuri pe echipe, la 
fel, lupta se dă numai pentru 
locuri în clasament, atunci ce 
alte prilejuri le mai rănim 
alierilor noștri fruntași , să 
obțină rezultatele și recordurile 
planificate ?...

Iată de ce, pentru a curma 
această situație, Biroul F.R.A,. 
a revenit la o hotărîre ce-o 
abrogase în 1964 ca. începând 
de anul viitor, titlurile de cam
pioni republicani să nu se mai 
decearna decît pe baza înde
plinirii anumitor performanțe 
standard. 0 măsură care și-a 
demonstrat din plin eficiența 
prin stimularea obținerii unor 
rezultate mai bune.

Luînd în discuție comporta
rea aileților noștri la recentele 
jocuri Balcanice de la Istan
bul, Biroul F.R.A. a apreciat 
victoria reprezentativelor Ro
mâniei în întrecerile pe echipe 
și a adresat feJ ici țări alierilor 
$i antrenorilor care au con
tribuit la acest succes. în 
mod special, au fost adresate 
felicitări acelor sportivi care 
s-au comportat remarcabil. 
Este vorb^ de I. Nagili 
(Steaua) — antrenor M. Bu
ll lea ; S. Ciochină (Metalul) — 
B. Elias ; S. loan (Politehni
ca) și Virginia Bonei (Rapid)

■— C. Dumitrescu ; N. Perța 
(Steaua) — I. Soter; Olimpia 
Cataramă (Mu scelul) — Em. 
Drăgan; Valeria Bufanu (Meta
lul) — S. Dumitrescu și Elena 
Vintiiă (Dinamo) — I. Vin- 
lilă.

în afara acestora, și alți 
atleți și atlete au avut la 
Istanbul evoluții mulțumitoare, 
au luptat să obțină locuri 
fruntașe, chiar dacă rezultatele 
lor n-au fost pe măsura aștep
tărilor. în schimb, au concurat 
slab, neconvingător, unii atleți 
de bază ai lotului nostru. Nu
mărul lor este destul de mare. 
Amintim între aceștia pe Zam- 
fireseu (Steaua) la 100 și la 
4X.100 m, Jurcă (Dinamo) la 
ștafete, Spiridon (Dinamo) la 
înălțime, Samungi (Steaua) la 
lungime, Astafei (Steaua) și 
Piștalu (Dinamo) la prăjină, 
V. Dumitrescu (Dinamo) la 
triplu. Ecatcrina Nourescu 
(Metalul) la 100 și 200 
m, Ioana Petrescu (Ra
pid) la «ștafetă, Doina Bă- 
deseu (Rapid) la 400 m, Cor
nelia Popescu (Liceul 35) la 
înălțime, Lia Manoliu (Meta
lul) la disc etc. După cum se 
vede, nu este vorba de niște 
atleți oarecare, ci de sportivi 
cu îndelungată experiență com
pel! ț ională, de sportivi cu... 
pretenții. Că pista stadionului 
„Milhat Pașa* a fost necores
punzător amenajată nu mai 
încape discuție. Dar pe această 
pistă, așa rea cum era, „sula"

a fost cîștigată cu 10,4 s. la 
lungime s-a sărit peste 7,50 ni 
etc !...

Evident, din nou se pune 
problema formei sportive a 
unora dintre atleți, despre pu
terea lor de luptă chiar în 
condiții dificile de concurs, în 
ultimă instanță despre valoarea 
lor sportivă. Săritorul Al. Spi
ridon s-a clasat pe locul 6 la 
înălțime cu 1,90 ni (!), rezul
tat inferior cu 1 cm celui în
registrat la decatlon de către 
Curt Socol...

Din lotul masculin au făcut 
parte și o serie de atleți care 
n-au izbutit nici măcar să se 
apropie de rezultatele lor obiș
nuite din acest sezon, ne- 
reușind să aducă ■ echi
pei nici măcar un punct : 
Deac (Steaua) la 400 m. 
Mustață (Dinamo) la 10 000 
m, Zaharia (Rapid) la lungi
me ele

Ce părere au despre această 
situație antrenorii respectivilor 
sportivi, tehnicieni cu multă 
experiență : Vasiic Dumitrescu, 
AL Stoenesfu, Gh. Zîmbreștea- 
nu, B. Elias, 1. Sdter, E. 
Bran, Gh. Stănel, Claudia Si- 
m ion es-cu etc? Deoarece acești 
atleți fac parte din secții pu
ternice; care dispun de condi
ții bune de activitate, am fi 
curioși să aflăm și părerea 
conducătorilor cluburilor și sec
țiilor de atletism de la Steaua, 
Dinamo, Rapid, Metalul etc.

Dai fiind faptul că întrece
rile de la Istanbul au scos, la

lumină serioase carențe în pri
vința pregătirii psihologice de 
concurs a multora dintre atleții 
români, a mobilizării lor pen
tru obținerea nu numai de 
puncte pentru echipă, ci și pen
tru realizarea dc performanțe 
de valoare, Biroul F.R.A. reco
mandă cluburilor sportive să 
analizeze temeinic felul în care 
s-au comportat atleții la J.B. 
și să țină seama de aceste 
concluzii la întocmirea planu
lui de pregătire pe anul 1968. 
în această privință, credem că 
va trebui să se acorde mult 
mai multă atenție creșterii res
ponsabilității sportivilor la 
nivelul actualelor cerințe ale 
atletismului nostru. Victoriile 
la Balcaniadă ne bucură, dar 
nu ne pot fi indiferente rezul
tatele cu care cîștigă atleții 
noștri o probă sau alta, căci 
în contextul valorilor europene 
sau mondiale asemenea „per
formanțe*, ca cele de la 
Istanbul, nu se prea văd. Or, 
trebuie să ne intereseze, în 
primul rînd, ca atleții care re
prezintă culorile țării să se 
comporte la înălțime in 
cele mai mari competiții 
internaționale (europene și 
Olimpiadă), adică acolo unde 
nu pot răzbi decît valorile 
autentice, atleții cei nu\i bine 
pregătiți fizic, tehnic și psihic. 
Oare, citi dintre ai noștri, se 
vor putea prezenta cu fruntea 
sus și eu sorți de izbândă ’.a 
Ciudad de Mexico ?

Despre „eșarfare"

lata revelația ,,Cupei României* la baschet, echipa Viitorul Dorohoi, alcă
tuită din eleve ale Liceului nr. 1 din localitate: de la stingă ia dreapta, 
riadul de sus : Bianca Cherbiș, Livioara Ift imie, Otilia Apostol, llarion Man- 
duche (antrenorul formației). Angela Ailoaiei, Doina Iftimie (căpitana echi
pei). Vani Knneac; rîndul de jos: Silvia Muraru, Elena Anichitei. Viorica 
Munteanu, Elena Ciurciun, Melania Zugravu. Foto : A. Neagu

IB ASCHET

Steaua, Politehnica București si I.C.F., 
in turneul final al „Cupei României" 
Dinamo București joacă astăzi cu Universitatea Cluj

Meciurile desfășurate la sfîrși- 
tul săptămînii trecute au desem
nat alte două participante la tur
neul final al ,,Cupei României” 
la baschet masculin. Unul din 
ele s-a disputat pe terenul Flo- 
reasca, între Politehnica Bucu-

Turneul final al „Cupei Româ
niei", in urma căruia va fi de
semnată echipa care va juca în 
„Cupa cupelor", este programat 
pentru vineri, sîmbătă și dumini
că, în sala Floreasca.

în lipsa unor probe importante, re
uniunea săptămânală de trap a oferit 
spectaculozitatea cîtorva sosiri strînse 
și a unor răsturnări de situații în 
ultimul moment. Dintre mânjii care 
s-au prezentat îmbunătățiți merită a 
fi menționați, în Premiul Nucșoara, 
Iarba, un cal care știe să lupte în 
final și Nutria, căreia fără galopul 
dat pe partea opusă victoria nu i-ar 
fi scăpat, iar în Premiul Nămăești, 
Făgaș (Mircea Ștefănescu a „spart* 
seria ghinioanelor 1) și Filigram.

Cailor de primă categorie le-a 
fost deschis Premiul Nicorești, cîști- 
gat de Mesteacăn. A fost o rapidă 
cursă de urmărire în care Cobzar, 
Răzmerița și Turista n-au reușit to
tuși să-și creeze un avantaj decisiv 
pentru evadnre. în ultima turnantă, 
Mesteacăn se și afla angajat pe un 
loc bun ; soarta cursei era decisă și, 
firesc, armăsarul lui Szabo — con
dus însă de Mihăilescu — a trecut 
autoritar potoul.

Desfășurarea acestei curse — per
fect corectă — merită totuși o obser
vație privitoare la prezentarea cailor 
în alergări. Pe hipodromul nostru, în 
care lotul total de cai este împărțit 
pe unsprezece formații de antrena
ment, se întimplă aproape în fiecare 
cursă ca un antrenor să aibă cite 
doi cai înscriși. în unele curse be
neficiază de asemenea duble repre
zentări două sau chiar trei formații. 
Se uzitează în aceste cazuri ca unul 
dintre conducători să poarte o eșarfă. 
Dar acest semn nu are numai rostul 
de a ajuta identificarea vizuală a doi 
conducători purtînd aceleași culori. 
Sensul principal, de origină, al aces
tui procedeu în practica hipică tradi
țională este de a semnala publicului 
calul căruia grajdul îi acordă în pri
mul rînd încrederea sa ; mai precis, 
conducătorul calului cu șansă princi
pală trebuie să nu poarte eșarfă. Or, 
pe hipodromul nostru este invaria
bil eșarfat conducătorul secund (în 
ierarhia profesională) chiar dacă a- 
cesta este investit de grajd cu mi

siunea principală pentru câștigarea 
cursei. în mod normal, în alergarea 
la care ne referim, Nehoiu li și Bos
for, cu toate că erau conduși de an
trenorii titulari, ar fi trebuit să fie 
eșarfați, pentru că aveau efectiv 
șanse mai mici decît colegii lor de 
grajd Turista și Mesteacăn, care <au 
fost lansați, cu succes, în luptă pen
tru primele locuri.

Să fim clari : n<u este vorba de a-i 
pune în cauză pe Tănase și pe 
Szabo, sau pe oricare dintre ceilalți 
nouă antrenori, ci de a reaminti un 
principiu pretutindeni aplicat și oare 
trebuie să fie din nou instituționali- 
zat în practica alergărilor noastre. 
Este, în esență, o problemă de res
pect față de public. Dreptul antreno
rului de a-1 lansa în câștigător pe 
calul aflat în poziția cea mai favo
rabilă din înscriere este intangibil, 
dac publicul, la rîndul lui, are drep
tul de a fi informat despre intențiile 
grajdului.

RADU GHECIU

Rezultate tehnice : alergarea I : 
Zănatec (Vasile), Kladova (1:40) — câș
tigător — închis, ordinea 76 ; alerga
rea II : Iarba (Mereu), Nutria, Hîrtop 
(1:35,6) — cîștigător 6, ordinea 59, 
event 135, ordinea triplă 377 ; alerga
rea III : Emblema (Mihăilescu), Ha
banera, Reper (1:33,3) — cîștigător 2, 
ordinea 84, event 49, ordinea triplă 
335 ; alergarea IV : Făgaș (Ștefănes
cu), Filigram (1:35,3) — cîștigător 16, 
ordinea 18, event 45 ; alergarea V : 
Siracuza (Olteanu), Hindus, Orfeu 
(1:31,5) — cîștigător 5, ordinea 90,
event 112, ordinea triplă 1286 ; alerga
rea VI : Mesteacăn (Mihăilescu), Tu
rista (1:25,3) — cîștigător 18, ordinea 
112, event 115 ; alergarea VII : Gon
dola (Vasile), Folclor, Rebus (1:29,6) 
— cîștigător 6, ordinea 110, event 104, 
ordinea triplă 449 ; alergarea VIII : 
Rang (Ștefănescu), Oponent (1:45) — 
cîștigător 9, ordinea 115, event 122. 
Pariul austriac închis la suma de 
31153 lei.

rești și Steagul roșu Brașov. Cu 
o formație mai omogenă, studen
ții au obținut victoria cu 76—54 
(33—32). Au înscris Purcăreanu 
23, Haneș 8, Popa 9, Niculescu 
12, Săuca 8, Baciu 1, Molin 4, 
Dudescu 11 pentru învingători, 
respectiv Dumitrescu 20, beaky 
16, Danio 4, Zereles 10, Bara 4.

Campioana țării, Steaua, a ju
cat la Cluj cu Politehnica, pe 
care a întrecut-o cu 69—56 
(32—19).

Cu aceste rezultate, Politehnica 
București și Steaua s-au calificat 
pentru turneul final, alături de 
I.C.F.

A patra formație va fi cunos
cută astă-seară. Dinamoviștii 
bucureșteni, după ce au trecut 
de Știința Petroșeni (103—31) și 
de Dinamo Oradea (100—50), în- 
tîlnesc azi în sala Dinamo (de la 
ora 17,301 redutabila echipă Uni
versitatea Cluj. In perspectivă o 
partidă atractivă, în care vor 
evolua unii dintre jucătorii care 
ne-au reprezentat la campionatul 
european din Finlanda (Albu, 
Novac, Demian).

La deschiderea anului sportiv universitar
(Urinare din pag. 1)

U.T.C., Consiliul pentru educație 
fizică și sport au dezbătut pe larg 
planul de acțiuni. Acesta avea să 
fie prelucrat apoi în planul catedrei 
de educație fizică a universității și 
cu activiștii clubului. Consiliul oră
șenesc pentru educație fizică și 
sport (prin instructorul A. Buză) 
a împrumutat centrului universitar 
100 de garnituri complete de echi
pament. S-au făcut mobilizări pe 
grupe, pe ani, pe facultăți, în că
mine. Un afiș (minuscul) la poarta 
stadionului Tineretului anunța un 
program măreț: meciuri de fotbal, 
volei, baschet, handbal, concursuri 
de atletism, demonstrații de gim
nastică etc.

Ce s-a realizat din toate acestea ? 
Uvertura a fost marcată de o 

defilare cu 17 rînduri a 4 studenți. 
Din 68 persoane, 40 erau studente 
de. .. decor; un discurs pe două 
pagini, susținut de asist. I. Cons- 
tantinescu (vicepreședintele clubu
lui ,,U“), ce demonstra celor pre- 
zenți influența pozitivă a exerci- 
țiilor fizice asupra sănătății și creș
terii randamentului la învățătura 
(total dezacord cu ce era pe sta
dion), și... circa 50 elevi în tribună, 
probabil colegi ai celor din fanfa
ra Grupului școlar „Electroputere". 
Jocul de fotbal între „U” (prezenți 
în echipă : Vasilescu, Oprea, Mi
hăilescu, A. Popescu, M. Popescu. 
Minei, Bitlan, Circiumărescu, Cos- 
moc etc.) și o selecționată că-

ministă n-a putut crea nici 
măcar momente de... haz. Tur
neul de volei, cu o echipă de ia 
I.C.F. și una de la „U“ Timișoara, 
a fost mai reușit. Cît despre între
cerile (între studenți) la baschet, 
handbal, atletism, gimnastică — 
vorbe goale. In timpul acesta, cei 
nrai mulți dintre studenți erau la 
„orizontală", deoarece în ajun se 
organizase „balul bobocilor”, pînă 
în zori. Cită risipă de energie orga
nizatorică, ședințe, terenuri mar
cate etc. Oare studenților olteni nu 
le place sportul ? Sau îl înțeleg 
numai prin „galeria" pe care o fae 
la fotbal ?

Ar fi bine să se treacă de la vor
be la fapte.

Dobroyea a cișligal greu 
in lala Argeșului

CIMPULUNG MUSCEL (prin 
telefon). Cu doi boxeri lipsă tu
nul la semimuscă și unul la se
migrea, reținuți în lotul de tiney- 
ret) și cu două decizii eronate,, 
selecționata regiunii Argeș a fosț 
învinsă de reprezentativa Dobro- 
gei cu scorul de 13—9. REZUIX 
TATE TEHNICE: Bălică (D) cîș-, 
tigă fără adversar; N. Manea! 
(A) egal cu Stanciu (D) ; Simion,
(A) b.p. Iliescu (D); Simionescu-- 
(D) b.p. Negru; Anton (D) b.p, 
Dumitrescu ■ Gh. Manea (A) b.p. 
Baciu ; Pițu (D) b. ab. 2 Maidan^, 
Pleda (D) cîștigă fără adversar ț 
Ivan (A) b.p. Motoc.

D. Rădulescu — coresp.

ARAD (prin telefon). Luptă a- 
cerbă pentru victorie, intre se
lecționatele regiunilor Banat și 
Oltenia. Mai deciși, mai bine 
pregătiți fizic, localnicii au cîștl- 
gat cu scorul de 16—6. Arbitra
jele au fost corecte, cu excepția 
deciziei de meci nul, în întîlni- 
rea dintre Costin (B) și Moșescu 
(O), care l-a favorizat pe cra- 
iovean.

REZULTATE TEHNICE : Gale
(B) b.p. Truică,- Pop (B) b.k.o. 2 
Belu; Dumitrașcu (B) b.p. Fîciu; 
Buzuliuc (O) b. ab. 2 Streche ; 
Butan (B) egal cu Slcbotniciuc; 
Coslin (B) egal cu Moșescu;) 
Enculescu (B) b. ab. 1 Oprea; 
Ghercea (B) cîștigă prin nepre- 
zentarea adversarului; Constan- 
tinescu (O) b.p. Ardeleanul 
Mayer (B) și Cîrcioran (B) cîș
tigă prin neprezentarea adversa
rilor.

Gh. Niculăiță — coresp.

TG. MUREȘ (prin telefon). Re
prezentativa regiunii Mureș-A. M. 
a oblinut o victorie comodă în 
dauna selecționași Maramureșu
lui (16—6). REZULTATE TEH- 

I NICE : Ursulescu (M.-A. M.)
; b. ab. 2 Racz; Lucaci (M.-A. M.) 
, b. ab. 2 Corchiș; Cosencu (M.-A.M.) 
i eaal cu Szabo; Rusneac (M) b.p. 

Ciorba ; Trifu (M.-A.M.) b.p. Cră
ciun ; Magtiiari (M.-A.M.) b. ab. 3 
Greizler ; Man (M) b.p. Koos 
Găinaru (M.-A.M.) cîștigă prin 
neprezentarea adversarului; Pă- 
dureanu (M.-A. M.) b.p. Fodor 
(M) ; Palangă (M.-A. M.) egal cu 
Nagy ■, Dineu (M.-A. M.) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului.

I. Păuș — coresp. principal

PLOIEȘTI (prin telefon). Selec
ționata regiunii Bacău a sosit în 
localitate decisă să nu piardă 
partida cu formația regiunii Plo
iești. Si iată că socoteala de a- 
casă s-a... potrivit ! Intîlnirea a 
luat sfîrșit cu un just rezultat 
de egalitate : 11—11. Trebuie 
spus însă că din echipa gazdelor 
au lipsit cîțiva pugiliști de bază 
(I. Alexandru, M. Cornel și G. 
Chirică), din cauza neînțelegeri
lor care există între antrenori) 
care au alcătuit echipa, neînțele
geri peste care C.R.E.F.S., trece, 
de multă vreme, cu vederea. 
REZULTATE TEHNICE: F. Mo- 
moiu (B) b.p. Lazăr,- Brujban (P) 
b.p. C. Monoiu ; Nastasiu (P) b.p. 
Ivanovici — decizie eronată, un 
„nul" ar fi fost just; Rădulescu 
(P) egal cu Amăzăroaie (decizie 
eronată, Rădulescu merita vic
toria); Rotaru (P) b. ab. 2 Cerbu; 
Bucurei (P) b.p. Spătaru ; Voicu 
(B) b.p Neacșu; Voinescu (B) 
b.p. lancu : Cojocarii (Bl b.k.o. 2 
Păduraru : Pirvu (P) b.p. Aioa- 
nei; Alexe (B) cîștigă prin ne
prezentarea adversarului.

A. Vlășceanu — coresp. prin
cipal ,

• Sîmbătă seara, selecționata 
regiunii Brașov a învins, la Hu
nedoara, reprezentativa gazdă 
cu scorul de 12—10. Trei dintre 
pugiliștii brașoveni (Fr. Molna»^ 
Tr. Nicolae și I. Grăjdeanu) au * 
cîștigat prin neprezentarea ad
versarilor. REZULTATE TEHNI
CE : Budulici (B) egal cu Zîm- 
brișteanu ; Oprea (B) b.p. Mane
le ; Soare (H) b.p. Mocanu ; Dra
gă (B) egal cu Prunea; Arsene 
(B) b.p. Popescu; Laszlo (H) b.p. 
Strașină; Elst (H) b. dese. 3 Pe- 
irea; Stoeuică (II) b. «.b. 1 Bula.



DIN CARNETUL CRONICARULUI
Duminică,

Seria I
în divizia B

Variante în teren
Duminică, Rapid a ciștigat pe lin

gă cele două puncte in clasament, 
care îi conferă dreptul să privească 
spre... piscuri, o bună doză mo
rală necesară ca aerul pentru 
miercuri.

Să vedem acum cu ce trebuie 
campionii noștri să îi întîmpine pe 
oaspeții bulgari privit prin prisma 
a ceea ce au expus cu brio dumi
nică dar mai ales prin filtrul capi
tolului : deficit.

Astfel, să nu uităm că în repriza 
iutii mijlocul terenului a aparținut 
dinamoviștilor din Bacău. Mai la- 
borioși, Panait dar mai ales Nedel- 
cu și-au dominat cuplul din față : 
Jamaischi și Dinu. Lui Jamaischi 
îi este necesar prea mult timp ca 
să „imblînzească” balonul, Dinu 
transportă mingea pînă în apropie
rea coechipierului, intîrziind acțiu
nile și convocînd astfel apărătorii 
adverși la fața locului. Atacul, în 
aceeași perioadă de timp, nu mișcă 
suficient. Virfurile — Dumitriu II 
și lonescu — joacă la distanță prea 
mare unul de celălalt și se mișcă

insuficient, facilitînd astfel marca
jul apărătorilor din față. Codreanu 
fuge de marginea terenului, înghe- 
suindu-l pe lonescu, micșorlnd ast
fel spațiul unde s-ar putea respira 
cel mai bine.

In finalul jocului, giuleștenii 
și-au adus aminte de povețele „das
călului^ și au început să le aplice : 
mișcare mai multă și mai variată 
in teren, expediție de la mijlocul 
terenului purtînd mențiunea „pre
cis și urgent”, colaborare bună intre 
virfuri, învăluiri pe aripi, șuturi de 
la distanță atunci cind blocul din 
față se inchidea ermetic. Apăra
rea, atît cit a fost solicitată, a jucat 
clasic, simplu, „cinstit1, renunțînd 
la „numerele" poneilor din atac, 
pe care și le însușeau altădată.

De aici ar fi bine, cred, să se por
nească miercuri și mai ales să fie 
date uitării complexele, înlocuin- 
du-le cu încredere, calm, răbdare, 
tenacitate, siguranță de sine.

DRAGOȘ COJOCARU

C.F.R. PAȘCANI — CHIMIA 
SUCEAVA (2—0). Feroviarii au 
obținut o victorie meritată. Ei au 
desfășurat un joc bun. Golurile 
au fost marcate de Bancu (min. 
26) și Atanasiu (min. 73). Arbi- 
tiul Ilie Drăghici-București a 
condus bine. țC. Enea— coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
FLACĂRA MORENI (2—0). Deși 
a practicat un joc confuz, cu 
multe execuții tehnice necores
punzătoare, echipa locală a reu
șit să-și adjudece cele două 
puncte. După ce au înscris pri-

POIANA CIMPINA — CHI
MIA RM. VÎLCEA (2—1). Joc de 
slabă factură tehnică, fără orien
tare tactică. Oaspeții s-au apă
rat și au contraatacat sporadic. 
Autorii golurilor: Silaghi (min. 
52), Popescu (min. 62) pentru 
Poiana, Mihăilescu (min. 3) pen
tru Chimia. Bun arbitrajul lui 
D. Isăcescu-București. (C. Vîrjo- 
ghie — coresp.).

METROM BRAȘOV — META
LUL BUCUREȘTI (2—0). Deși cu 
o linie de înaintare improvizată, 
brașovenii au deținut în per-

Sâlceanu (C.S.M.S.) deschide scorul, 
vești—C.S.M.S. Iași).

S-a observat că Politehnica nu 
are un coordonator de joc, ac
țiunile ofensive purtînd ampren
ta hazardului. Pe de altă parte, 
apărarea a fost ușor de trecut.

în prima repriză, ieșenii au a- 
vut inițiativa și au pus la în
cercare pe Rămureanu, portarul 
Politehnicii. în min. 19, ei au ob
ținut o lovitură de colt. După 
executarea loviturii, balonul a 
ajuns la Cuperman, care l-a tri
mis lui Sălceanu. Acesta, cu un 
plonjon spectaculos, a înscris, 
în continuare, jocul s-a echili
brat. Remarcăm, în min. 30, exe
cutarea unei lovituri libere de la 
20 m de către Cicu (Politehnica) 
care a trimis bafonuî în bară. 
După pauză, studenții bucu- 
reșteni au o perioadă de domi
nare, însă Constantinescu este 
la post. Apoi, ieșenii preiau ini
țiativa și reușesc să-si majoreze 
avantajul. In min. 76, Deleanu 
a demarat pe extremă, a centrat 
în careu și Cuperman, de la 
10 m, a făcut inutilă intervenția 
lui Rămureanu. In min. 80, ju
cătorul Hritcu (C.S.M.S.) a fost 
eliminat pentru injurii aduse ar
bitrului.

I. Constantinescu-Constanța a 
condus bine. (p. v.).

Fair*play ■... ................
Viorel Mateianu a fost cîndva un 

interlocutor ideal pentru gazetarul 
sportiv. Analitic și mai ales docu
mentat, lucid și mai ales fair-play, 
Mateianu a avut întotdeauna o sedu
cătoare auto-ironie care își găsea sur
sa în modestie.

Dar oamenii „cresc".
Duminică, Mateianu a jucat slab. 

Chiar foarte slab. în orice caz, n-a 
fost Mateianu. Cu toate acestea, după 
joc, în vestiar, Mateianu n-a accep
tat ideea că a jucat cum a jueat, 
afirmînd candid că și-a îndeplinit mi
siunea — aceea de a-1 neutraliza pe... 
Neșu (!) — și că înlocuirea lui cu 
Matei a fost principala cauză a 
punctului pierdut.

Mateianu are o certă eclipsă de 
formă. O eclipsă care i se datorează

Notate Ia Craiova
Un singur jucător s-a distins în 

meciul de la Craiova : Adamache, 
care mi s-a părut un premiant 
printre repetenți. Portarul brașo
vean a apărat totul, a intervenit 
eu curaj și dacă scorul s-a menți
nut egal pînă in ultimele secunde, 
este meritul său. Dar, iată, o sin
gură greșeală comisă de el și— 
gol. îndurerat de înfrîngerea echi
pei sale, Adamache, căzut din sări
tură. a rămas nemișcat pe gazon. 
A urmat un gest neobișnuit, dar 
foarte semnificativ. Antrenorul 
Silviu Ploieșteanu a intrat pe teren, 
l-a ridicat și l-a sărutat, dîndu-i să 
înțeleagă că, pentru meritele sale 
de-a lungul întregii partide, îi iar
tă greșeala comisă. Am reținut sce-

în primul rind Iui, ca urmare a auto* 
exig-enț-ei scăzute. Nu m-aș fi aștep
tat însă ca Maleianu — lucidul de 
ieri — să se legene în brațele ilu
ziilor.

Pe fondul inexplicabilei pledoarii a 
lui Mateianu, îmi* revin în minte cu
vintele lui Oaidă. la ieșirea din 
vestiar: „Dragă Viorele, ai. jucat 
prost. Așa cum și eu am jucat 
prost. Matei a intrat în locul tău. Ar 
fi putut intra și-n locul meu. Nu 
m-aș fi supărat deloc. Pentru că, 
repet, am jucat prost. Trebuie să o 
recunoaștem. După cum e normal să 
recunoaștem că golul acela al studen
ților a fost valabil'1.

Dar Oaidă cunoaște, încă, definiția 
fair-play-ului ..

I. CH.

na, pentru că în asemenea cazuri, 
de cele mai multe ori, unii antre
nori nu-și pot stăpîni nervii, in- 
sultînd sau aducînd injurii elevilor 
săi. . •

Alta, tot de la Craiova. Cu 15 mi
nute înaintea începerii partidei, ar
bitrii de linie nu erau încă în ves
tiare ! S-au luat chiar și măsuri de 
precauție în cazul neprezentării tu- 
șierilor delegați. Dar iată că aceștia 
au sosit în ultima clipă. Am aflat 
„misterul" : venind cu mașina pro
prie din Cluj, arbitrii de tușă au 
avut un accident ! Pentru viitor e 
mai prudent ca arbitrii delegați la 
meciuri să prefere. .. trenul.

ION OCHSENFELD

In atac aparare
Minutul 73 al meciului Jiul — 

Steaua. Lovitură de colț la poarta 
oaspeților. Execută Mihai. Balo
nul ajunge in careul bucureștenilor. 
Dumitru Nieolae sare la cap cu un 
adversar, insă mingea îl depășește, 
pe ei și pe adversarul său direct, 
îndreptîndu-sc spre poartă. Dar, 
dublajul funcționează perfect : 
omul din spatele lui D. Nieolae reia 
precis, respingînd incă un atac al 
Jiului. Și omul acesta e... Voinea. 
Același Voinea care, in minutul 32, 
pe post de atacant central deschi
sese scorul, același Voinea care, 
in min. 64, ca fundaș sting nu lă
sase o ntinge să se ducă in... cor
ner. trimițind-o. apoi, in diagonală 
spre fundașul drept... Sorin A- 
vram-

De cc am redat pe larg faza din 
min. 73, de ce am reamintit eve
nimentele petrecute in min. 32 și 
64 ? Tocmai pentru a sublinia sub
stanțialul aport adus de aripile Ste
lei in fazele de apărare. Și privin- 
du-i pe amîndoi cum lucrau, în 
special pe Voinea, gindurile mi s-au 
reîntors spre un trecut nu prea în
depărtat (nici nn an), cind Voinea

căuta, minute in șir, un loc mai 
cu umbră pe teren, în timp ce co
legii săi din apărare asudau din 
plin sub presiunea adversarilor.

MIRCEA TUDORAN
redactor la revista „Fotbal"

mul gol, în min. 23 prin Oltea- 
nu, jucătorii de la Ceahlăul au 
cedat inițiativa oaspeților. Aceș
tia au ratat , cîteva ocazii prin 
Cîmpeanu, Drăgan și Manta. Cel 
de al doilea gol a fost realizat 
în min. 88 de același Olteanu. 
A arbitrat bine Marin Niță- 
București. (C. Nemțeanti — 
coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — 
ELECTRONICA OBOR (1—3). E- 
voluînd sub așteptări, constăn- 
țenii au suferit prima lor înfrîn- 
gere pe teren propriu. Oaspeții 
s-au dovedit mai bine pregătiți. 
Au marcat: Ion Ștefan (min. 2), 
Ion Constantin (min. 6) și Udroai- 
ca (min. 20) pentru Electronica 
și Stoica (min. 87) pentru Portul. 
(M. Seuleanu — coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
VICTORIA ROMAN (3—1). Par
tida desfășurată la Tecuci (tere
nul din Galați fiind suspendat) 
a fost de factură tehnică mo
destă. în prima repriză, gălățenii 
au fost superiori, înscriind prin 
lacob (min. 20) și Cojocaru (min. 
32). După pauză, Siderurgistul 
continuă să aibă inițiativa și ra
tează cîteva ocazii prin Stătescu 
(min. 48), Velea (min. 49) și Co
jocaru (min. 59). Totuși, în mi
nutele următoare, Cojocaru ridi
că avantajul echipei sale la trei 
goluri. în min. 70 jucătorii Ve
lea (Siderurgistul) și Panciu (Vic
toria Roman) au fost eliminați 
de pe teren: primul pentru in
tenția de lovire a adversarului, 
iar cel de al doilea pentru faul
turi repetate și joc periculos. 
Victoria Roman a reușit să re
ducă din handicap în minutul 
85 prin Mătăoanu, dintr-o fla
grantă poziție de osfaid, nesem- 
nalată de tușierul Teciu. După 
înscrierea golului, jucătorii Ena- 
che și Dima (Siderurgistul) pre
cum și unii conducători ai echi
pei gălățene au încercat să-l de
termine pe arbitru să schimbe 
decizia.

VASILE URZICEANU

(l uză din meciul Politehnica Buca
tele : V. Bageac 

manență inițiativa. Jocul s-a 
desfășurat într-o notă de deplină 
sportivitate. Au marcat: Budai 
(min. 16) și Furnică (min. 27). 
Foarte bun arbitrajul lui Vasile 
Nica-Galati. (I. Hîrșu și E. Bog
dan — coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C.S.M.S. IAȘI (0—2). Duminică, 
pe stadionul Republicii, bucu- 
reștenii au suferit un nou eșec.

Seria
IND- SÎRMEI C. TURZII — 

GAZ METAN MEDIAȘ (2—0). Pes
te 1 500 de spectatori au asistat la 
un joc slab. Au făcut excepție doar 
ultimele 20 de minute, cind au fost 
create faze mai frumoase. Local
nicii au dominat steril. Au marcat : 
Chiorean (min. 77 din 11 m) și 
Mureșan (min. 78). G. Smeureanu- 
Rm. Vîlcea a arbitrat bine. (P. To- 
nea — coresp.).

C-F.R. ARAD - C.F.R. CLUJ 
(4-0). Joc echilibrat in cimp. Oas
peții au acționat deschis, fără a fo
losi obișnuita tactică a apărării. 
Aețiunile lor ofensive nu au pus 
însă în pericol poarta localnicilor. 
Linia de înaintare a feroviarilor 
arădani a avut in Czako I un ex
celent creator de situații de got 
Au înscris : Gyenge (min. 10 și 32), 
Damian (min. 62) și Curt (min. 67). 
Corect și competent, arbitrajul lui 
P. Badea-Brașov. (Gh. Nfc-olăițâ — 
corespondent).

A S. CUGIR - OLIMPIA ORA
DEA (2—1). Jucătorii de la A.S. Cu- 
gir au acționat cu mai multă vi
goare și au dominat 70 de minute. 
De remarcat jocul bun prestat de 
portarul oaspeților — Barusiai. Go
lurile au fost realizate de Rotaru 
(min. 63 și 70) pentru A.S. Cugir 
și de Bocor (min. 75) pentru Olim
pia. Arbitrul C. Mihăilescu-Brașov 
a condus bine. (M. Vitceanu — co
respondent).

MINERUL BAIA MARE — VA
GONUL ARAD (1—2). Din nou.

CLASAMENT

1. C.S.M.S. Iași 9 8 0 1 18— 6 16
2. Siderurgistul 9 5 2 2 17—13 12
3. C.F.R. Pașcani 9 5 0 4 15—11 10
4. Ceahlăul P. Neamț » 4 2 3 13— > 10
5. Electronica Obor 9 4 2 3 14—13 10
6. Metalul Buc. 9 3 3 3 8— 7 9
7. Victoria Roman 9 4 1 4 10—12 9
8. Poiana Cîmpina 9 4 1 4 8—12 9
9. Chimia Suceava 9 3 2 4 8— 9 8

10. Metrom Brașov 9 3 2 4 8— 9 8
11. Flacăra Moreni 9 4 0 5 11—14 8
12. Portul Constanța 9 3 1 5 10—14 7
13. Politehnica Buc. 9 1 3 5 8—12 5
14. Chimia Rm. Vîlcea 9 2 1 6 8—15 5

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) : 
Chimia Rm. Vîlcea—Metrom Brașov, 
Chimia Suceava—Metalul București, 
C.S.M.S. Iași—Portul Constants, CFR 
Pașcani—Victoria Roman. Ceahlăul P. 
Neamț—Poiana Cîmpina. Electronica 
Obor—Politehnica București, Flacăra 
Morenl—Siderurgistul Galați.

BILETELE PENTRU MECIUL 
RAPID-TRAKIA...

...din cadrul „Cupei campionilor 
europeni*, care va avea Ioc 
miercuri în Capitală, s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite.

Premiile și cîștigătorii
recoltei44 LOTO din 7
Categoria I : Cite un autoturism 

„Renault 16“ în total 6 autoturisme : 
Gheorghe Gheorghiu din Iași, Gh-eor- 
ghe Cristi din Lipove, Ana Suit din 
Timișoara, Ion Bucșa din Brașov, 
Floare Borș din Chișineu Criș, Ion 
Ilie din Galați.

Categoria a H-a t Cite un autotu
rism „Skoda 1 000 M. B.“ în total 2 
autoturisme : Gabriel Arrdronache 
din Piatra Neamț, Ion Diaeonu din 
Dealu Bujor, regiunea Galați.

Categoria a IU-a : cîte un autotu
rism „Fiat 850“ în total 3 autoturisme: 
Stelian Buzea din Brăila, Coloman 
Petreș din Miercurea Ciuc, Ilie Banu 
din București.

Categoria a iV-a — Cîte un auto
turism „Trabant 601“ în total 2 auto
turisme : Beți Leibovici din lași, Savu 
Frăsie din Cnaiova.

Categoria a V-a: 53 variante a
16.558 lei,

Categoria a Vl-a : 8.685 variante a 
50 lei ;

Categoria a VH-a : 10 variante £

75.90S lei, din care un autoturism )a 
alegere din cele 4 tipuri oferite la 
categoriile I a IV-a, plus diferența 
pînă la 75.000 lei în bani : Stoia Pi- 
perschi din Timișoara. Gheorghe 
Crintea din Constanța, Maria Teodo- 
rescu din Huși, Constantin Puiu din 
Cristești — regiunea Iași, Traian 
Florea din Tg. Mureș. Mircea Puica 
din București, Aurelian Radulescu 
din București, Hagop Malian din 
București, Gherasim Oprescu din 
București și Sever Teodorescu din 
București.

Categoria a VIII : 573 variante a
300 lei.

Autoturismele primesc și huse de 
protecție.

PREHULS CONCIIBSULVI PBO- 
NOSPOKT NR. W D»N 8 OCT. 13*7

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75.000 Iei (un autoturism Skoda 1000 
MB plus 26.500 lei în numerar) ; cate
goria I : 2 variante a 0,50% de 30.872,50 
lei ; categoria a n-a : 52,5» variante 
a 1.777 lei ; categoria a 111-a : 077,50 
variante a 206 lei.

„Tragerii 
octombrie
Premiul excepțional a revenit par

ticipantului Miron Vasile din Bîrlad, 
care totalizează suma de 113.872 lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES Nil- 41 DIN 11 OCTOM

BRIE 1567
EXTRAGEREA i : categoria I : B,5

variante a 143 295 lei ; a n-a : 9,5 a 
6 164 lei ; a HI-a : 41 a 1 538 lei ; a
IV- a : 288,5 a 281 lei ; a V-a : 975 a 
83 lei ; a Vl-a : 4 446,5 a 25 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : catego
ria a n-a : 1 variantă a 45 598 lei
și 1 a 20 528 lei ; a IH-a : 35 a
i 2S7 lei ; a IV-a : 228,5 a 249 lei ; a
V- a ; 726,5 a 78 lei ; a Vl-a : 3 «44 
a 24 lei.

Premiul de categoria I, de la ex
tragerea I a fost câștigat de Morcov I. 
Mihai din Bacău.

Report categoria I, extragere» a 
n-a : 36 816 lei.

Rubrică redactată de Adminit- 
trafia de stat Lote-Pronosport.

a Il-a
minerii au înregistrat o înfrîngere 
pe teren propriu. Arădanii au jucat 
bine, demonstrind că sint o echipă 
pusă la punct. Au marcat : Dobîn- 
dă (min. 10 și 8.4) pentru Vagonul* 
Snacovschi (min. 51) pentru Mine
rul. Foarte bun arbitrajul lui R. 
Sabău-Cluj. (Th. Tohătan — cores
pondent principal).

C.S.M. REȘIȚA - C-F.R. TIMI
ȘOARA (1—0). Peste 3 000 de spec
tatori au asistat la un joc de nivel 
tehnic mediocru. Reșițenii au obți
nut o victorie prețioasă in lupta 
pe care o duc . pentru un loc mai 
bun in clasament. Gazdele au avut 
perioade de dominare netă, ratînd 
multe ocazii. Timișorenii s-au pre
zentat sub așteptări, neconfirmind 
locul intii din clasament. A marcat: 
Guțoli (min. 36). A condus cu scă
pări A. Ene-Craîova. (I. Piăvițiu — 
coresp. principal).

CRIȘUL ORADEA — C.S.M. SI
BIU (3—2). Jocul a plăcut datorită 
evoluției scorului. In prima repriză 
gazdele au dominat și au marcat 
prin Kun II in min. 16. După pau
ză, oaspeții au pus stăpinire pe jet 
și au înscris de două ori prin Vuici 
(min. 50) și Kiss (min. 60). In fina
lul partidei, jucătorii de la Crișul 
revin în atac și reușesc să marche
ze de două ori. Autorul golurilor : 
Kun II (min. 73 și 83). A arbitrat 
Ioan Rus-Tg. Mureș. (V. Sere — 
corespondent).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
METALUL HUNEDOARA (2—0). 
Cei 2000 de spectatori au asistat la 
un joc cu puține faze de poartă. 
Timișorenii au gre.șit foarte multe 
pase, iar linia lor de înaintare 
nu a arătat aproape nimic. Cele 
două goluri au fost realizate în 
urina unor acțiuni izolate. în min.' 
7. Cotormani a fost faultat în careu 
de către Pirvu și Mureșan a trans
format penaltiul. După pauză, în 
min. 57, Petrovici a șutat prin sur
prindere de la 20 m și a înscris.' 
Corect, arbitrajul lui Tr. Veean* 
Oradea. (C. Crețn - coresp ).

CLASAMENT
1. C.F.R. Timișoara 9 6 1 2 16— 4 13
2. Vagonul Arad 9 6 1 2 12— 8 13
3. Crișul Oradea 9 5 2 2 12— 7 12
4. C.F.R. Arad 9 5 0 4 14— 8 10
5. Politehnica Tim. 9 5 0 4 17—11 10
6. Gaz metan Med. 9 4 2 3 9—11 10
7. A. S. Cugir 9 5 0 4 11—15 10
8. C.S.M. Sibiu 9 3 3 3 12—11 0
9. Ind. s. €. TurzH 9 3 2 4 12—12 1

10. Metalul Huned. 9 3 2 4 8—11 a
11. Olimpia Oradea 9 3 2 4 10—14 »
12. C.S.M. Reșița 9 2 2 5 4—« •
13. Minerul B. Mare 9 2 2 5 7—14 •
14. C.F.R. Cluj 9 1 1 7 13—23 3

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) c 
C.F.R. Timișoara—Minerul Bala Mare, 
Gaz metan Mediaș—Politehnica Timi
șoara, Vagonul Anad—Crișul Oradea, 
C.S.M. Sibiu—C.F.R. Arad, C.F.R. Cluj 
—A. S. Cwgir. C.S.M. Reșița—Metalul 
Hunedoara, olimpia Oradea—Ind. sâr
mei C. Tui zii.



IHTfRHATlOiaAlA
Vernescu-Seiotnic isi onorează titlurile »

pajul de caiac 4, întrecut, de ase
menea, în finalul cursei și canoistul 
Igor Lipalii, la simplu, de al că
rui duel tare și prelungit cu Marti- 
novici a profitat campionul olimpic 
Eschert. Dar iată principalele re
zultate ale celor 7 finale desfășu
rate pe „calm plat", dar pe un timp 
friguros (în paranteze numărul 
echipajelor prezente la start): mas
culin (1 000 m) K-l : 1. Țarev
(U.R.S.S) 3:57,1... 5. Șt. Pocora 
4:04.1 (24) : K-2 : 1. A. Vernescu, A. 
Seiotnic 3:36,5, 2. Cismadia, Mesza- 
ros (Ung.) 3:46.8, 3. Sucek, Beneș 
(Ceh.) 3:47,5 (17) ; Tișcenko, Kariu- 
hin (U.R.S.S ) au ieșit din serii ; 
K-4 : 1. Ciujikov. Kabanov, Mat
veev, Kariuhin (U.R.S.S.) 3:10,4, 2.
C. Coșniță. C. Covaliov, H. Ivanov,
M. Țurcaș 3:14.8. 3- Bulgaria 3:18,8. 
4. R.D.G. 3:18.9 (6) ; C-l : 1. Eschert 
(R.D.G.) 4:20,1, 2. Martinovici
(U.R.S.S-) 4:20,8, 3. I. Lipalit 4:27.6, 
4. Haiba (Ung.) 4:29,8, 5. Pojarliev 
(Bulg.) 4:32.2 (16) ; C-2 : 1. Galkov, 
Zamotin (U.R.S.S.) 4:03,1. 2. P- Ma
xim, A. Simionov 4:05.4. 3. Kuzmin, 
Makarenko (U.R.S.S.) 4:08,2 ; femi
nin (500 m) K-l : 1. Simanskaia 
(U.R.S.S.) 2:06.6. . . 7. 
cov 2:14.1 (14) ; K-2 :
Benko (Ung.) 1:54.1... 6. G. Sipoș,
D. Anghelescu 1:57,5 (8).

Aproape 100 de maeștri ai pade- 
lei și pagaei din 8 țări (URSS, Ro
mânia. R.D.G., Ungaria, Cehoslova
cia, Polonia, Iugoslavia și Bulgaria) 
au închis sezonul competițional eu
ropean la caiac-canoe cu ocazia 
Regatei Kolarov", din Bulgaria. 

După cum ne-a relatat, la întoar
cere, antrenorul federal Cornel Bîr- 
sănescu, concursul — dedicat nu
mai probelor olimpice și desfășurat 
pe lacul de altitudine Kolarov 
(circa 1 700 m) - poate fi conside
rat foarte util, datorită valorii par- 
ticipanților, ca și faptului că s-a 
putut urmări ritmul de acomodare 
pe pistele de apă situate la înăl
țime.

'intre echipajele noastre (so
site tn ajunul competiției), cea mai 
frumoasă comportare au avut-o 
campionii mondiali și europeni Au
rel Vernescu — Atanasie Seiotnic 
care au învins detașat în proba de 
caiac dublu 1 000 m. Interesant de 
arătat că trei echipaje puternice 
(2-R.D.G., 
ferențe 
au fost 
mers în 
mânilor.
ținut campionii mondiali și euro
peni de fond Petre Maxim — Aurel 
Simionov, învinși doar pe ultimii 
metri de canoiștii sovietici, eehl-

1-Ungaria) sosite la di- 
minime, pe locurile 2—4* 
descalificate pentru că au 
permanență în „plasa" ro- 
Rezultate bune au mai ob- Fănica Dit-

1. Pfepfer.

După Istanbul și Ankara
SGF1A (prin telefon) — Turneul 

călăreților români tn Turcia s-a în
cheiat. După ce primele trei probe 
ale concursului de la Ankara au re
venit lui Vasile Pinciu — 2 și Ch. 
Danga — 1. clasica probă pe echipe 
gen „Cupa Națiunilor* ne-a adus o 
nonă satisfacție.

Dotată cu premiul „Jockey Club", 
întreeerea a reunit la start reprezen
tativele Bulgariei 1 și II, Turciei I 
și II. Iugoslaviei și României. Echi
pa țării noastre (V. Pinciu cu Gra
tis. V. Bărbuceanu cu Altai ?*»■ D. 
Mîhă'ilescu cu Blond) a încheiat cele 
două manșe cu 19 p. penalizare, cla- 
sîndu-se pe primul loc. fih. Danga 
nu a concurat, fiind ușor accidentat 
din ziua precedentă clnd a suferit o 
căzătură tn proba de forță, cîștigată 
de E. Mirel (Turcia), dispută in 
care românul — dînd dovadă de o

dîrzenîe puțin obișnuită — a termi
nat totuși pe locul secund.

Proba de închidere a revenit gaz
delor, prin Levin Okcuoghi.

Bilanțul participării noastre în ca
pitala Turciei este remarcabil : 4 pre
mii I în 6 probe. Gu tot excelentul 
lor efectiv cabalin, gazdele nu au 
mai reușit victoriile de la Istanbul, 
tehnica superioară a călăreților ro
mâni ieșind clar în evidență. Este 
semnificativă în această privință 
declarația d-lui Saim Poîatkan — 
președintele federației turce: ,.Dacă pe 
caii noștri am avea călăreții dv. am 
fi printre cei mai buni din Europa!**

Toți componentii echipei noastre 
merită să fie remarcați.

Marți vă trimitem vești despre 
concursul de la Sofia, unde ne aflăm 
acum, ultima escală a acestui tur
neu plin de învățăminte.

FELIX ȚOPESCU

„Săpfâmina preolimpicâ"

Surprize și confirmări...

de Mexico
(Urmare din pag. J)

ii români
Sosire în proba de 10 000 m

TelefotO U.P.I.—Agerpres

„olimpici" la nivelul celor două edi
ții anterioare, iată că acum, pe mă
sura apropierii startului, „tempe
ratura" este aici în continuă creș
tere- Gazdele se străduiesc să trea
că cu brio examenul de organizare 
(avînd mereu în față exemplul ofe
rit de Tokio, pe care vor să-1 depă
șească), iar sportivii (peste 2 000) 
se antrenează asiduu, dorind să 
aibă o comportare cit mai bună. 
Cei mai multi dintre antrenorii și

FOTBAL PE GLOB
BULGARIA: TRAKIA 

IN „RELACHE"
După 10 etape, Tn clasamentul 

campionatului conduce formația Loko
motiv Sofia cu 17 puncte. în etapa 
a 10-a. Lokomotiv Sofia a învins cu 
scorni de 2—1 pe Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname.. Alte rezultate: Beroe Stara 
Zamora-Lokomotiv Plovdiv 
Botev Vrata—Spartak Sofia 
Sliven—Slavia Sofia 1—1 ; 
Pernik—Botev Bursas 1—0* 
Plovdiv—Dobrudfa Tolhuhîn 0—3.

Campioana Bulgariei, echipa Tra- 
kîa Plovdiv, nu a jucat, amînîndu-șî 
partida din această etapă în vederea 
meciului retur 
campionilor 
susține cu 
tombrie. la
UNGARIA

2-0; 
1—0-, 
Minior 
Marița

din cadrul „Gupei 
enropeni*. pe care 11 va 
Rapid, miercuri 18 oc- 

Buenreștî.
: FERENCVAROS — 
M.T.K. 5—0

în etapa a 25-a a campionafnlui. li
derul clasamentului, formația Ferenc- 
varos Budapesta, a obținut o nouă 
victorie la scor ; 5—0 cu M.T.K. 
Alte rezultate: Csepel—Honved 2—-2; 
Ujpest Dozsa—Vasas 3—1. In cla
sament : Ferencvaros tși menține a- 
vani'ajul de 10 puncte, totalizînd în 
prezent 47 de puncte, fată de 37 p. 
cît are Ujpest Dozsa. clasată pe lo
cul doi. .

FRANȚA : FRUNTAȘELE AU PIER
DUT CÎTE UN PUNCT

în campionatul francez: Ajaccio— 
Strasbourg 1—0 ; Sedau—-Angers 
3—2: Valenciennes—Red Star 1—0; 
Nice—Bordeaux 1—1 ; Lvon—St. Eti
enne 1—1; Rennes—Nantes 1—1; 
Marseille—Aix 2—1 ; Dens—Lille 
1—0; Sochaux—Metz 3—2; Rouen— 
Monaco 2—1. în clasament: St. Eti-

15 p din 9 jocuri, urmată de Trencin cu 15 p, urmatâ de Inter 
Bratislava și Slovan Bratislava cu 
cîte 13 p. Spartak Trnava și V.S. 
Kosice cu cîte 12 puncte etc. In 
etapa a 10-a : Jednota Trencin— 
Union Teplice 3—0. Slovan Bratisla
va—Slavia Praga 1—0; V.S S. Kosi
ce—Lokomotiv Kosice 1 — 2: Sparta 
Praga—Banik Ostrava 1—0; Z.V.E. 
Jilina—Spartak Trnava 1—1 ; Skoda 
Plzen—Dukla Praga 3—1.

enne
Nice 14 puncte din 9 meciuri. Mar
silia 14 p. din 10 meciuri et'c.

Programul săptămlnii

MARȚI (17 octombrie)
„CUPA ORAȘELOR TIRGURI*
Leeds United—Snora Luxemburg 

(in tur 9—0) ; Nottingham—Ein
tracht Frankfurt (în tur 1—0).

MIERCURI (18 octombrie)
»C. C. E.“
Rapid București—Trakia Plovdiv 

(în tur 0—2) ; Hvidovre (Danemar
ca) — F. C. Basel (în tur 2—1) î 
Sarajevo—Olvmpiakos Nikosîa (în 
tur 2—2).

iCUPA CUPELOR"
Standard Liege—Altai Izmir (în 

tur 3—2) ; Panathinaikos—F. C. 
Bayern Munchen (în tur 0—5).

.CUPA ORAȘELOR TIRGURI"
Lokomotiv Plovdiv — Partizan 

Belgrad (in tur 1—5) ; Goztepe 
Izmir—F. C. Anvers (în tur 2—1) : 
Hannover 96 — Napoli (în tur 
0—4).

FINALA CUPEI INTER
CONTINENTALE

Celtic Glasgow—Racing Buenos 
Aires (primul joc).

SIMBATA (21 octombrie) 
CAMPIONAT EUROPEAN

Țara Galilor — Anglia ; Irlanda 
de Nord — Scoția.

DUMINICA (22 octombrie) 
CAMPIONAT EUROPEAN

Spania—Cehoslovacia. 
CAMPIONATUL SCANDINAVIEI

Danemarca—Finlanda.

CEHOSLOVACIA : SLAVIA SI 
DUKLA ÎNVINSE

DupS 10 etape. în campionatul ce
hoslovac de fotbal conduce Jednota

> p.

SPANIA : ATLETICO MADRID 
PE PRIMUL LOC

Tn campionatul spaniol după cinci 
etape pe primul loc tn clasament sc 
află formația Atletico Madrid cu 9 
puncte. O urmează : Real Madrid 8 
p. l as Palmas 7 p, Espanol și Saba- 
dell cu cîte 6 p.

ITALIA : MFRON! A ÎNCETAT 
DIN VIAȚĂ

Cunoscutul jucător de fotbal italian 
Luigi Meroni a decedat duminică 
seară Intr-un accident de automobil 
petrecut în centrul orașului' Torino. 
Luigi Meroni, care avea 24 de ani. 
juca în prezent Ia clubul A.C. To
rino și făcuse parte din echipa na
țională a Italiei la ultimul campionat 
mondial de fotbal.

ALTE REZULTATE

® în preliminariile olimpice: In 
Helsinki Finlanda — Franța 1—1 
(1—1), la Schaffhausen Elveția — 
Austria 1—0 (1—0).

• Ea New-York : Scl. îzrael—Sel. 
New-York 3—1.

specialiștii care însoțesc delegațiile 
naționale mi-au declarat că „pra
gul" altitudinii a fost deja trecut, 
sportivii antrenindu-se acum cu 
aceeași intensitate cu care au lu
crat în țările lor. Acest lucru a 
fost desigur mult ușurat prin orga
nizarea în multe țări 
perioade de pregătire 
tudine (francezii la 
sovieticii în Caucaz, 
California etc.).

Un mare număr 
înconjoară zi de zi 
la antrenamente cît 
lor prin oraș, le solicită autografe, 
îi roagă să se fotografieze cu ei. 
La hotelul Jardin Amazonas dele
gația sportivilor români este În
continuu solicitată de iubitorii de 
spert de aici : „Cum a cîștigat 
Mihaela Peneș la Tokio ?“ : ,,va 
reuși Baciu să adauge titlului de 
campion mondial și pe acela de 
campion olimpie ?“ și cite și mai 
cîte alte întrebări. Pe primul plan, 
însă, pregătirile. Sub conducerea 
antrenorului Ion Popa, boxerii du
că și Slanef s-au antrenat mai în
tîi în. .. curtea hotelului (pe iarbă) 
apoi la centrul olimpic și, în sfîrșit, 
la clubul Nader, împreună cu cei 
mexicani și italieni. Atleții au trăit 
aici un moment emoționant. Au fă
cut cunoștință cu pista de tartan 
de la Ciudad Universitaria, despre 
care spun că ar putea să favorizeze 
obținerea unor performanțe deose
bite la sărituri și în probele de 
sprint. Luptătorii noștri i-au soli
citat pe cei turci pentru antrena
mente comune, astfel că ambele 
tabere au rezolvat prompt problema 
partenerilor. Trăgătorii au început 
ceva mai tîrziu antrenamentele, 
deoarece noile instalații de la pis
tol viteză, talere și skeet nu au 
fost terminate la timp, dar Tripșa, 
Roșea, Florescu și Sencovici mi-au 
spus că speră ca totul să decurgă 
bine.

în cursul dimineților, sportivii 
noștri sînt supuși unor teste medi
cale la Institutul național de car
diologie, bucurîndu-se din partea 
gazdelor de aceeași grijă și bună
voință ca și în anii trecuți. Mem
brii delegației noastre sînt opti
miști și așteaptă 
concureze. Primii 
apoi scrimerii și 
tombrie), boxerii 
și luptătorii (26).
vor înapoia în tară cu o recoltă 
bogată de medalii „preolimpice".

CIUDAD DE MEXICO, 16 (Ager
pres). A 3-a ediție a „Săptămînii 
preolimpice” a început ieri la Ciu
dad de Mexico pe bazele sportive 
ale Cetății universitare. La atle
tism, cursa cea mai interesantă a 
fost cea de 10 000 m. Tunisianul Mo
hammed Gammoudî și-a confirmat 
din nou valoarea, terminînd victo
rios, dar numai la capătul unui 
duel foarte strlns cu campionul 
european Haase (R.D.G.), pe care 
l-a întrecut cu un piept pe linia 
de sosire. Belgianul Roelants și 
mexicanul Martinez au ținut și ei 
pasul, cedînd doar în ultimul tur. 
Timpurile înregistrate arată că la 
altitudinea de peste 2 200 m, unde 
se află capitala mexicană, fondiștii 
suportă greu handicapul aerului 
rarefiat în oxigen., Iată clasamentul 
probei de 10 000 m : 1. Gammoudi 
(Tunisia) 30:16,0 ; 2. Haase (R.D.G ) 
30:16,2 ; 3. Roelants (Belgia) 30:28,3 ; 
4. Martinez (Mexic) 30:29,6 ; 5. Svi
ridov (URSS) 30:44,4 ; 6. Mecser 
(Ungaria) 30:55,6.

Proba de 100 m plat disputată 
pe pista artificială (tartan) s-a sol
dat cu o surpriză. Victoria a reve
nit atletului Gaoussou Kone (Coasta 
de Fildeș) în 10.2. Al doilea a sosit 
italianul Giannatassio, cu același 
timp, iar pe locul 3 americanul 
John Carlos — 10,3. In serii Gianna
tassio a alergat 10,1, stabilind un 
nou record italian.

La aruncarea suliței, atletul so
vietic Ianis Lusis s-a situat pe lo
cul întîi cu un rezultat excelent : 
85,19 m, înaintea Iul Miklos Nemeth 
(Ungaria) 81,75 m. Proba de triplu 
salt a revenit, de asemenea, unui 
atlet sovietic - Viktor Saneev cu 
performanța de 16,58 m. Pe locui 
doi s-a clasat senegalezul Amadou 
Dia 16,38 m, iar pe trei maghiarul 
Kalocsai cu 16,09 m.

In seriile probei de 400 m plat 
femei, concurenta franceză Mo
nique Noirot a stabilit un nou re
cord al țării sale, cu timpul de 53,1. 
La 100 m plat feminin cele mai 
bune timpuri din serii le-au reali
zat Miguelina Cobian (Cuba) și Ga
brielle Meyer (Franța), ambele 
cronometrate cu timpul de 11,4. In 
concursul de pentatlon modern, 
prima probă — călăria — s-a în- ■ 
cheiat cu victoria mexicanului 
Eduardo Tovar.

a unor scurte 
la mare alti- 
Font Romeu, 
americanii în

de „microbiști" 
pe sportivi, atît 
și în plimbările

cu nerăbdare să 
vor evolua atleții, 
trăgătorii (20 oc- 
(23). caiaciștii (25) 
Sperăm că ei se

Turned baschetbalistelor 
de la Spartalc Prero» 
la Tg. Mureș

TG. MUREȘ (prin telefon). 
In cadrul turneului susținut 
echipa feminină de baschet T. 
Spartak Prerov (Cehoslovacia) 
localitate, s-au î. 
toarele rezultate : Medicina __
Spartak 25-48 (14-16) Mureșul — 
Spartak 60—56 (30-27) Selecțio
nata Tg. Mureș — Spartak 47-56 
(16-19). (C. ALBlJ-coresp.).

de 
J. 

____ în 
înregistrat urmă- 
: Medicina —

PE SCURT
• Turneul international

hochei pe gheață disputat timp 
de trei zile pe patinoarul olimpic 
dm Grenoble a fost cîștigat de 
formația Dinamo Moscova. Echi
pa sovietică, care a avut în com
ponenta ei mai 
selecționați în ______
olimpică a U.R.S.S., a' întîi’nFt'în 
ultima zi a turneului echipa Ca
nadei, pe care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (1—0, 2—0, 0—0).
tn celălalt joc, S.U.A. a întrecut 
Cehoslovacia cu scorul de 8—6 
(1—2, 3—4, 4—0). ,
• Cursa ciclistă internațională

„Fausto Coppi", organizată în me
moria marelui ciclist italian, a 
fost cîștigată de rutierul italian 
Michele Dancelli. 
care este 
consecutivă în acest _____ , „
fost cronometrat pe distanta de 
185 km cu timpul .1__ _
(medie orară: 88,408 km).

• întiinirea internațională de
atletism dintre selecționatele de 
juniori ale U.R.S.S. și Italiei, 
disputată timp de două zile la 
Sol a fost cîștigată de tinerii 
atleți sovietici, învingători cn 
133—68 puncte. Iată cîleva din
tre cele mai valoroase rezultate: 
400 m. : Bratcikov (U.R.S S.) 
46,8; 800 m.: Arjanov (U.R.S.S.) 
1:52,4; 3000 m : Ardizzoni (Ita
lia) 8 : 12.2 : suliță Belan
(U.R.S.S.) 71,42 m.

internațional de

multi jucători 
reprezentativa

învingătorul,
la a cincea victorie 

sezon, a

de 41149 :0
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