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RAPID —TRAKIA
Astăzi, pe stadionul „23 August", de la ora 14,45

in „Cupa
Ziua cea mai lungă a 

Rapidului este de față. 
Acum, ori niciodată! As
tăzi, pe marele stadion al 
Capitalei, giuleștenii — an
trenori și jucători — trebuie

în pag. a 3-a

Loturile
’ fotbaliștilor
’ români pentru 
meciurile

! cu Polonia

în deschidere,

pe „23 August“

...va avea loc un meci 
din campionatul orășenesc 
de juniori categoria I, în
tre Rapid București și 
$c. Sp. nr. 2 București. Par
tida va începe la ora 13.

AIIIIII VICTORIOȘI
IN PRORELE COMBINATE

MARIA PÂNDELE

Comentariile asupra re
cent încheiatului campionat 
republican de probe combi
nate trebuie începute cu 
pentatlonul senioarelor, cea 
mai atractivă și valoroasă 
dintre întreceri. Așa cum an
ticipam în avancronica noas
tră de sîmbătă, problema 
primului loc a fost incertă 
pînă după trecerea liniei 
de sosire la 200 m. în afara 
cursei de 80 mg (in care 
Valeria Bufanu a alergat 
10,9, la numai o zecime de 
propriul său record națio
nal), favoritele Maria Pân
dele și Elena Vintilă și-au 
dominat categoric concu
rentele. Aruncînd la greu
tate cu 2 metri mai mult, 
Pândele a luat un avans de 
peste 100 p, din care Vin-

campionilor
să dea măsura talentului 
lor, a capacității lor de a 
realiza ceea ce se cheamă 
performanță în sensul cel 
mai strict al euvîntului. 
Pentru că, anulînd avanta
jul de două goluri, luat de 
oaspeți pe stadionul „9 
Septembrie” din Plovdiv, șf 
obținînd. în plus’, golul care 
îi va îngădui să meargă mai 
departe în prestigioasa 
competiție intercluburi care 
este „Cupa campionilor eu
ropeni”, Rapid va reuși o 
performanță autentică, do
rită și așteptată de către 
toți suporterii fotbalului ro
mânesc.

Acum, ori niciodată, am 
scris pentru că deși formu
la pare de o decizie nesus- 
ținută de faptul în sine (sîn- 
tem la începutul competi
ției) ea este justificabilă 
prin caracterul ultimativ al 
regulamentului întrecerii. 
Pentru rapidiști. o victorie 
care Ie dă calificarea în
seamnă totul. Restul, nimic. 
Iată, deci, mctivul pentru 
care le cerem campionilor 
noștri să dea tot ce pot, tot 
ce au mai bun și mai veri
tabil sub raport fotbalistic. 
Ultimele lor evoluții ne in-

CURT SOCOL

tilă a recuperat ceva la înăl
țime, apropiindu-șe la 87 p. 
In ziua a doua. Pândele a 
furnizat o surpriză, între- 
cîndu-și rivala Ia lungime 
(ambele erau cotate cu 6,20

(Continuare în pag. a 2-a)

Șahistele se întrec pentru titlul 

de campioană a României
Finala campionatului na

țional feminin de șah a înce
put ieri la Arad. Se întrec 
următoarele jucătoare ; Eli- 
sabeta Polihroniade — ac
tuala campioană — Mar
gareta Perevoznic, Marga
reta Teodorescu, Suzana

europeni“
drituiesc să sperăm, să aș
teptăm calificarea. Apără
torii par să-și fi recăpătat 
încrederea în forțele pro
prii, cel mai semnificativ 
aspect fiind renunțarea la 
fente suplimentare din par
tea lui Dan Coe, revenirea 
Ia jocul sobru care l-a dus 
în echipa națională. Dinu a 
redevenit acel băiat rău (în 
sensul pozitiv al c.uvîntului'' 
care mătură, din plecare, 
toate acțiunile adversarul»;!. 
Jamaischi e proaspăt fizic 
iar „cuplul” și-a recăpătat 
setea de goluri.

Rapid se prezintă, pentru 
meciul cu Trakia. cu garni
tura ce a cucerit laurii de 
campioană, mărindu-și prin 
aceasta cota de obligații

VALENTIN TAUNESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

La Pitești: F. C. Argeș — 
Dinamo București

Astăzi, Ta Pitești, se dispu
tă restanța F. C. Argeș — 
Dinamo București. Meciul 
începe la ora 15,30.

începe a XIXa ediție
La numai o săptămînă de 

la încheierea ,,Cupei Româ- 
niei“, fruntașele baschetului 
nostru feminin iau startul în 
cea mai importantă competi
ție internă : campionatul na
tional. Așteptată cu justificat 
interes de cele 10 echipe par
ticipante și, desigur, de iu
bitorii acestui joc sportiv, 
etapa inaugurală a celei de 
a XTX-a ediții a diviziei A 
programează următoarele me
ciuri : Progresul București— 
Rapid București, Politehnica 
București—LC.F. București, 
Voința București—Constructo

Șerban loan—locul II la Ciudad de Mexico
în cadrul întrecerilor at

letice ale „Sâptămînii pre- 
olimpice", sportivul nos
tru, Șerban loan, a ocu
pat locul II la săritura în 
înălțime, cu o performanță 
de 2,10 m.

(Citiți amănunte în pa
gina a 4-a)

Makai, Eleonora Jianu, Ro- 
dica Reicher, Gertrude 
Baumstarck, Veturia Simu, 
Marieta Ionescu, Victoria 
Vidrașcu, Emilia Chiș, Vio
rica Tolgyi, Pia Brînzeu, 
Hilda Petri și Margareta 
Juncu.

ANUL XU
Ir. 5414

*
Miercuri

18 octombrie

1367

*
4 pagini 25 bani

Metroc fi Răducanu, în alertă (fază din meciul de la Plovdiv).

diviziei A la baschet feminin
rul București, Voința Brașov 
—Universitatea Cluj și Mu
reșul Tg. Mureș—Crișul 
Oradea.

în perspectivă, partide i 
tractive, în care vom vedea 
evoluînd formații modificate 
ea urmare a transferărilor e- 
fectuate în luna septembrie- 
Și, fiind vorba de modificări, 
trebuie să anunțăm că Poli 
tehnica București, campioana 
țării, arc un nou antrenor In 
persoana lui Grigore Castescu, 
înlocuitorul lui Constantul 
Dinescu, a cărui demisie a

Importante hotărîri luate de

CONGRESUL F.I.R.A.
Recent, a avut loc în 

Iugoslavia cel de-al 25-lea 
Congres al Federației In
ternaționale de Rugbl A- 
mator (F.I.R.A.), la lucră
rile căruia F.R.R. a fost re
prezentată de I. Isvoranu, 
secretarul general al fede
rației, și de antrenorul D. 
Ionescu (la lucrările Comi
siei tehnice F.I.R.A.). I-am 
solicitat tov. L Isvoranu 
amănunte In legătură cu 
acest Congres.

.întrunit la Zagreb, în

fost acceptată de clubul stu
dențesc.

Tot la sfiișitul acestei 
săptămînî, mai precis vineri, 
începe și turneul final al 
„Cupei României” la băieți, 
Ia care iau parte formațiile 
bucureștene Steaua, Dinamo, 
Politehnica și I.C.F. Va fi, 
fără îndoială, o întrecere de 
mare atracție, mai ales că 
echipa câștigătoare (mai pu
țin Steaua, participantă la 
„C.C.E.”) capătă dreptul de 
a juca în „Cupa cupelor” 
(primul meci la Milano, cu 
AII Onesta).

tre 6 și 8 octombrie, ne-a 
spus interlocutorul nostru, 
forul suprem al rugbiulul 
amator a luat hotărîri im
portante, care vor influența 
puternic activitatea din lu
mea .ovalului*. Pe lîngă 
lucrările relativ obișnuite 
— afilierea de noi fede
rații membre, în speță cele 
din Bulgaria și din Sene
gal, precum și, în per
spectivă, cea din S.U.A. t 
stabilirea locului și datei 
de desfășurare a viitorului
Congres (Lisabona, sep
tembrie 1968); rapoarte de 
activitate pe comisii etc. 
— s-a decis intrarea in 
vigoare, de Ia data de 1 
septembrie, a noii reguli 
de Joc privitoare la gră
mezile nefixate (.loose 
maul"), atît în campiona
tele naționale cit și în în
tâlnirile internaționale, în
sușirea ei reprezintă o sar
cină primordială pentru 
rugbiul nostru.

In ce privește „Cupa 
Națiunilor", ediția a III-a 
va alinia la start formațiile 
Franței, României, Italiei 
(clasate în această ordine 
în ediția a II-a) și Ceho
slovaciei, aceasta din urmă 
calificată în dauna echipei 
Portugaliei.

G. R. Ș.
(Continuare în pag. a 4 a)

Miine, in Capitală: 

Intîlnire 
internațională 
de gimnastică

în sala de Ia ștrandul 
Tineretului va avea loc 
mîine, de Ta ora 16, o in- 
tHnire internațională de 
gimnastică: este vorba de 
concursul care angajează 
echipele de juniori (băieți 
și fete) ale Clubului spor
tiv școlar București și clu
bului .Vasil Eevski" din 
Plovdiv (R. P. Bulgaria). 
Tinerii gimnaști vor evo
lua cu exerciții liber alese.

DINAMO BUCUREȘTI - 
UNIVERSITATEA CLUJ 
80-51, LA BASCHET
In partida desfășurată a- 

seară, în cadrul „Cupei Ro
mâniei” la baschet mascu
lin, Dinamo București a 
repurtat o categorică victo
rie asupra Universității Cluj 
— 80—51 (27—24) — obți
nînd astfel calificarea pen
tru turneul final al com
petiției. Jocul a fast echili
brat o repriză, după care 
dinamoviștîi s-au detașat, 
datorită intercepțiilor și 
contraatacurilor. Au arbi
trat bine C. Negtriescu și 
Șt. Roșu.



PROBELE COMBINATE
(Urmare din pag. 1)

m, Vintilă fiind însă mult mai 
constantă). Pentru a ieși campi
oană, Elenei Vintilă îi era nece
sară la 200 m o superioritate de 
1,2 secunde, pe care nu a obți
nut-o. Astfel, la 32 de ani, Maria 
Pândele cucerește al patrulea 
titlu republican din seria pe care 
a deschis-o în 1957 ! Cu perfor
manța realizată, ea și-a redobîndit 
și recordul național, lipsindu-i nu
mai 19 puncte pînă la norma olim
pică. Clasamentul pentatlonului: 1. 
M. Pândele (Met. Buc.) 4581 p. (80 
mg — 11,4, greutate — 12,30, înăl
țime — 1,56, lungime — 6,15, 200 
m — 26,5), 2. E. Vintilă (Din. Buc.) 
4558 p. (11,3 - 10,36 — 1,59 — 6,10 
— 25,6) 3. E. Nikolaus (St. r. Bra
șov) 3954 p, 4. A. Vitalioș (I.C.F.) 
3803 p. 5. P. Păulețu (Constr. Buc.) 
371» p, 6. M.
Buc.) 3654 p, 7. 
str. Buc.) 3593.

Ea pentatlon
Schal a condus
Ultima probă. La 200 m a învins 
Rodica Țarălungă, campioană de 
junioare la 100 m, dac avantajul 
de 7 zecimi i-a fost insuficient a- 
cesteia pentru ciștigarea pentatlo-

Simedru (Constr. 
V. Biduleac (Con

nului. Deci, campioană republica
nă Edith Schal, care a realizat 
4180 p (11,9 — 10,80 — 1,53 — 5,40
— 26,7), față de 4138 p ale Rodi- 
căi Țarălungă (12,0 — 10,10 — 1,53
— 5,26 — 26,0). în continuare : 3.

Popescu (Lie. 35 Buc.) 3836 p, 
Ad. Ciobotaru (Din. Buc.) 

_ 5. S. Tănase (C.S.M. Cluj)
p, 6. D. Radu (Steaua) 3671 p.

Conform așteptărilor. Curt 
col a repurtat victoria la decatlon 
seniori. După primele 4 probe 
conducea Vasile Mureșan. Acuzînd 
o indispoziție, el nu a mai luat 
startul la 400 m (nu știm în ce mă
sură este justificat acest abandon). 
De aici înainte, Socol nu a mai 
avut nici un fel de probleme. 
Clasament : 1. C. Socol (Univ.
Cluj) 7262 p (100 m — 11,4, lungi
me — 6,81, greutate — 13,22, înăl
țime — 1,89, 400 m— 51,9, 110 mg
— 14,8, disc — 45,40, prăjină — 
3,70, suliță — 54,00, 1500 m — 
4:38,1), 2. S. Hodoș (I.C.F.) 7076 p

c. 
4.
P,

3796
3793

So-

UN DERBI RATAT
de
ce-

j unioare, Edith 
autoritar pînă la

îmbolnăvise 
plecat aca- 
concurează.

(11,5 — 6,56 — 13,42 — 1,80 - 51,5
— 16,3 — 47,00 — 3,60 - 53,60 — 
4:24,1), 3. G. Pikulschi (Pol. Ti
miș.), 6619 p, 4. E. Simionescu 
(Constr. Buc.) 5973 p, 5. B. Schus
ter (Pol. Cluj) 5929 p, 6. M. Muha 
(Pol. Iași) 5699 p, 7. Fl. Coman 
(Univ. Buc.) 5345 p, 8. C. Stanciu 
(Univ. Buc.) 3742 p.

Andrei Șepci se 
săptămîna trecută și a 
să, anunțind că nu
Dar dorința de a confirma că este 
cel mai bun dccatlonist junior a 
fost mai puternică decît boala: 
Șepci s-a întors de la Cluj (!) și 
a devenit campion național. Re
zultate : 1. A. Șepci (Univ. Cluj) 
6361 p (11,7 — 6,26 — 11,22 — 1,98
— 55,0 — 15,5 — 35,40 - 3,40 — 
48,50 — 4:57,7), 2. N. Vălimăreanu 
(I.C.F.) 5593 p, 3. G. Bara (Tract. 
Brașov) 5485 p, 
(I.C.F.) 5377 p,

4. M.
5. M. 

(C.S.O. Iași) 5257 p, 6. M. 
cu (Șc. sp. Huned.). 4869

5.
Mitilecis
Nicolau

Nicules-
P-

ATITA ZGiRCENIE?

Campionatul pe echipe

Selecționata
regiunii București

ciclism și 
palpi

tare le
aces- 

fac

de velodrom, 
primul loc 

antrenament 
lor, asocie- 

motociclism,

a promovat în seria I
a categoriei B

n-La Brașov a avut loc turneul 
nai al seriei a Il-a, din categoria B 
a campionatului republican de atle
tism pe echipe. în meciul pentru 
locurile 1—2, echipa regiunii Bucu
rești a întrecut selecționata Mara
mureșului și, conform regulamen
tului campionatului a promovat In 
seria I a categoriei B. Scor final: 
București 29 959 p (16 863 la bărbați 
+ 13 096 la femei) — Maramureș 
28 978 p (17 780 + 11 198). * 
rea pentru locurile 3—4, 
a realizat 31 164 p (17 895 
întreclnd Suceava care 
numai 28 867 p (19 418 + 
teva rezultate individuale : 200 m : 
T. Szabo (M) 22,8 ; 3000 m obst. : 
I. Veliciu (D) 9:57,6 ; triplu : V. An- 
dronic (S) 14,14; disc: Gh. David 
(D) 40,30 ; 800 m femei: I. Arășanu 
(B) 2:27,5, N. Pop (M) 2:29,8 ; înălți
me : E. Stoenescu (B) 1,55.

Dacă ar fi să facem un cla
sament al celor mai spectaculoa
se probe cicliste 
fără îndoială că pe 
s-ar situa cursele cu 
mecanic. Dinamismul 
rea dintre 
disputele 
tante pe 
prilejuiesc
te întreceri 
ca publicul să le urmărească cu 
sufletul la gură, să le caute cu 
interes în programul competiții
lor pe velodrom. Iată de ce nu 
putem înțelege zgîrcenia pe care 
organizatorii curselor de Ia Di
namo o dovedesc în programa
rea acestor dispute. Doar de dopa 
ori pe an avem ocazia să le ur
mărim pe ovalul de beton! Și 
aceasta cu prilejul fazei orășe
nești și a celei finale a campio
natului național.

Este evident că ciclismul de 
pistă se află în impas. Și nu nu
mai la noi.
chiar dintre cele cu tradiție în 
această ramură a ciclismului — 
unde probele de velodrom încep 
să piardă teren. Trebuie făcut 
ceva. Și acest ceva nu poate fi 
decît introducerea în programul 
competițiilor a celor mai specta
culoase probe, adică a curselor 
cu antrenament mecanic și a 
celor cu adițiune de puncte. Fără 
a neglija probele clasice (numai 
ele figurează pe programul Jocu
rilor Olimpice și al campionate-

NOTE

Sînt multe (ari

OLEI

In întîlni- 
Dobrogea 
+ 13 269), 
a ob(inut 
9 449). Cî-

C. GRUIA
coresp. principal

PROGRESUL BUCUREȘTI—SE
MĂNĂTOAREA BUCUREȘTI (M. 
scria a IlI-a) 3—f 
12)o Meci echilibrat,

2 (—8,5,9,—13, 
-----------, cu finalurile 

ultimelor două seturi de-a dreptul 
mai 

Semănă- 
succesul. 

Chiri [â 
Schaffer,

ar

lor mondiale pentru amatori), se 
simte nevoia revederii modului 
în care sînt alcătuite programele. 
O singură probă clasică (sau cel 
mult două) într-o reuniune este 
suficientă, în rest — pentru a 
atrage publicul — trebuie să se 

aceste în
de spec- 

— în 
rînd —

Victoria echipei 
tenis Steartia asupra 
lei dinamoviste n-a fost 
pusă nici un moment 
la îndoială, superiorita
tea învingătorilor fiind 
evidentă pe parcursul 
întregii întilniri. Desi
gur, succesul formației 
pregătite de antrenorii 
Gheorghe Viziru și 
Constantin Chivaru a 
fost mult facilitat de 
faptul că Dinamo a pre
zentat o garnitură in
completă — fără Tiriac 
și apoi, și fără Iudit 
Dibar — accidentată în 
partida cu Eleonora Du
mitrescu. Față însă de 
comportarea frumoasă 

avută în cele două zile 
de concurs de tenisma- 
nii de la Steaua, con
siderăm că și în cazul 
cînd Dinamo ar fi ali
niat o echipă completă, 
victoria ar fi revenit 
tot formației Steaua, 
dar nu la un scor atît 
de categoric.

Dacă jucătorii Ilie 
Năstase, Petre Mărmu- 
reanu și ceilalți coechi
pieri merită felicitări, 
nu același lucru vom 
spune despre învinși. 
Critica noastră nu por
nește de la pierderea 
propriu-zisă a meciu

rilor, ci se referă la 
modul cum au evoluat 
reprezentanții clubului 
Dinamo. De exemplu, 
campioana țării, Iudit 
Dibar. Ea a acuzat o 
durere de picior în par
tida cu Eleonora Dumi
trescu. Știți însă cînd ? 
La scorul de 6—3 și... 
4—0 pentru Dumitrescu.

Nu negăm accidentul. 
In ceea ce privește însă 
gravitatea lui, urmată 
de abandonul lui Di- 
bar, acestea ridică sem
ne de întrebare.

In continuare, Dibar 
n-a mai jucat nici cele
lalte meciuri de dublu 
femei și dublu mixt — 
pierdute de Dinamo 
prin neprezentaxe. Aici, 
o vină are și antreno
rul Marin Bădin. Ei 
putea să procedeze la 
o înlocuire — regula
mentară — a lui Dibar 
cu, de pildă, Aurelia 
Cîrnaru, la cele două 
probe de dublu. El însă 
a cedat veto-ului — cu 
totul nesportiv — opus 
de Mariana Ciogolea 
pe motiv că între ea 
și Cîrnaru există o prea 
mare diferență de va
loare. Oare lui Iudit Di
bar și Marianei Ciogo- 
lea le sint indiferente 
eforturile depuse în 
luptă de colegii lor de 
echipă, ca și străduin
țele conducerii clubului 
pentru asigurarea unor 
condiții optime de pre
gătire ? Ne așteptam 
să constatăm la cele 
două jucătoare mai 
multă tragere de inimă 
pentru culorile pe care 
le reprezintă.

Gîndindu-ne la aban
donul lui Dibar, apoi și 
la cel al Eleonorei Du
mitrescu (alături de D. 
Viziru) în întrecerea eu 
perechea M. Ciogolea, 
Dron — precum și la 
indisponibilitatea lui 
Ion Țiriac, nu ne pu-

a ob- 
derbi 

a fost

tem abține de 
serva că acest 
atît de așteptat - 
presărat cu prea mul
te... motivări medicale. 
Păcat. Publicul ar fi 
preferat, în locul lor, 
partide spectaculoase și 
de valoare.

Și acum, încă ceva. 
După cum se știe, în 
echipa Steaua au jucat 
tinerii Toma O viei și 
Anatol Navroțki. Tran
sferarea lor s-a făcut 
acum vreo lună, cunos- 
cîndu-se faptul că — 
în cadrul aceluiași cam
pionat — ei au apărut 
și sub culorile forma
țiilor Mureșul Tg. Mu
reș (Ovici) și Școala 
sportivă nr. 2 (Na
vroțki), chiar-. în me
ciuri cu... Steaua. Cum 
este posibilă o aseme
nea „inadvertență" ? 
Foarte simplu. Regula
mentul de transferări 
permite — în caz de 
încorporare (cei doi ti
neri) trecerea de la ve
chea echipă la cea 
nouă, iar regulamentul 
campionatului republi
can de tenis nu -pre
vede nimic în această 
privință. Deci, echipa 
Steaua s-a încadrat în 
limitele regulamentare. 
Nimic de spus. Totuși, 
să recunoaștem că din 
punct de vedere ai eti
cii sportive, prezența 
— peste noapte — a iui 
Ovici și Navroțki în 
formația Steaua nu are 
acoperire.

C. COMARNISCHI

prevadă 
treceri 
tacol și 
primul 

antrenament mecanic.

ipeehe
cursele cu

De ce oare antrenorii, cicliștii 
și organizatorii nu se gîndesc, 
de pildă, la programarea unor 
tentative pentru stabilirea recor
dului orei (ne este penibil, dar 
trebuie să spunem că pînă acum 
nu există în lista recordurilor 
României o performanță în drep
tul probei de o oră — seniori !...), 
la organizarea unor întreceri 
săptămînale în care să fie pro
gramate probele cu antrenament 
mecanic și cele cu adițiuhe de 
puncte ? Și, mergînd pe această 
linie, de ce nu se fac eforturi 
de către federație și cluburi pen
tru ca Ia startul curselor cu an
trenament mecanic să fie aduse 
motociclete în patru timpi ? 
zele emanate de Jawele la 
se apelează în momentul de 
nu creează „climatul64 cel

CAUZA CAUZELOR...

Ga- 
care 
fată 
mai

plăcut pe velodrom și nici nu le 
oferă concurenților cele mai 
bune condiții.

HRISTACHE NAUM

MECIURI DIN „BIii

Concursul loturilor republicane 
de popice, . desfășurat recent în Ca
pitală, a marcat jumătatea primei 
etape a pregătirilor efectuate în 
vederea campionatelor mondiale. Ce 
așteptau antrenorii de la această 
importantă verificare, în care se- 
lecționabilii au fost supuși la o 
dublă „radiografie" (s-a jucat tur- 
retur) în decurs de numai trei zile?

Selecționerul reprezentativei noas
tre 'masculine, F. Popescu, a întoc
mit un program de pregătire care 
avea drept obiectiv pentru jucătorii 
tineri realizarea unui punctaj de 
860—880 p.d., iar pentru cei consa- 
crați 900 p.d. Bilanțul concursului 
a fost îmbucurător; 9 jucători au 
trecut de 900 p.d. fl. Micoroiu, P. 
Purje și Dumitru C. Dumitru au 
obținut această performanță în am
bele manșe), iar 13 au înregistrat 
rezultate între 860—900 p.d. Doar 2 
popicari, și anume I, Băeș (838-844) 
— nerestabilit încă după un înde
lungat concediu medical — și I. Bi
ciușca (818—804) — nepregătit — 
n-au putut atinge haremurile res
pective. Saltul valoric nu poate avea 
decît o explicație : sportivii au res
pectat cu strictețe programul de 
antrenament intensiv indicat de 
F.R.P. Un singur semn de întreba
re : maestrul emerit al 
Cristu Vînătoru. El ni 
ieșit din formă (894—865 
nevoit să se încline în 
tineri.

Antrenorul lotului feminin, 
xandru Andrei (care stabilise ur
mătoarele haremuri : 370 p.d. — ti
neret și între 400—420 pentru jucă
toarele experimentate), nu manifestă 
satisfacția colegului său, deoarece 
el poate număra pe degete sporti
vele care au corespuns integral. 
Dar mai bine să dăm cuvînt cifre
lor : din 25 de concurente, 7 au 
atins, sau au trecut în ambele 
jocuri de 400 p.d., 6 au „sărit" o 
singură dată peste 400 p.d., iar res
tul au avut — cu mici excepții — 
o evoluție sinuoasă în cele două 
partide, unele jucătoare nejustifi- 
cînd selecționarea în lot. Ne refe
rim, în primul rînd, la Cristina

pregătire fizică, 
fiecare dată, în 
evoluției : tur 
retur — 152, 86 ;

scăzînd 
partea

— 142,
139, 62.

sportului, 
;-a părut 
,d.), fiind 
■ața unor

dramatice. Dacă 
atenți la dublaj, 
toarei puteau 
S-au evidențiat: 
și Fosiliu (Progresul), 
Srilagyi și Ardelea (Semănătoarea). 
A arbitrat corect /. Covaci, secon
dat de M. Popescu.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
, DACIA BRĂILA (M. III) 
I (13, 6,—8 10). Brăilenii au 
' 9 frumoasă impresie prin buna 
oare în teren și prin felul 
»i-au organizat apărarea. Ei au 
O vie rezistență, pînă cînd oboseala 
(generată de condițiile improprii în 
Cftfe au fost cazați prin „grija66 or
ganizatorilor de la Universitatea) 
și-« spus cuvîntul. Studenții s-au 
mobilizat în final și au reușit o 

;^victorie care în setul trei părea pier- 
dută,. S-au impus Drănău, loneseu 

- și Popescu (Universitatea), Cicma, 
Maxim și Nea tu (Dacia). Bun — 
arbitrajul prestat do cuplul Far- 
emt—Gălășanu. (I. DUMITRESCU).

IND SÎRMEI «. TURZII—PE
DAGOGIC TG. MUREȘ (M. I) 

■<—0 (7, 8) ; PROGRESUL SU-
fflEAVA — A.S.A. SIBIU (M. I) 
i-9 (12,6,12) . POLITEHNICA
OfcUJ—G.F.R. CLUJ (M.I) 3—1; 

i ÎNAINTE TIMIȘOARA—UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA (M.II) 3—1 

,(V-13,8,5); . UNIVERSITATEA

fi fost 
jucătorii 
obține 
Barăseu,

3—1 
lăsat 
miș- 
cum

opus

CRAIOVA — ȘTIINȚA PETROȘENI ......... - - - -- j c
CRA- 

(12,14,-14, 
POLITEHNICA IAȘI—PO- 

(M. III)

(M II) 3—1 (4.^-12, 12,14); 
ARAD-ELECTROPUTERE 
IOVA (M.II) 
14); r— 
LITEIINICA BRAȘOV (
2- 3 (—11,5,7,—7,—14).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
PROGRESUL BUCUREȘTI (F.III)
3- 2 (—10,11,—8,15,7). Studentele,
făcînd risipă de energie, au ter
minat' învingătoare un meci obosi
tor, pe care tot atît de bine îl pu
teau cîștiga și jucătoarele de la 
Progresul, cu ceva mai multă aten
ție și hotărîre în finalurile ultime
lor două seturi. Avantajul tinereții 
(elan, vigoare, prospețime) a fost 
judicios folosit și a primat în fața 
experienței și rutinei. N. Beciu și 
V. Barb au condus bine. SĂNĂTA
TEA TÎRGOVIȘTE—ȘTIINȚA GĂ
IEȘTI (F. II) 3—0 (12,7,5). Ju
cătoarele din Tirgoviște ar fi eîști- 
gat mai ușor nedesconsiderîndu-și 
adversarele, din care cauză erau 6ă 
piardă primul set. O notă proastă 
peutru învingătoare a constituit-o 
„salutul": „SĂ MAI ÎNVAȚAȚI 
TEHNICĂ!" pe care l-au adresat 
învinselor după terminarea partidei. 
Asociația sportivă Sănătatea Tirgo- 
vifte n-are nimic de spus ? C.S.U. 
ORADEA—ȘC. SP. ORADEA (F.I) 
3—2 (-12,11,-10,8,4) ; MEDICI
NA TG. ---------  —
DEVA (F.I) 3—1
LICEUL „N. ~ -
MEDICINA 
(-15, . .
ARAD—UNIVERSITATEA ........
ȘOARA (F.I) 1—3 (13,—9,—13,

3—1

BAI.CESCU
CLUJ

5,-10,15,10,5) ;

MUREȘ—CORVINUL 
(-14,3,3.13); 

CLUJ — 
(F.I) 3—2
SĂNĂTATEA

TIMI-

Ale-
—12); TRICOTAJUL BRAȘOV— 
POLITEHNICA BRAȘOV (F.II) 
3—0 (12,10,1); UNIVERSITATEA 
IAȘI—POLITEHNICA GALAȚI 
(F.III) 3— 0 (7,9,4) ; ȘG. SP. BA
CĂU—CEAHLĂUL P. NEAMȚ (F. 
III) 1-3 (—9,-12,11,-8). (Re- 
zultalele din provincie ne-au fost 
transmise de corespondenții noștri: 
P. Țonea--G. Turzii, C. Alexa— 

Arcan—Timișoara, C. 
Gh. NicolâitS și 
D. Diaconescu— 

Vlăsceanu—Ploiești, I,

Suceava, P.
Marica—Craiova,
Șt. lacob—And,
Iași, A. I".7_.___  ____r„t
Oprea—Oradea, I. Păuț—Tg. Mu
reș, M, Radu—Cluj, I, Stanca— 
Brașov, I. lancu—Bacău). .

Iosifescu (București). Ea 6-a chi
nuit pur și simplu sâ găsească „ca 
nalul“ optim, realizînd scoruri de 
începătoare : 341—341 p.d. ! Nesigu
ranță au arătat, de asemenea, Livid 
Rcștemeanu (347—368 p.d.) și Vio
rica Orghidan (323—349 p.d.), ambele 
dlin Brașov.

Nu putem încheia fără a aminti 
de cîteva jucătoare valoroase care 
au dovedit, pe o arenă căreia îi 
cunoșteau particularitățile, o sur
prinzătoare inconstanță. Este vorba 
în primul rînd de Florica Negu- 
țoiu, care a „spart" exasperant, atît 
la „plin“ cit și la „izolate", trăgînd 
de 14 ori în... gol. De asemenea, 
Margareta Szemany a manifestat o 
insuficientă 
ritmul, de 
a doua a 
63 : 121, 54 ;
La fel, maestra emerită a sportului 
Crista Szdcs a ratat — fenomen 
frecvent la ea — nepermis de mul
te lovituri (7) chiar și în tur, cînd 
a obținut un rezultat bun : 416 p.d., 
ceea ce denotă că are carențe în 
jocul la „izolate", unde se cere un 
plus de tehnică în lansarea bilei. Ea 
a capotat însă în retur, la ultima 
manșă de „izolate", unde a doborît 
doar 36 de popice, totalizînd un re
zultat de 371 p.d., care a coborît-o 
pe locul 13 în clasamentul final.

Cum au explicat ele această com
portare necorespunzătoare ? Una a 
aruncat vina pe pistele de joc, alta 
a acuzat seîndura <Je lansare și 
toate trei au pus inconstanța mani
festată de la o manșă la alta pe 
seama unui exces de nervozitate, 
justificare ce nu ne convinge cîtușt 
de puțin. Cînd se enervează un 
sportiv T Firește, numai atunci cînd 
greșește ținta, continuînd 6ă „spar
gă" sau să tragă în... gol, starea 
lui nervoasă s& accentuează. Cauza 
greșelilor nu stă, după părerea 
noastră, în declanșarea sau accen
tuarea unei stări nervoase, ci ea 
trebuie căutată în insuficienta pre
gătire fizică și mat ales tehnică. 
Aceasta este cauza cauzelor !

TR. IOANIȚESCU

Qamdbal în divizia B
Masculin, seria I:

Brașov — Agronomia Iași 25—20 
(13—10) ; Cauciucul
Gheorghiu-Dej — Rapid București 
18—17 (9—8) ; Institutul Pedago
gic Bacău — A.S.A. Ploiești 9-7-9 
(6—5) ; Politehnica Galați—Voința 
București 15—11 (10—5) ; Politeh
nica Buc.—Tractorul Brașov 28—13 
(14—8). Seria a ll-a: Medicina 
Tg. Mureș--Știința Petroșeni 9—9 
(5—4) ; Știința Lovrin—Universita
tea Timișoara 29—15 (13—-5) ; Teh- 
nomelal Timișoara—Metalul Copșa 
Mică 20—-11 (J1—6) ; I.C.O, Arad 
Politehnica II Timișoara 13^—5 
(8-2); T imișul Lugoj—I niversi- , 
tatea Timișoara 22—16 (11 9).

Politehnica

.Oraș Gh.
i

Feminin, seria 1: Politehnica Iași 
—Pojitehnica București 13—7 
(10—3) ; Universitatea Iași—Tex- , 
tila Buhuși 4—16 (1—8)*‘ lnșt.
Pedagogic Bacău — Sc. sp. Ploiești 
5—8 (4—2); Șpartac . Constanța— 
Sc. sp. 2 Buc. 8—11 (4—5) jj seria 
a H-a: Sc. sp. Petroșerii—Univer
sitatea Cluj 8—13 (6—75)-.; Voința 
Sighișoara—Universitatea II Buc.
17—8 (9—4) ; Universitatea . Cra
iova—Constructorul Baia Mare ,7—7 
(3—7) ; C.S.M. Sibiu—Universitatea 
II Timișoara 9—4 (5—3) ;-I.S.E.— 
Voința Odorliei 2—-19 (1—7).

CLASAMENTE, DIVIZIA A 
MASCULIN

7
7
7
7
7
7
7
7 2
7 1

1. Steaua
2. Dinamo
3. Dinamo

,U“ Cluj 
,,U« București 

8. C.S.M. Reșița
7. Rafin. Teleajen
8. C.S.M Reșița
9. Politehnica Tim.

4.
5.

BUC.
Bacău

7
6
4
3
3
2
2

0 
O 
o
2
1
1
2

0
1
3
2
3
4
3

14
12
8
S
7
5
6
5
4

1 4
2 4

10. Textila Cisnădie 7 0 0 7
FEMININ

97:155 9

1. Univ. Tim. 7 7 0 0 80:50 14
2. Confecția Buc. 7 6 1 0 63:40 1*
3. Constructorul Tim. 7 5 1 1 71:52 11
4. Universitatea Buc. 7 5 0 2 67:44 10
5. Rapid București 7 4 0 3 66:46 8
6. Rulmentul Brașov 7 3 0 4 60:76 6
,7. Pol it. Galati 7 2 0 5 48:71 4
8. Progresul Buc. 7 1 0 6 57:84 a
9. Liceul nr. 4 Tim. 7 1 0 6 33:60 %

10. Mureșul Tg. Mureș 7 0 0 7 48:70 0



RAPID-TRAKIA
LOTURILE PENTRU

MECIURILE CU POLONIA
După cum s-a mai anunțat, la 

sfîrșitul săptămînii viitoare se 
vor disputa 4 întîlniri cu selec
ționatele de fotbal ale R. P. Po
lone (A, B, tineret și juniori). 
Iată loturile pentru aceste me
ciuri :

LOTUL A: Suciu, Coman 
— portari, Sătmăreanu, Barbu, 
Vigu, Halmăgeanu. D. Nicolae, 
Mocanu — fundași, Ghergheli, 
Koszka, D. Popescu — mijlocași, 
I.ucescu, Năsturescu, Constantin, 
Soo, Voinea, Kallo înaintași. 
LOTUL B : Mîndru, M. Ionescu — 
portari, Ivâncescu, Nunweiiler 
IV, C. Dan, Deliu, Ioachim Po- 
pescu, Motroc — fundași, 
Ivan, Pescarii, Libardi — mijlo
cași, Pircătab, Dumilriu II, I. lo- 
uescu, Sfîrlogea, Niță, Badea, 
Peronescu — înaintași.

TINERET: Constantinescu, Ră- 
ducanu — portari, Kiss, N. lo-

Buletinul diviziei C
SERIA EST-----------------------------------

UNIREA FOCȘANI — GLORIA 
C.F.R. GALATI (1—2). Au mar
cat : Jelesneac (min. 13), Marosi 
(min. 63) pentru Gloria C.F.R., 
Ketves (min. 82) pentru Unirea 
Focșani. A arbitrat slab Miliai Ni- 
colau — Bacău. (A. Sirbu și A. 
Axente, coresp.)

ANCORA GALAȚI —METALUL 
BUZĂU (3—0). Au înscris : Udriș 
(min. 12), Daraban (min. 40) și 
Iorga (min. 63). (V. Ștejănescu, 
coresp.)

OȚELUL GALAȚI — PETROLUL 
MO1NEȘTI (2—0). Sicăreanu (min. 
85) și Ohreja (min. 87) sînt au
torii golurilor. (St. Constantinescu, 
coresp. principal).

SERIA SUD-------------------------------------------------------------------------------------------
METALUL TÎRGOVIȘTE — 

S. N. OLTENIȚA (3—0). Golurile 
au fost realizate de M. Nițescu 
(min. 55), Tiron (min. 70) și Chi- 
riță (nun. 75). Satisfăcător arbi
trajul lui Virgil Radian-Pitești. 
(M. Avanii, coresp. principal).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
— STUFUL TULCEA (6—0). Au
torii golurilor: Baboie (min. 32, 
48 din 11 m), Avramescu (min. 
61 și 79), Zaiț (min. 79, autogol) 
și Lalu (min. 87). Arbitrajul lui 
I. Rusean-Fetești a lost sub orice 
critică. (V. Săndulescu, coresp).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
ELECTRICA CONSTANȚA (2—0).

SERIA VEST ----------------------------------------------------------------------------- —----- —
PROGRESUL STR EIIA IA—TRAC

TORUL BRAȘOV (1—0). Unicul 
gol a fost marcat de Bîrzaru, în 
min. 23. A arbitrat corect S. Plev 
— Reșița. (Gh. Dobreanu, coresp.)

U M. TIMIȘOARA — MUREȘUL 
DEVA (1—0). A marcat Sețu 
(min. 60). (I. Stan, coresp.)

MINERUL LUPENL — PROGRE
SUL CORABIA (3—0). Autorii go
lurilor : Sima (min. 49), Cărare 
(min. 54) și Cotroază (min. 66). 
V. Ștefănescu — Timișoara a arbi
trat bine, (l. Cotescu, coresp.)

SERIA NORD — 

nescu. Boc, Dinu, Deleanu, Ve- 
lea — fundași, Deselnicu, Dobrin, 
Antonescu, Lupulescu — mijlo
cași, Oprișan, Grozea, Dumitra- 
cbe, Jercan, Țarălungă, Cuper- 
man — înaintași.

LOTUL DE JUNIORI : Vi dac, 
Bărbulescu — portari, Ciugarin, 
Ispir, Viciu, Jantovan — fun
dași, Rizea, Dumitru, Ciutac — 
mijlocași, Nicolae, Iordănescu, 
Etern, Ștefănescu, Mustață — 
înaintași. De asemenea, au mai 
fost convocati pentru verificare 
următorii : Marinescu, Tănăsescu, 
Mihăilescu.

Joi, lotul de juniori va susține 
an joc în compania echipei Me
talul Tîrgoviște, la Tîrgoviște — 
stadion pe care va avea loc pri
mul meci cu Ungaria, din cadrul 
preliminariilor pentru turneul 
U.E.F.A.

ȘOIMII BUZĂU — S.U.T. CA
LAȚI (4-2). Golurile au fost, rea
lizate de Bucșa (min. 26, 57 și 70), 
Szekeli (min. 77) pentru Șoimii, 
Ciobotaru (min. 8), Moțoc (min. 
81) pentru S.U.T. (Marin Dumitru, 
coresp.).

MEDICINA IASI — MINOBRAD 
VATRA DORNEI (3—0). Au mar
cat : I.ealiu (min. 4), Popovici (min. 
29) și Mânu (min 78). A arbitrat 
bine V. Ifărătău :— Brăila. (D. Dia- 
concscu, coresp. principal).

METALUL RĂDĂUȚI — TEX
TILA BUHUȘI (2—1). Au înscris : 
Cihevici (min. 70), Sania (min. 75), 
respectiv Gal (min. 52). A condus

Golurile au fost marcate de 
Csosz, în min. 62 și 87. Corect, 
arbitrajul lui Gh. Comănescu- 
Cîmpina. (I. Briotă, coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — T.U.G. 
BUCUREȘTI (0—0). Joc de nivel 
tehnic slab, în care jucătorii au 
făcut multe greșeli. A condus 
bine V. Paladescu-Galați. (R. A- 
vram, coresp.).

RAPID PLOPENI — CHIMIA 
TR. MĂGURELE (6—0). Au în
scris : Spiridon (min. 7 și 18), 
Florea (min. 23, 38 și 52), Aure
lian (min. 63). (I. Tănăsescu,
coresp.).

RAPID C. F. BUCUREȘTI —

MINERUL ANINA — METALUL 
TR. SEVERIN (2—U). Au înscris : 
Dașcu (min. 5 și 32) pentru Mine
rul, Popescu (min. 67) pentru Me
talul. Corect și autoritar, arbitrajul 
lui N. Găman — Deva. (Gh. Crâ- 
ciunel, coresp.)

CHIMIA FĂGĂRAȘ — VICTO
RIA CĂLAN (1—1). Golurile au 
fost marcate de Mitu (min. 30) 
pentru Victoria, Nifu (min. 80) 
pentru Chimia. (V. Lazăr și <S. 
Bucur, coresp.)

(Urmare din pag. 1)

față de cei care i-au întovărășit 
pe toate drumurile campionatu
lui. De altfel, un sondaj în starea 
de spirit a echipei ne-a dat date 
îmbucurătoare. Există acea febră 
de start necesară pentru aborda
rea, la cel mai înalt nivel, a a- 
cestei atît de importante partide 
pentru onoarea campioanei noas
tre. Iată trei declarații elocvente: 
DAN COE : „Sînt hotărit să lupt 
pină la epuizare. Vrem califica
rea !“. ION IONESCU: „Voi face 
totul pentru victoria culorilor Ra
pidului. Și, dacă îmi ‘îngăduiți., 
vreau să fac un apel spre oamenii 

Fază din meciul Rapid C. F. Itucureșii Dunărea Ciurgnl.

bine Petre Mărășescu — Iași. (1. 
Popescu, coresp.).

GLORIA BÎRLAD — FORESTA 
FĂLTICENI (2—1). Autorii golu
rilor: lancu ' (min. 22 din 11 m),
Pîrvu (min. 75) pentru Gloria, Ha- 
lasz. (min. 32) pentru Foresta. Bun, 
arbitraiiil lui P. Căpățînă — Buzău. 
(E. Solomon, coresp. principal).

CLASAMENT

1. Gloria Bîrlad
2. Șoimii Buzău
3. Ancora Ga La ți
4. Medicina iași

8 6 11 13— 3 13
8 4 2 2 17—11 10
8 4 13 14— 9 9
8 4 13 12—10 9

DUNĂREA GIURGIU (1—2). Jo
cul a fost anost, s-au comis mul
te greșeli tehnice. în min. 50 ju
cătorul Lungu (Dunărea) a ratat 
un penalti. Au marcat: Dinu 
(min. 6) pentru Rapid C. F., Gră
dinara (min 22) și Borțea (min. 
88) pentru Dunărea. A arbitrat 
cu scăpări I. Răileanu-Cimpulung 
Muscel. (N. Tokacek, coresp.).

VIITORUL FIENI — PROGRE
SUL BRAILA (0-1).

CLASAMENT

1. Dunărea Giurgiu 8 6 11 14— 6 13
2. Flacăra roșie Buc. 8 5 12 16— 4 11
3. Met. Tîrgoviște -8512 13— 7 11

teanu (min. 56), Tudorache (min. 
64) pentru Victoria, Novacovici 
(min. 51), Boldiș (min. 85) pentru 
C.F.R. (N. Chivulescu, coresp.).

A.S.A. SIBIU — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA (1—1), Autorii 
golurilor: Matei (min. 35) pentru 
Electroputere, Stamanichi (min. 85) 
pentru A.S.A. A condus bine A. 
Caricaș — București. (I. Ionescu, 
coresp. principal). 

CLASAMENT

VICTORIA TG. JIU — C.F.R. 
CARANSEBEȘ (3-—2). Au înscris: 
Teodorescu (min 40, autogol), Mun-

1. Electroputere Cv. 8 5 2 1 17— 4 12
2. Chimia Făgăraș 8 4 3 1 14— 9 11
3. Met. Tr. Severin 8 4 2 2 14— 9 10

care ne-au purtat pe brațe in sea
ra cuceririi campionatului: vă in
vit, vă aștept miercuri după-amia- 
ză pe „23 August". Avem nevoie 
de voi !”. DUMITRIU II: „Sem
nez și eu invitația făcută de Puiu 
(n.n. — I. Ionescu). Veniți la „23 
August"! E ziua în care ne vom 
cunoaște adevărații prieteni. Per
sonal, nu-mi voi îngădui nici o 
clipă de odihnă pină la golul 
trei !“. Și iată formația anunțată 
de antrenorii VALENTIN STA- 
NESCU și VICTOR STANCULES- 
CU : RĂDUCANU — LUPESCU, 
MOTROC, DAN COE, GREAVU 
— DINU, JAMAISCHI — NĂSTU- 
RESCU, DUMITRIU II, ION IO
NESCU, CODREANU.

ETAPA VIITOARE ((22 octombrie) :
S.U.T. Gala.ți—Medicina Iași, Mind
brad V. Dornei—Șoimii Buzău, Tex
tila Buhuși—Foresta Fălticeni, Unirea 
Focșani—Petrolul Momești, Gloria 
CLF.R. Galați—Gloria Bîrlad, Metalul 
Buzău—Oțelul Galați, Metalul Rădăuți 
—Ancora Galați.

Foto : N. Tokacek
5. Oțelul Galați . 8 4 1 3 7— 6 9
6. Foresta Fălticeni 8 4 1 3 13—12 9
7. Unirea Focșani 8 3 2 3 10— 8 i
8. Metalul Buzău 8 3 2 3 8- 7 8
9. Gloria CFR Galați 8 4 0 4 10—10 8

10. Petrolul Moinești 8 3 1 4 11—11 7
11. Minobrad V. D. 8 3 1 4 9—10 7
12. Textila Buhuși 8 3 1 4 8—12 7
13. Met. Rădăuți 8 1 2 5 6—17 4
14. SUT Galii ți 8 1 2 5 5—17 4

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) : 
Ș. N. Oltenița—I.M.U. Medgidia, 
T.U.G. București—Oltul Sf. Gheorghe, 
Electrica Constanța—Viitorul Fieni, 
Chimia Tr. Măgurele—Flacăra roșie 
București, Dunărea Giurgiu—Stuful 
Talcea, Metalul Tîrgoviște — Rapid 
C.F. București, Progresul Brăila— 
Rapid Plopeni.

4. Stuful Tulcea 8 5 0 3 15—14 10
5. Rapid Plopeni 8 4 1 3 15—10 9
6. Prog. Brăila 8 3 3 2 8— 5 9
7. Chim. Tr. Măg. 8 3 3 2 4— 8 9
8. Electrica C-ța 8 4 0 4 7— 9 8
9. T.U.G. București 8 2 3 3 11— 8 7

10. Ș. N. Oltenița 8 2 3 3 11—14 7
11. I.M.U. Medgidia 8 1 3 4 3— 6 5
12. Oltul Sf. Gheorghe 8 2 1 5 8—15 5
13. Viitorul Fieni 8 1 2 5 4—13 4
14. Rapid C.F. Buc. 8 1 2 5 6—16 4

ruj Brașov—Minerul Anina, Mureșul 
Deva—victoria Tg. Jiu, Progresul 
Strehaia—Minerul Lupenl, Electropu
tere Craiova—C.F.R. Caransebeș, Pro
gresul Corabia—U. M. Timișoara, Me
talul Tr. Severin—Chimia Făgăraș.

4. Minerul Anina 8 4 2 2 11— 8 10
5. Victoria Călan 8 3 3 2 15—10 9
6. Mureșul Deva 8 3 2 3 16— 9 8
7. A.S.A. Sibiu 8 2 4 2 12— 8 8
8. Tract. Brașov 8 3 2 3 13—13 8
9. Minerul Lupenl 8 2 3 3 13—13 7

10. Victoria Tg. Jiu 8 3 14 11—20 7
11. U.M. Timișoara 8 2 2 4 11—16 6
12. Prog. Strehaia 8 2 2 4 9—16 6
13. C.F.R. Caransebeș 8 2 2 4 11—19 6
14. Prog. Corabia 8 1 2 5 9—23 4

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) :
Victoria Călan—A.S.A Sibiu, Tracto-

Ultimele amănunte în ce-i pri
vește pe oaspeți. Au făcut o lun
gă călătorie cu autocarul, de la 
Hisar (locul de cantonament, o 
frumoasă stațiune balneară la 40 
km de Plovdiv) la București. An
trenorul GHEORGHI CEAK1ROV, 
cu care am stat de vorbă marți 
dimineața, nu a anunțat nici o in
disponibilitate pentru jocul cu 
Rapid. Speranțele sale se concre
tizează în rezistența liniei de fun
dași și în reușitele, presupuse, ale 
celor doi internaționali A. DER- 
MENDJIEV (nr. 9) și POPOV (ne. 
7). Amîndoi au fost prezenți in 
ultimele două partide susținute 
de reprezentativa Bulgariei. Du
minică, Trakia n-a jucat in cam
pionatul bulgar, meciul său cu 
Cerno More Varna fiind aminal. 
„Mi-e teamă, ne-a declarat CEA- 
KÎROV, . de această înaintare a 
Rapidului, in care se află acum și 
Dumitrii: II. Meciul va fi, desigur, 
o luptă acerbă pentru calificare, 
o ciocnire intre cele două tendin
țe : noi vrem să ne apărăm zes
trea luată la Plovdiv, Rapid va 
încerca s-o pulverizeze. Și aceas
tă lupta va prilejui un joc inte 
reșant, emoționant".

Oaspeții au făcut marți dimi
neață un antrenament pe stadio
nul „23 August". După terminarea 
Iui, ne-a fost dată următoau a 
formație: KARUȘKOV — GHEOR- 
GHIEV, MOMIN, STOfANOV, A- 
POSTOLOV — ZADUMA, GLUH 
CEV — POPOV, NENOV, DER- 
MENDJIEV, DISKOV.

Partida va începe la ora 14,45 
și va fi condusă de o brigadă de 
arbitri polonezi, avînd la centru 
pe M. SRODCKî.

Succesul Tragerii Recoltei LOTO 
din 7 octombrie

23 AUTOTURISME • 53 PREMII 
A 16.558 EEI Ș-A.

Tragerea Recoltei la LOTO di n 
7 octombrie a consemnat un fru
mos bilanț pentru părticipanți. 
în acest sens pledează cele 23 au
toturisme atribuite, dintre care 10 
premii a 75.000 lei cu autoturisme 
la alegere și restul pină la com
pletarea sumei in numerar, 53 de 
premii a cite 16.558 lei, 9.258 va
riante cîștigătoare de premii fix» 
în bani ș.a. Aceste premii sînt tot 
atitea argumente care întăresc cele 
afirmate în rîndurile de mai sus.

Menționăm că dintre cele 23 
autoturisme cea mai mare parte 
sînt mașini de o mare capacitate 
cilindrică.

Vi le reamintim : „Renault 16”, 
„Skoda 1000 M.B.”, „Fiat 850”,
„Trabant 601".

Cele mai multe autoturisme au 
fost cîștigate pe biletele de 60 și 
40 lei.

Participați la tragerea LOTO de 
vineri 20 octombrie 1967.

Azi și miine sînt ultimele zile 
pentru cumpărarea biletelor.

• Plata premiilor de la Trage
rea Recoltei LOTO din 7 octom
brie a.c. se va face astfel :

— în Capitală, începînd de joi 
19 octombrie 1967, prin casieriile 
Loto-Pronosport ;

— In țară, aproximativ de sâm
bătă 21 octombrie 1967 prin ca
sieriile proprii Loto-Pronosport și 
aproximativ de luni 23 octombrie 
1967, prin mandat poștal.

Premiile de la această tragere 
se pot ridica de la casieriile Loto- 
Pronosport pină la data de 21 no
iembrie 1967.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va avea loc la București, io 
sala din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 18,00.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

MEDICINA TG. MUREȘ — 
MINERUL BAIA SPRIE (6—2). 
Au marcat: Lupu (min. 2 și 81), 
Vereș (min. 34), Marcaroiu (min. 
57), Suto (min. 75 autogol), 
Sacaci (min. 8), respectiv Incze 
(min. 23) și Trifu (min. 77). A 
arbitrai bine S. Sauer-Vatra Dor
nei. (N. Stănescu, coresp.).

MINERUL BIHOR — META
LUL SATU MARE (2—1). Au în
scris : Tudorache (min. 13), Da
mian (min. 48) pentru Minerul, 
Marin (min. 12) pentru Metalul. 
(M Domițian, coresp.).

MEDICINA CLUJ — METALUL 
COPȘA MICA (5—0), Autorii 

golurilor: Nichiti (min. 17 șl 73 
din 11 m), Damian (min. 20), 
Tarcu (min. 35), Cristea (min. 
53). Bun, arbitrajul Iui C. Sz*- 
lagy-Baia Mare. (M. Radu, 
coresp.).

UNIO SATU MARE — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (2—0). Au În
scris : Pal (min. 47) și Bokor 
Min. 85). A arbitrat E. Palko- 
Cluj. (Z. Covaci, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — 
UNIREA DEJ (3—0). Golurile au 
fost marcate de Sîntion (min. 7 
și 36) și de Postoiu (min. 81). 
Excelent arbitrajul lui G. Micloș- 
București. (C. Moldovan, coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — RE
COLTA CĂREI (1—1). Au mar
cat: Lorincz (min. 7 din 11 m) 
pentru Soda, Siklai (min. 84) 
pentru Recolta. I. Sooș-Tg. Mu
reș a condus bine. (G. Tăutan, 
coresp.).

METALUL AIUD — CHIMICA 
TÎRNAVENI (3—1). Au înscris: 
Demeter I. (min. 13), Suciu (min. 
30), Ratoni (min. 54) pentru Me
talul, Lazăr (min. 43) pentru Chi
mica. (A. Crișan, coresp.).

CLASAMENT

1. Medicina Cluj 8 4 3 1 16— 2 11
2. Med. Tg. Mureș 8 3 4 1 18—lt 1«

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) : 
Metalul Satu Mare—Faianța sighișoa
ra, Recolta Cărei—Medicina Tg. Mu
reș, Steaua roșie Salonta—Metalul 
Aiud, Chimica Tirnâveni—Medicina 
Cluj, Minerul Bihor—Sodia Ocna Mu
reș, Metalul Capșa Mică—Minerul 
Baâa Sprie, Unirea Dej—Unîo Satu 
Mare.

3. Metalul Aiud 8 5 0 3 19—14 10
4. Faianța Sighlș. 8 4 13 15—10 9
5. Chim. Tîrnăveni 8 4 13 14—11 9
6. Recolta Cărei 8 3 3 2 8—11 9
7—». Steaua roșie Salonta

8 3 2 3 9— 8 8
7—8. Unto Satu Mare

8 3 2 3 11—10 8
9. Minerul Bihor 8 3 2 3 12—13 8

10. Soda O. Mureș 8 3 2 3 11—15 8
11. Met. Satu Mare 8 2 2 4 5—11 6
12. Minerul B. Sprie 8 3 0 5 10—22 6
13. Unirea Dej 8 2 15 12—15 5
14. Met. Copșa Mică 8 13 4 10—21 5

DE LA I. E. B. S.
• Pentru GALELE DE 

BOX din cadrul TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL din zilele 
de 21, 22 șî 24 octombrie, 
din sala Floreasca, Ia care 
participă boxeri din BULGA
RIA, FRANȚA, UNGARIA, 
U.R.S.S. și din țara noastră, 
biletele se pun în vînzare in- 
cepînd de miine la agențiile 
din str. Smîrdan nr. 13, C.C.A j 
bd. Gh. Gheorghiu Dej și par 
cui halelor Obor.



Două victorii ale călăreților 
romani la Sofia

„Sâptamina preolimpicâ" de la Ciudad de Mexico

SOFIA (prin telefon). 4 călăreți 
români, 6 iugoslavi și II bulgari,, au 
atacat obstacolele concursului hipic 
internațional organizat de Federația 
bulgară de specialitate.

Proba de deschidere (înălțimea 
obstacolelor — 1,30 m) s-a încheiat 
cu un baraj cîștigat de reprezen
tantul nostru Gheorghe Langa. Deși 
încă nerestabilit după accidentarea 
de la Ankara, el a terminat barajul 
cu calul Gînd fără nici o greșeală 
învingîndu-i pe S. Karavasiliev-(Bul- 
garia) — 4 p penalizare și R. Do- 
k'icî (iugoslavia) — 12 p. Vasile 
Pîncîu cu Grațiela a ocupat locul V. 
iar Cheorghe Eanga eu celălalt cal 
— Simplon — locul VIII.

Parcursul de vînătoare (12 ob
stacole de 1,40 m) s-a încheiat cu 
victoria bulgarului Dimiter Chenov 
pe calul Feri. Călăreții români s-au 
clasat astfel: III — V. Bărbucea- 
nu cu Altai, IV—V. Pîncîu cu Gra
țiela, VII — D. Mihăilescu cu 
Picup și VIII — D. Mihăilescu 
en Blond.

Proba pe echipe (două manșe, 
gen „Gupa Națiunilor*1) a fost al-

LA CONGRESUL
F.I.R.A.

(Urmare din pag. 1)

Deși a constituit obiectul unor 
propuneri (federațiile din Româ
nia șl din Cehoslovacia au pro
pus continuarea ei), „Cupa cam
pionilor europeni* a ridicat pro
bleme financiare prea serioase 
pentru ca unele federații națio
nale puternice, totuși, să mai 
poată participa. Deci, nu se mat 
dispută. în schimb, s-a discutat 
înființarea nnel .Cupe a Națiu
nilor* a F.I.R.A. pentru juniori, 
flxîndu-se deocamdată doar vîr- 
sta limită — 18 anî împliniți tn 
anul respectiv. Delegației noas
tre î-a revenit cinstea de a se 
ocupa cu contactările necesare, 
urmînd ca la ședința Comitetului 
executiv al F.I.R.A. din luna fe
bruarie 1968 (Paris) să prezinte 
un raport detaliat.

în calendarul Internațional 
(pînă la sfîrșitul anului în curs) 
al reprezentativei noastre figu
rează jocurile cu echipa R. F. a 
Germaniei (București, 29 noiem
brie), probabil cu cea a Ceho
slovaciei (12 noiembrie, în cadrul 
celei de-a III-a ediții a .Cupei 
Națiunilor*) și eu cea a Franței 
(10 decembrie, la Nantes).

Privitor Ia activitatea în cadrul 
F.I.R.A., Congresul a hotărît ca 
pe viitor să devină membri în 
oroanismele federației internațio
nale doar persoanele împuterni
cite de federațiile naționale. Fe
derația noastră este reprezentată 
PTintr-un post de vicepreședinte 
al F.I.R.A., unul de vicepreșe
dinte al Comisiei tehnice F.I.R.A. 
șl unul de membru corespondent 
al acestei Comisii.

Rămîne, desigur, ca acum să 
trecem Ia rezolvarea probleme
lor concrete pe care le ridică 
lucrările Congresului F.I.R.A.*.

ȘTIRI • REZULTATE © ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
S-A ÎNCHEIAT COMPETIȚIA 
DE POLO DE LA MINSK

Ttirneuî internațional de polo 
pe apă de la Minsk s-a încheiat 
cu victoria formației sovietice 
Torpedo Moscova, clasată pe pri
mul loc cu 11 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Baltika 
Leningrad — 10 puncte, Burevest- 
nik Moscova — 9 puncte, Vîmpel 
Moscova — 7 puncte, selecționata 
orașului Dubrovnik - 6 puncte; 
selecționata orașului Leipzig — 6 
puncte, Vasas Budapesta — 6 
puncte, și Burevestnik Minsk — 
1 punct. 

cătuită din 16 obstacole cu un grad 
de dificultate sub nivelul regula
mentar. în aceste condiții, formației 
noastre (Gh. Langa cu Gînd, V. 
Bărbuceanu cu Altai și D. Mihăi
lescu cu Blond) nu-i putea scăpa 
primul loc pe care, de altfel, l-a 
cîștigat terminînd cele două manșe 
cu 15 p. penalizare. Au urmat re
prezentativele Bulgariei — 23 p, și 
Iugoslaviei — 43 p. Premiul indi
vidual a revenit lui R. Czimcrmann 
(Iugoslavia) cu bătrînul cal Elan — 
15 ani, singurul care a terminat am
bele parcursuri fără nici o greșeală. 
Pe locurile II, TU și TV — Langa, 
Bărbuceanu și Mihăilescu.

Ppemiul de închidere a prilejuit 
tînărului călăreț bulgar Vasil Mitko 
(14 ani), pe calul Evelina, un fru
mos succes asupra unui număr de 
20 concnrentî seniori! Singurul 
nostru reprezentant, Dan Mihăilescu. 
cu Picup, a ratat victoria doborînd 
un obstacol deși avea cel mai bun 
timp.

Vom reveni cu cîteva considerații 
pe marginea turneului întreprins tn 
Turcia și Bulgaria.

FELIX ȚOPESCU

Corespondență specială pentru „Sportul popular41

Celtic—Racing, o finală de campionat mondial (neoficial) la fotbal
După eliminarea lui Celtic Glas

gow in primul tur al „Cupei cam
pionilor europeni", toți iubitorii de 
fotbal din Scoția erau in doliu !

Acum, cînd Hampden Park se 
pregătește să adăpostească prima 
manșă a finalei „Cupei interconti
nentale". suferințele legate de re
centul insucces al lui Celtic s-au 
mai uitat. Revin în memorie satis
facțiile trecute, cind suporterii sco
țieni jubilau la victoria asupra lui 
Inter, tn fond. Celtic nu este sin
gura învinsă de o asemenea manie
ră.

Dar. sâ trecem la meciul de la 
18 octombrie (N.R. azi) care poate 
constitui pentru Celtic Glasgow 
un prilej de nouă afirmare sau 
viceversa. Tn presa londoneză — 
si in cea scoțiană, bineînțeles — au 
început să apară prezentări ți por
trete ale adversarilor veniți de din
colo de Ocean, echipierii lui Racing 
Buenos Aires. Formația argenti- 
nlană este o certă valoare in fotbal, 
deși frapează absența numelor mari. 
Singurele excepții sint internațio
nalii Perfumo și Diaz, precum și 
bătrânul Maschio, reîntors din Ita
lia după opt ani, și care-și trăiește 
acum in patrie o a doua tinerețe 
sportivă. Ni se spune ei echipa 
oaspe strălucește printr-un joc spec
taculos, colectiv ți ofensiv. Apăra
rea este, de asemenea, solidă. Ra
cing este singura formație sud-ame- 
ricană care se poate lăuda cu un 
asemenea palmares: din ultimei» 
55 de jocuri susținute, o singură 
tnfringere ți 39 de victorii conse
cutive ! In ultimul moment aflăm 
că participarea la joc a lui Maschio

TURNEU DE TENIS LA PARIS

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de 
tenis (rezervat jucătorilor profe
sioniști) de la Paris a fost cîști
gată de cunoscutul tenisman aus
tralian Rod Laver, care în finală 
a dispus cu 6—4, 8—6, 4—6, 6—2 
de spaniolul Andres Gimeno. In 
partida pentru locurile 3—4, Ken 
Rosewall (Australia) l-a învins 
cu 6—2, 6—4, 7—5 pe compatriotul 
său Fred Stolle.

ATLETISMUL 
ÎN CENTRUL 

ATENJIEI
— loan $crhan-pc locul doi 

Ia ,.înălțime" -
CIUDAD DE MEXICO, 17 (A- 

gerpres). Și în cea de a doua zi 
a întrecerilor „Săptămînii pre- 
olimpice”, atenția a fost îndrepta
tă spre stadionul universitar din 
Ciudad de Mexico, locul de des
fășurare a probelor de atletism.

Una dintre cele mai disputate 
probe a fost săritura în înălțime 
bărbați, cîștigată de sovieticul 
Valentin Gavrilov cu rezultatul de 
2,13 m. Principalul său adversar 
a fost sportivul român loan Ser
bau care, comportîndu-se bine, a 
reușit să treacă peste ștacheta 
înălțată la 2.1tl m. obținînd 
medalia de argint. în urma lui 
Șerban s-au clasat: Erik Fredrik 
(Suedia), Rudolf Hubner (Ceho
slovacia). Shilik (S.U.A.) și Henri 
Elliott (Franța) — toți cu 2,05 m.

O luptă strînsă s-a dat în fina
la probei de 800 m bărbați, în. 
care francezul Jean-Pierre Dufres
ne l-a învins la sprint după o 
cursă spectaculoasă pe atletul 
vest-german Franz Kemper. Duf
resne a fost cronometrat cu 1:48.8. 
iar Kemper cu 1:49,0. Pe locul trei 
s-a clasat cehoslovacul Jungwirth 
cu 1:49,4. Așa cum era de așteptat, 
marele favorit al probei de arun
care a greutății, americanul Ran
dy Matson, a ocupat primul loc 

este incertă, el avind de executat o 
suspendare de 6 etape.

Si acum, despre gazde. Celtic 
Glasgow a devenit cunoscută și iu
bitorilor de fotbal din România 
prin ultimele sale apariții in marile 
competiții internaționale. Transmi
siile televizate au făcut familiare 
pe vedetele sale, jocul său tipic 

CELE 7 FINALE ALE „CUPEI INTERCONTINENTALE"
1966 : Penarol Montevideo — Real Madrid 0—0 

REAL, MADRID — Penarol 5—1
1061 : Benfica — Penarol 1—0 

Penarol — Benfica 5—O 
PENAROL — Benfica 2—1

1962 : F. C. Santos — Benfica 3—2
Benfica — F. C. SANTOS 2—5

1963 : Milan — F. c. Santos 4—2
F. C. Santos — Milan 4—2
F. C. SANTOS — Milan 1—0

1964 : Independiente Buenos Aires — Tnternazionale 1—-
Internaționale — Independiente 2—0 
INTERNAZTONALE — Independiente 1—0

1963 : Internazionale — Independiente J—o
Independiente — INTERNAZIONALE 0—0

1966 : Penarol — Real Madrid 2—0
Real Madrid — PENAROL 0—2

1967 : Celtic Giagow — Racing Buenos Aires 7

pentru fotbalul scoțian. Să vă com
pletăm cunoștințele despre actuala 
campioană a Scoției, menționind 
că Celtic a cucerit de 21 de ori 
acest titlu. Pe tabela de succese a 
băieților lui Jock Stein figurează 
ți această rară performanță de o 
fi cucerit atit campionatul cit și 
Cupa, la ultima lor ediție.

Și aici, însă, un semn de între
bare : folosirea lui Johnstone, de a- 
semenea suspendat.

Interesul pentru prima întâlnire 
intre finalistele „Cupei interconti
nentale" este enorm. Toate biletele 
au fost vîndute cu două săptămîni 
înainte și scoțienii rămași in afara

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R. P. POLONE

în etapa a 10-a a campionatului 
polonez de fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ruh Hojuv 
— G.K.S. Katoviee 2—2; Legia 
Varșovia — Polonia Bytom 0—0; 
Odra Opole — Slcnsk Wroclaw 
1—0; Zaglebie Sosnovec — Gwardia 
Varșovia 2—1; Stalj Jeszuv — Wis- 
îa Cracovia 1—0. în clasament 
conduce formația Ruh Hojuv cu 
15 puncte, urmată de Legia Var
șovia cu 14 puncte.

Vedere de ansamblu a stadionului Cetății universitare, unde se des
fășoară probele atletice
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cu performanța de 19,87 m. Meda
lia de argint i-a revenit suedezu
lui Richard Bruch cu 17,60 m.

O aplaudată victorie a obținut 
sprintera cubaneză Miguelina Co- 
bian, învingătoare în cursa de 100 
m cu timpul de 11,4. Pe locurile 
următoare s-au clasat Gabrielle 
Meyer (Franța) — 11,6 și Wilma 
van de Berg (Olanda) — 11,7. Gas
ton Roelants a cîștigat detașat 
cursa de 3000 m obstacole cu tim
pul de 8:57,8, întreeîndu-i pe Lud
wig Brosius (R.F. a Germaniei) — 
9:03,0 și Anatoli Kurian (U.R.S.S) 
— 9:06,8. Proba de aruncare a dis
cului femei a fost cîștigată de 
sportiva maghiară Kleibeme cu 
52.75 m.

Pentatlonul s-a încheiat cu vic
toria atletei maghiare Anamaria 
Toth Kovaci, care a totalizat 4953 
puncte (nou record al Ungariei). 
Locurile următoare au fost ocu

stadionului trebuie să se consoleze 
cu vizionarea pe micul ecran a ma
rii partide. De altfel, același lucru 
îl vor face și milioane de iubitori 
ai fotbalului din întreaga Anglie 
și de pe bătrinul continent (N.R. 
transmisia meciului Celtic — Ra
cing va fi vizionată în tara noastră 
cu începere de la ora 20.55).

In "Cazul cînd victoriile sînt 
împărțite după cele două par
tide tur și retur — și cum nu 
se ia în considerare golaverajul — 
se va disputa un al treilea meci, 
tot pe terenul echipei care a găz
duit a doua întîlnire. Deci, la Bue
nos Aires...
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• La „Palatul Sporturilor" din 

Paris. boxerul american Doug 
Huntlev (categoria mijlocie) l-a 
învins la puncte, după 10 reprize, 
pe francezul Souleymane Diallo.

• Campioana R. D. Germane la 
baschet masculin. formația Vor- 
vrarts Leipzig, a fost* învinsă Ia 
Varșovia de A.Z.S. Varșovia cu 
60—58 (33—34).

® Fercncvaros Budapesta și Real 
Saragosa se vor întîlnî în turul II 
al ..Cupei orașelor tîrguri* la fotbal 
la 1 noiembrie (la Saragosa) și 15 
noiembrie (la Budapesta).

• Echipa de rugbi a Australiei 
și-a încheiat turneul în Anglia, în- 
tîlnind la Rochdale o selecționată 
locală. Meciul a fost întrerupt din 
cauza timpului nefavorabil în minu

pate de Bille Winslow (S.U.A.) cu 
4889 puncte și Snejana Iașukova 
(Bulgaria) cu 4735 puncte.

Au fost acordate primele me
dalii și in concursul de haltere. 
La categoria cocoș a cîștigat ira
nianul M. Nassiri cu 360 kg la to
talul celor 3 stiluri și un nou re
cord mondial la „aruncat'1 cu 
145.500 kg. Japonezul Y. Miyake a 
realizat 392,500 kg (120 — 122,500 
— 150) în limitele categoriei pană, 
oeupînd primul loc, înaintea polo
nezului Kozlowski — 375 kg.

Bilanț pozitiv în turneul 
din Italia al tinerilor 

noștri voleibaliști» 7
Echipa reprezentativă masculi

nă de volei (tineret) a tării noas
tre a revenit din Italia, unde 
a participat la trei comnetiții, în 
orașele Reqqio Emilia, Parma șl 
Modena. înscriindu-și în palma
res 4 victorii și 2 insuccese. Bi
lanțul e din multe puncte de ve
dere satisfăcător, dar mai ales 
ținînd seamă de faptul că Iotul 
echipei n-a cuprins decît 9 vo
leibaliști, lipsind cîțiva jucători 
dfe primă mînă (în primul rînd 
Tănăsescu si Rouă, reținuți în 
tară de examene).

Tinerii voleibaliști români pre
gătiți si conduși de antrenorii 
prof. V. Surugiu și urof. N. Mi- 
hăilescn. jucînd în formația Ar- 
mion. Nîlvan. Oros, Neuman, Du- 
mănoiu, Cristian (rezerve — Mo- 
culescu. Curteanu. Bobeică), au 
evoluat în finalele tuturor celor 
3 întreceri. La Reqqio Emilia ei 
au dispus cu 3—1 (—It. 7, 9, 7) 
de echipa locală, de divizie B. 
SCAT și cu 3—8 (14. 14. 5) de 
reprezentativa FSGT Franța, cla- 
sîndu-se pe locuT I.

La Parma, tinerii noștri s-au 
situat pe locul II, printr-un 3—0 
(7. 11, 5) asupra divizionarei B 
locale U.P.C.C. si rezultatul de 
1—3 (—6. —9, 10. —8) făcut cu 
echipa de, divizie A, Salvara»i 
Parma.

în fine, tot pe locul II la Mo
dena. după pierderea ca 0—3 
(5, 6, 9) a finalei, cu prima gar
nitură de seniori a Italiei, dar și 
realizarea unei foarte valoroase 
victorii, cu 3—1 (—13, 4, 13, 10), 
asupra echipei secunde a Ceho
slovaciei care a terminat astfel 
pe locul 3.

tul 74. cînd sportivii australieni 
conduceau cu scorul de 25—3.

• Atlet ii de la Dinamo Bucu
rești au concurat duminică la Par
dubice. în compania celor de la Ruda 
Hvezda Prag a. Rezultate : 100 m
(vîot puternic din fată): 1. P. Cio
banii 11,0... 4. C. Nichifor 11,3. 5. 
1. Rățoi 11.4; 400 m: 1. T. Puiu 
49.0: 3 000 m: 1. A. Barabaș
8:24.6... 3 N. Mustață 8:27,8;
înălțime: 1. Al. Spiridon 2.00... 6. 
A. Berbece 1,95 • lungime : 1. II. 
Gogoașe 7,21. 2. V. Dumitrescu 7,16; 
prăjină: 1. R. Tomașek (Ruda
Hvezda) 4.75 .. 4. Cr. Ivan 4,40, 5. 
D. Piștalu 4,40 ; greutate: 1. Ad. Ga- 
gea 16,73... 4. Z Hegheduș 13,45; 
disc: 1. Z. Hegheduș 48,71... 4. Ad. 
Gagea 42,45; ciocan : 1. Gh. Cos- 
tache 63,22, 2. V. Țibulschi 61,28.
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