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întrecerile „Săptămînii preolimpice" continuă...
Revederea 

cu Nicolae Gîju 
a încîntatA

a fost la înălțime, 
deosebite au, în a- 

privință, Nicolae 
Lodin și Trestin

Aseară, s-a disputat în 
sala Floreasca o nouă re
uniune de box, în cadrul 
turneului internațional. 
Spre deosebire de prima 
gală, de data aceasta am 
asistat la cîteva partide 
palpitante, în care „specta
colul*  
Merite 
ceasta 
Gîju, 
(U.R.S.S.), a căror evoluție 
a constituit o îneîntare.

Beții, scandaluri, antrena
mente de mîntuială, iată cî- 
teva mostre din „activitatea44 
desfășurată în ultimul timp 
de boxerul de la Steaua, 
Horst Stumpf. Să nu credeți 
că antrenorii săi, Chiriac și 
Spakov, nu i-au atras, în re
petate rînduri, atenția. Dar 
degeaba. Stumpf a continuat 
să-și... urmeze drumul, fără 
să se gîndească la urmări. 
Și acestea nu au întîrziat. La
1 octombrie clubul Steaua a 
hotărît să renunțe la „servi
ciile" acestui 
cu disciplina, 
binevenită și 
dea de gîndit 
ca și Stumpf, 
tatea de sportiv fruntaș !

„Pentru noi campionatul 
a început din octombrie 
1966...". Cu aceste cuvinte 
a început convorbirea dl. 
Orhan Curdaneli, vicepre
ședintele Federației de vo
lei a Turciei. Eram insta
lați comod într-unul din 
fotoliile de, pe marginea 
modernului bazin, situat în 
umbra marelui stadion al 
Ankarei. Pe culoarele mar
cate de plutele alb-roșii, 
echipele de natație turcă 
și bulgară dispută probă 
după probă. Dar noi ne re
întoarcem la volei. „De un 
an. continuă interlocutorul 
nostru s-au declanșat pre
gătirile oi onri • i -zi sh C<Me 
patru săli unde vor avea

Păcat că Ia reușita reu
niunii nu și-au adus con
tribuția așteptată și arbitrii 
judecători, care au dictat 
cîteva decizii injuste.

Rezultate tehnice :
Davidescu b.p. Pilik (Unga

ria) — decizie eronată ; Lodin 
(U.R.S.S.) b.p. Drăgan ; Otvos 
b.p. Papp (Ungaria) ; Gîju 
b.p. Tomasievici (U.R.S.S.) ; 
Crudu b.p. Petrov (Bulgaria) 
— decizie discutabilă ; Tret- 
kin (U.R.S.S.) o.p. Iliescu, 
Plotnicov (U.R.S.S.) b.p. Az- 
zaro (Franța) ; Bădoi b ab. 
III Calian (Bulgaria).

Finalele se dispută miercuri 
seara, de la ora 19, în sala 
Floreasca.

Duminică dimineața, vre
mea ca de primăvară i-a gă
sit pe atleți prezenți ia dato
rie ; pe stadionul Republicii. 
Printre ei, și maestrul spor
tului Petre Astafei (Steaua), 
care a sărit 'nrăilnă 4.70 
metri.

Foto : 1. ttoibu
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Doi dintre primii trei clasați la întrecerile de floretă de la 
Ciudad de Mexico : în stingă, ocupantul primului loc, polonezul 
Adam Lișewski și în dreapta — reprezentantul fălii noastre, 
Tănase Mureșan, clasat pe tocul

CIUDAD DE MEXICO, 23 
(Ager pres). — La Ciudad de 
Mexico au continuat între
cerile preolimpice.

Ultima probă atletică,
maratonul, a dat naștere
unei dispute interesante, în
cheiate cu victoria multi
plului campion belgian Gas
ton Roelants. El a parcurs 
clasica distanță de 42,195 
km, în timpul de 2h 19:37,4. 
Principalii 
concur enții 
clasat pe 
locuri.

în golful.
me Acapulco au luat sfîrșit

săi adversari, 
japonezi, s-au 
următoarele trei

stațiunii mariti-

STEAUA A RENUNȚAT

LA „SERVICIILE"

BOXERULUI STUMPF!

sportiv certat 
Măsura este 

ea trebuie să 
boxerilor care, 

pătează cali-

Turcia pregătește de un an campionatele europene de volei

ultimei regate. A 
spaniolul Casado cu 
puncte- La clasa 
pe primul loc s-a 
elvețianul Edwin

al treilea.
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

întrecerile de iahting. La 
clasa „Finn" victoria a re
venit danezului Paul Elvs- 
troem. O luptă foarte strîn- 
să s-a dat la clasa „Olan
dezul zburător", unde în
vingătorul nu a putut fi 
cunoscut decît după desfă
șurarea 
cîștigat 
52 de 
„Star", 
clasat 
Bennett.

Concursul de ciclism a 
continuat cu desfășurarea 
probei de urmărire indivi
duală, în care cîștigător a 
fost declarat italianul Che- 
mello. în finala pentru locu
rile, 1—2, Chemello a reali
zat timpul de 4:44,93, față 
de 4:47,66 cu cit a fost cro
nometrat columbianul Ro- 
driguez.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE CĂLĂRIE, PROBA COMPLETĂ

X*
Timp de patru zile, orașul Sibiu a găz

duit finala campionatului republican de că
lărie, proba completă. Dovedind o bună 
pregătire, dinamovistul Oscar Recer a cîș; 
tigat ambele probe : categoriile ușoară și 
mijlocie.

Iată clasamentele celor două categorii : 
ușoară : 1. Oscar Recer (Dinamo București) 
cu Petrișor +37,8 puncte, 2. Andrei Costea 
(Steaua București) cu Zefir +22,2 p, 3. Ilin 
Cornel (Steaua) cu Viteaz -I 8,6 p ; echipe : 
Steaua +30,8 p, 2. Dinamo 4-9,6 p, 3. C.S.M. 
Sibiu — 12 p ; mijlocie : 1. Oscar Recer cu 
Greer +79,3 p, 2. Constantin Vlad (Dinamo 
București) cu Keops +68.3 p, 3. Dumitru V^- 
lea (Steaua) cu Severin — 11,4 p.

ILIE IONESCU
coresp. principal

Duminică 29 octom
brie, cu ocazia întâlni
rii internaționale de 
fotbai dintre echipele 
România (B) și Polo
nia (B), va avea loc la 
Craiova inaugurarea 
noului stadion (ziarul 
nostru s-a mai referit 
la această construcție).

Stadionul răspunde 
tuturor cerințelor unei 
baze sportive moderne 
(tribune cu 30 000 de 
locuri, teren de fotbal

loc întrecerile — pe grupe 
și, apoi, turneele finale — 
sălile din Istanbul cu 6 000 
de locuri, Ankara cu 5 000 
de' locuri, Izmir tot cu 
5 000 de locuri și Adana 
cu 2 500 locuri, au fost 
reamenajate, unele dintre 
ele, ca aceea din Ankara, 
suferind importante reno
vări. Ne-am îngrijit din 
vreme de ceea ce se chea
mă amănunte de organizare, 
dar care se dovedesc de 
multe ori criterii determi
nante în buna desfășurare 
a unui mare campionat. 
De exemplu, s-au fixat ho
telurile unde vor fi găz
duite echipele. Fiecare res
taurant va avea bucătari

I

I
I

Spectatorii prezenți la 
întrecerile concursului spe
cial de gimnastică pe apa
rate au aplaudat măiestria 
sportivului japonez Akinori 
Nakajama, care a terminat 
învingător la patru aparate: 
la sol (19.350 p.), la inele
(19,575), la paralele (19.600) 
și la bară fixă (19,375), 
Gimnastul iugoslav Miro
slav Cerar a ocupat primul 
loc la cal cu minere, iar ja
ponezul Haruhiro Matsuda 
a obținut victoria la sări
turi.

Competiția de haltere s-a 
încheiat o dată cu desfășu
rarea întrecerilor la catego
ria grea. învingător a fost 
declarat sovieticul Serghei 
Batișev. care 
lor tei stiluri 
formanța de 
155—210).

La scrimă.
lină de floretă pe echipe a 
fost cîștigată de formația 
Ungariei (Szabo, Furedi, 
Fenyvesy).

Probele de sărituri de la 
trambulină s-au încheiat cu 
surprize. La feminin, cam
pioana olimpică Ingrid 
Kramer (R.D. Germană) a 
fost întrecută de sportivele 
sovietice Tamara Pogo.ic va 
și Vera Baklanova.

La masculin, victoria 
revenit italianului Franco 
Cagnotto cu 174,23 puncte.

în turneul final de polo 
pe apă, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul, de 4—3 
lecționata Italiei. Alte 
zultate : Iugoslavia — R. 
Germană 5—1; Ungaria 
Mexic 7—2; Cuba — Japo
nia 6—5.

la totalul ce- 
a realizat per- 
550 kg (185—

proba mascu-

se-
re-
D,

cunoscători ai meniurilor 
specifice țărilor de unde 
vin sportivii ; vom apela 
la o serie de bucătari de 
pe marile noastre vase, re- 
cunoscuți pentru cunoștin
țele lor culinare..."

La Istanbul și Ankara, 
voleiul s-a și instalat, deo
camdată pe mari și multi
colore afișe, răspîndite pre- 
tutinde«»i din port pînă în 
piața Taxim, în Pera, în 
Galata, anunțînd campiona
tele europene de volei cu 
multe săptămîni înaintea 
zilei de 26 octombrie, cînd 
primele mingi vor zbura 
peste fileuri j le-am reîn- 
tiluit și la Ankara. De la 
jumătatea lui septembrie,

.ra-Deva

! Prințul Gholam Reza Pahlavi
la Snagov

printre canotorii români
Duminică Ia prînz, în cursul vizitei de prietenie pe 

care o întreprinde în țara noastră, Alteța Sa prințul 
Gholam Reza Pahlavi, împreună cu soția, prințesa Manige, 
a asistat la o demonstrație nautică pe lacul Snagov. Au 
însoțit pe oaspeți Anghel Alexe, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport, și S. H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului Ia București.

I

In dezinvoltura cu care 
conducea barca cu motor, 
în zveltețea mișcărilor și 
în ținuta sa, l-am recu
noscut ușor pe sportiv. Bu
letinul C.I.O. îi poate re
zerva un loc de onoare 
la rubrica sa permanentă: 
„Sînt sportivi membrii 
noștri ?' Alteța Sa Impe
rială, prințul Gholam Reza 
Pahlavi, președinte al Co
mitetului olimpic național 
iranian, figurează și pe lis
ta membrilor Comitetului 
Internațional Olimpic, din 
1955.

De pe terasa pontonului 
de arbitraj, prințul iranian 
a urmărit cu viu interes 
cursele demonstrative ale 
școlii românești de spor
turi nautice. Au evoluat 
pe apele Snagovului am
barcațiuni cu ' vele, schi- 
furi, caiacuri și canoe — 
într-o impozantă simfonie 
de culori, orchestrată pe 
pistele de concurs splen
did balizate.

— îmi place foarte mult 
oeea ce s-a realizat pe a- (Continuare în pag. a 4-a)

Prințul Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manige la
Snagov, în mijlocul canotorilor români

NOUL STADION DIN CRAIOVA
ISI DESCHIDE PORȚILE

și pistă de atletism ex
celente, vestiare con
fortabile, 11 cabine pen
tru transmisii radio și 
televiziune, centrală 
termică proprie, locuri 
de parcare etc.). El a 
fost realizat înainte de 
termen de către între
prinderea nr. 6 con- 
strucții-montaj din Cra
iova și a costat aproa
pe 15 milioane iei.

M. VLĂDOIANU 
corespondent

radioul difuza emisiuni săp- 
tămînale, devenite cotidie
ne în octombrie, închinate 
evenimentului sportiv nu
mărul 1, găzduit de Turcia 
în 1967.

între 15—25 octombrie, 
Izmirul a găzduit un curs 
al arbitrilor internaționali, 
desfășurat sub egida 
F.I.V.B., iar arbitrii de li
nie și scorerii, asigurați de 
gazde, au fost și ei pre- 
zenți la un curs de lămu
rire a misiunii lor, curs 
care a avut loc în cele 
patru orașe ale campiorfi- 
tului, mai sus pomenite.

EFTIMIE IONESCU
(Continuare în pag. a 4-a) 

cest lac minunat — ne-a 
declarat prințul Gholam 
Reza Pahlavi. Sînt eu în
sumi pasionat de sportul 
velelor și pot aprecia efor
tul dv.

(Menționăm că în fami
lia imperială iraniană exis
tă o tradiție sportivă, alți 
membri ai ei fiind devo
tați schiului).

Am rugat pe înaltul 
oaspete să ne spună cîte
va cuvinte despre prefe
rințele sportive de azi ale 
poporului iranian, 
cînd succesele 
ale luptătorilor din țara 
sa și mai ales legendara 
tradiție a unor sporturi 
persane pe care am aflat-o 
din epopeile lui Ferdousi 
și Saadi.

— Referința dv. este 
foarte potrivită. Peste se
cole. poporul iranian a 
rămas fidel în primul rînd 
sportului său, luptele, exerci-

cunos-
olimpice

Interviu consemnat de
VICTOR BĂNCIULESCU

ROCHE L-A ÎNVINS

PE NEWCOMBE

MELBOURNE. în finala 
probei de simplu bărbați a 
turneului de tenis de la Mel
bourne, jucătorul austra
lian Tony Roche l-a învins 
cu 5—7, 7—5, 6—2, 6-2 pe 
compatriotul său John New
combe. La feminin, victoria 
a revenit tenismanei Lesley 
Turner, care în finală a 
dispus cu 1—6, 7—5, 6—2 
de Kerry Melville.

CONDUCE BOBBY

FISCHER

TUNIS. — în runda a 
5-a a turneului interzonal 
de șah de la Soussa (Tuni
sia), Fischer l-a învins pe 
Sharap, Kavalek pe Byrne, 
Hort pe Quellar și Barczay 
pe Buaziz. Partidele Gipslis 
— Korcinoî, Suttles — Bilek, 
Gligorici — Matulovici și 
Ivkov — Matanovici s-au în
cheiat remiză. în clasament 
conduce Fischer cu 3‘/2 
puncte (și o partidă mai 
puțin), urmat de Hort și 
Larsen cu cite 3* l/a P, Gipslis 
3 p, etc.



SHfiîEu* pț țeniPt Marginalii la o întrecere internațională

în completarea rezultatelor din categoria A TINERII DE LA C. S. ȘCOLAR AU POSIBILITĂȚI Șl MAI MARI
Cu ocazia întîlnirii Bacău-Ra- 

pid-Cluj, desfășurată la Bacău în 
cadrul etapei a 111-a a campiona
tului pe echipe, atleta rapidistă 
Doina Bădescu a fost cronome
trată în 56,1 s. la proba de 400 m. 
Acest rezultat egalează recordul 
republican de junioare, care îi 
aparține. In continuare, dăm 
cîștigătorii celorlalte probe: 
BARBAȚ1 : 100 m : I. Orghidan (B) 
11,2; 200 sn : D. Grama (C) 22,5; 
400 m: D. Grama 50,1; 800 m:
I. Nicolae (R) 1 : 55,2 ; 1 500 m ;
I. Nicolae 3 : 59,3 5 000 m:
I. Cioca (R) 14:19,6; 110 mg: 
C. Socol (C) 15,4: 400 mg: V. Mi- 
hăescu (R) 55,3; 3 000 m obsta
cole: I. Cioca 9:01,0; 10 km
marș Gh. Hanganu (B) 55 : 23,2. 
De remarcat că atletul Spicu 
Rașcu (B), care cîștigase proba 
in 53 : 47,6, a fost descalificat 
pentru atitudine nesportivă de 
desconsiderare a adversarilor ; 
4x100 m: Rapid 43,0; înălțime: 

C. Semen (R) 1,85; prăjină:
C. Pop (G) 3,80; lungime : M. Za- 
haria (R) 7,27; triplu: V. Răuț(R) 
15,39; greutate: A. Raica (R) 
14,38; disc: B. Schuster (C) 
43,34; suliță: C. Cula (C) 57,70. 
Proba de ciocan nu s-a dis
putat, datorită neglijenței or
ganizatorilor, care nu au asigu
rai condițiile cerute de regula
ment FEMEI : 100 m: I. Petres
cu |R) 12,5; 200 m: I. Petrescu 
25,2 ; 800 m : 1. Silai (C) 2 : 21,7 ; 
80 mg: R. Țarălungă (B) 11,9; 
4x100 m: Bacău 50,7; înălțime: 
V Bonei (R) 1,60 ; lungime:
R. Țarălungă 5,60,- greutate: 
G. Murărescu (B) 12,37; disc: 
C. Costin (C) 35,90; suliță:
G. Murărescu 42,00. O „menți
une'' și pentru proba de 4X100

LUPTE

ELECROPUTERE CRAIOVA — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 15-13 !

Deoarece echipa de lupte greco- 
roinane Eleclroputere Craiova, care 
activează în divizia A, nu va fi în 
ța.â ia data cînd se vor disputa în
trecerile ultimei etape, federația de 
specialitate a aprobat ca meciurile 
acestei echipe să se desfășoare în 
ziua de 22 octombrie.

întâlnirile, găzduite de sala Gitl- 
Jești din Capitala, s-au încheiat cu 
o surpriză; oltenii au învins pe e- 
levii fostului campion mondial Va- 
leriu Rularea, antrenor al formației 
Steagul roșu Brașov, cu 15—13. Și 
trebuie menționat că „greul" C. Bu- 
șoi (Elect roputere). clasat pe locul 
IV la recentele campionate mon
diale, a pierdut la puncte partida 
cu I. Marinache (Steagul roșu) !! In 
celelalte două meciuri : Electropu- 
teie — Marina Mangalia 29—3 șl 
Steagul roșu — Marina 26—2. (C.
Ch.).

CfilliLili

Hîrtop, cîștigător in
între cursele „clasice" ale anu

lui hipic, Premiul Tineretului 
este, dacă nu cea mai însem
nată, cu siguranță una dintre 
cele mai atractive. Confruntarea 
directă care are loc în fiecare 
toamnă între cei mai buni cai 
de doi și de trei ani, dă posibi
litatea ca din aceste alergări să 
se tragă primele concluzii cu 
privire la valoarea relativă a ge
nerațiilor tinere. Iosif Szabo ar fi 
dorit mult să cîștige anul acesta 
Premiul Tinerelului. Convingerea 
cu care l-a lansat din plecare pe 
Păuliș (trei ani) și cu care l-a 
minat pe întreg parcursul a fost 
evidentă. N-a putut însă trece 
de un foarte promițător mînz din 
antrenamentul lui Vasile Gheor- 
ghe, Hîrtop, căruia îi acorda 90 
de metri avantaj. Al treilea, un 
cal din același antrenament, Fă- 
nișor. Așadar, o victorie a „celor 
mai tineri". De menționat însă că 
dintre reprezentanții trei anilor, 
Orga, concurent cu primă șansă, 
ar fi ocupat probabil alt loc la 
sosire cu un conducător la va
loarea calului și la importanța 
•cursei, iar Struț a fost acciden
tat (ca de altfel și doi anul Pla
ton).

în Premiul Olt, Titirez a cules 
o nduă victorie — a cincea con
secutivă. Din păcate, această, ul- 
tiifoi performanță nu adaugă nimic 
la gloria 'aiului... și nici la cea 
.1 »»veibuiHui sui din cursă. Față 

m : echipa Clujului a folosit-o 
în ștafetă pe atleta Iuliana Cri- 
șan, care mai participase la două 
probe în aceeași zi. Conform 
regulamentului, ștafeta clujeană 
(clasată prima cu 50,5 s) a fost 
descalificată. Cam multe abateri 
de la regulament în întîlnirea de 
la Bacău...

ILIE IANCU - coresp. principal
★

In urma meciurilor etapei a 
lll-a, clasamentul. general al ca
tegoriei A are acum următoarea 
înfățișare : 1. Steaua 12 p (+342),
2. Dinamo 12 p (+304), 3. I.C.F. 
8 p ( + 125), 4. Cluj 8 p ( + 116), 
5. Rapid 6 p, 6. Brașov
7. Banat 2 p (—173), 8.
2 p ț—285), 9. Bacău 0 p.

în clasamentul masculin,
trei etape conduc Steaua (+364) 
și Dinamo (+312) cu cîte 12 p, 
iar în cel feminin primul loc este 
ocupat de I.C.F. cu 12 p.

4 P.
Argeș

OP1C

0 interesantă 
dublă intîlnire

Pregătirile în vederea campio
natelor mondiale de popice au 
ajuns în perioada verificării în 
compania unor echipe străine. 
Astfel, cele două loturi republi
cane au fost împărțite în trei se
lecționate care vor susține — Ia 
București, Brașov, Cîmpina și 
Ploiești — întîlniri cu redutabi
lele formații feminine și mascu
line Motor Dresda, campioane ale 
R. D. Germane.

Azi, de la ora 16, arena Voința 
din 'Capitală va găzdui dubla în- 
tîlrdre dintre reprezentativele ora
șului București (de fapt echipele 
naționale) și sportivii germani.

OlCLISM

7 recorduri naționale intr-o- singură cursă
Sîmbătă, după-amiază, tinărul 

ciclist Florian Purcăruș (Steaua) 
ă realizat pe velodromul Dinamo 
7 recorduri naționale intr-o singu
ră cursă. Pornit să doboare recor
dul orei, el a depășit pe... parcurs 
alte 6 performanțe-record la ju
niori. Iată noile recorduri : 10 km
— 14:,33,8 (v.r. 14:46,5); 15 minute
— 10,300 km (v. r. 10,130 km); 15 
km — 22:01,6 (v.r. 23:09,2; 20 km
— 29:26,4 (v.r. 31:44,1); 30 de minu
te — 20,365 km (v.r. 18,940 km); 25 
km — 37:03,4 (v.r. 39:52,4); o oră -

Premiul Tineretului
de timpul înregistrat de cîștigător 
(1:25,1) performanțele tuturor ce
lorlalți concurenți sînt insuficien
te, iar cotele (la cîștigător și în
deosebi la ordine), derizorii în 
raport cu șansa teoretică a lui 
Titirez, aruncă o lumină dubioa
să asupra .organizării" acestei 
alergări.

RADU GHECIU

REZULTATE TEHNICE: alerga
rea I: Vulpașin (Ștefănescu), Car
tuș (1:41,3); cîștigător 3, ordinea 
21 ; alergarea a II-a: Arena 
(fchim), Nerval, Haricleea (1:34,9); 
'cîșțigător 2, ordinea 19, event 13, 
ordinea triplă 528; alergarea a 
I’I-a: Soia (Popa), Recolta, Bro- 
dina (1:35,4) ; cîștigător 6, ordi
nea 359, event 30, ordinea triplă 
751 ; alergarea a IV-a : Vama 
(Moldoveanu), Ramona (1:33); 
cîștigător 4, ordinea 44, event 73; 
alergarea a V-a: Hîrtop (Vasile), 
Păuliș, Fănișor (1:32,1) ; cîștigă
tor 2, ordinea 48, event 144, or
dinea triplă 749; alergarea a 
Vl-a: Titirez (Szabo), Vardar
(1:25,1); cîștigător 2, ordinea 4, 
event 45; alergarea a VII-a : 
Serpentina (Olteanu), Orfeu, Ha- 
neș (1:29,2); cîștigător 4, ordi
nea 50, event 59, ordinea triplă 
1 757 ; alergarea a VIII-a : Opo
nent (Szabo), Meduza (1:49,3); 
cîștigător 7, ordinea 10, event 26. 
Pariul austriac închis la suma 
de 44 278 lei.

Clubul sportiv școlar București 
și clubul Trakia Plovdiv au or
ganizat, săptămxna trecută, o în- 
tilnire internațională de gimnas
tică pentru echipele lor de juniori, 
punînd astfel bazele unui concurs 
ce se preconizează să devină tra
dițional.

Revenim astăzi cu cîteva „mar
ginalii" la această întrecere, con
vinși fiind că se impun unele ob
servații.

Deși atit băieții cit și fetele 
bucureștene s-au aflat în inferio
ritate față de adversarii lor. în 
ceea ce privește vîrsta (medie 12,7 
și 16,5 la fete’ și 15,1 și 17,8 la bă
ieți), stagiul in gimnastică și po
sibilitățile fizice, am putut totuși 
constata că echipa feminină a 
C.S.Șc. dispune de cîteva elemente 

’foarte dotate, cu evidente posibi
lități de afirmare. Ne referim la 
Carolina Marin, Mariana Radu
lescu, Florentina Cocinescu (înde
osebi la sărituri). Pe această „listă 
de onoare" ar fi putut fi trecut și. 
numele talentatei gimnaste Paula 
Ion, dar ca nu a figurat în echipă 
pentru că la concursul de selecție 
organizat in școală în vederea al
cătuirii formației a abordat între
cerea prea plină de sine, a greșit 
și s-a clasat pe locul... 11. Dîn- 
du-i Paulei o severă lecție educa
tivă, antrenorii n-au introdus-o în 
echipă. I-au îngăduit', totuși, să 
concureze la individual și ea a 
etalat cu adevărat evidente ffosibi- 
lități. Aceasta dovedește că in 
secția de gimnastică a C.S.Șc. sint 
multe fete cu real talent, care vor 
putea, în curlnd, să se afirme în 
gimnastica noastră. Subliniind că 
ne-au plăcut și alte aspecte ale 
concursului (în general, exerci
țiile la bîrnă — unde gimnastele 
au prezentat un conținut valoros 
pentru vîrsta și „vechimea" lor în 
activitatea competiționalâ, conți
nutul acrobatic de la sol, elemen
tele de mare dificultate prezentate 
la această probă), nu putem să nu 
facem și cîteva reproșuri organi
zatorilor. Ni s-a părut că, în ge-

40,170 km (v.r. 37,250 km). Obți
nute de un junior în vîrstă de 17 
ani, performanțele pot fi socotite 
valoroase.

Un alt junior, FI. Negoescu 
(Steaua) și-a încercat duminică 
dimineața „forțele" la velodromul 
Dinamo. Cu 1:13,8 el a reușit să 
depășească vechiul record națio
nal (1:15,9) în proba de 1 000 m cu 
start lansat.

C. Grigore — învingător 
in „Cupa Steaua" la ciclocros

Sezonul de ciclocros s-a deschis 
duminică dimineața cu „Cupa 
Steaua". Pe terenul sportiv Ghen- 
cea, precum și în împrejurimi s*-au  
întrecu! aproape 100 de concu
renți. -Principala probă a zilei, 
cursa seniorilor (6 ture - 18 km, 
22 de concurenți), a fost cîștigată 
de dinamovistul Constantin Grigo
re, cronometrat cu timpul de 
42:32. El a fost urmat de G. Ne
goescu (Steaua), Alex. Sofronie 
(Dinamo) ș.a. Victoriile în celelal
te curse au fost cucerite de V. 
Selejan (Dinamo) — la juniori 
mari, Ion Ajoghin (Șc. sp. nr. 2 
București) — juniori mici, Ion 
Stoica (Șc. sp. nr. 2 București) — 
la semicurse și I. Nedelcu (C.P.B.) 
— biciclete de turism.

EgEHIH ETAPA A ll-a A DIVIZIEI B
MASCULIN: Pedagogic Tg.

Mureș — A.S.A. Sibiu 1—3 t—14, 
10, —10, —9), C.S.U. Oradea — 
Ind. sîrmei C. Turzii 1—3 (6, —5, 
—3, —9), C.F.R. Cluj — Coope
ratorul Ș. Silvaniei 3—0 (9, lr 
10), Progresul Suceava — Politeh
nica Cluj 3—1 (8, 15,—10, 15) — 
seria I ; Univ. Timișoara — Elec- 
hoputere Craiova 3—0 (14, 8, 3), 
înainte Timișoara — Univ. Craio
va 3—0 (3, 11, 12), Politehnica 
Timișoara — I.C. Arad 3—1 (7, 
—13, 8, 7), Știința Petroșeni — 
Creația Brașov 3—0 (8, 5, 12) — 
seria a II-a ; Construcții Buc. ■— 
Piogresul Buc. 0—3 (—9, —3,
—12), Politehnica Brașov — Se
mănătoarea Buc. 2—3 i—13, 4, 

neral, gimnaștii nu au fost pregă
tiți Dacă acest concurs era pro
gramat ceva mai tîrziu, atit com
portarea băieților cit și a fetelor 
ar fi fost mai bună, evitîndu-se 
astfel la echipele masculine o 
diferență atit de mare în favoa
rea gimnaștilor bulgari. La mulți 
component! ai echipelor bucu
reștene am observat o rezistență 
specifică slabă, nesiguranță, lipsă 
de cursivitate (mai ales la para
lele fete). La sărituri zborurile sînt 
incă prea joase, se sare cu tram
bulina așezată prea aproape de 
cal.

Ținuta în concurs, coordonarea 
mișcărilor, o mai bună pregătire 
fizică, o concentrare mai mare a- 
supra tehnicii de bază a mișcări-

iamdbal

Rezultate, clasamente
IN CATEGORIA B

SERIA I : Masculin : Agrono
mia Iași — ASA Ploiești 29—11 
(9—6); Rapid București — Politeh
nica Galați 17—21 (9—12); Tracto
rul Brașov — Cauciucul Oraș Gh- 
Gheorghiu-Dej 13—21 (5—10); Po
litehnica Brașov — Politehnica 
București 23—27 (10-15); Femi
nin : I.C-F. — Șc. sportivă Plo
iești 7—3 (2—1); Politehnica Bucu
rești — Pedagogic Bacău 5—5 
(2—4); Șc- sportivă nr. 2 București 
— Politehnica Iași 17—10 (6—7); 
Textila Buhuși — Spartac Con
stanța • 6—0 (neprezentare).

Lumini și umbre...
Fază din jocul Universitatea București

—15, 3, ■—15), Dacia Brăila — 
Medicina Buc. 1-—3 (—13, 10,
—13, —14), Politehnica Iași —
Univ. București 2—3 (7, —13, 
—14, 6, —11) — seria a III-a.

FEMININ: Univ. Timișoara — 
Corvinul Deva 3—0 (6, 5, 11), Lie. 
N. Bălcescu Cluj — Medicina Tg. 
Mureș 1—3 (—14, 7, —13, —10), 
Șc. sp. Oradea — Medicina Cluj 
3—0 (11, 7, 10) — seria I ; I.C.F. 
Buc. — Tricotajul Brașov 3—1 (9, 
—9, 6, 5), Șc. sp. Constanta — 
Știința Găești 3—2 [9, —7, 0, —6, 
6), Politehnica Brașov — Sănăta
tea Tirgoviște 0—3 (—15, ■—1, 
—11) — seria a II-a; Progresul 
Buc. — Științe Ec. Buc. 3—0 (0, 0, 
0) — neprezentare. Politehnica 

lor, un conținut adecvat etapei ac
tuale în gimnastică, originalitate, 
dinamism, o mai bună pregătire 
psihologică — iată direcțiile spre 
care trebuie să se îndrepte — in 
viitor — eforturile antrenorilor și 
gimnaștilor de la Clubul sportiv 
școlar din Capitală.

REZULTATE TEHNICE: echipe 
junioare — C.S.Șc. București — 
164,75 p, Trakia Plovdiv — 160,35; 
echipe juniori: Trakia 276,90; 
C.S.Șc. 258,90; individual compus : 
jele 1. Carolina Marin (C.S.Șc.) 
34,60 ; 2. Anca Dimitrova (Tr.) 
33,50; 3. Eliza Pavel (C.S.Șc.) 33,35; 
băieți 1. Gheorghi Todorov — 
5595, Galin Ivanov 55,45, Panaiot 
Vâsiliev — 55,25 p. (toți Tțakia).

------------------ -- -------- ■ - ---------

SERIA A II-a : masculin : U- 
niversithtea Craiova — Știința Pe- 
troșeni 20—7 (7—3);' Politehnica II 
Timișoara — Timișul Lugoj 14—14 
(8—8); Universitatea Timișoara — 
I.C.O. Arad 15—23 (5-11); Metalul 
Copșa Mică — Știința Lovrin 17—9 
(9—3); Țehnometal Timișoara — 
Medicina Tg. Mureș 19—17 (10—7); 
feminin : Constructorul Baia Mare 
— Voința Odorhei 7—14 (2—7);
Universitatea Cluj — Științe Eco
nomice București 19—5 (8—2); Șc. 
sp. Petroșeni — Universitatea II 
Timișoara 9—9 (4—5); Universita
tea II București — C.S.M. Sibiu 
5—1.3 (3—5).

— Universitatea Timișoara
Foto : A. Neagu

Galați — Viitorul Buc. 0—3 (—11, 
—14, —11), Ceahlăul P. Neamț — 
Univ. Buc. 3—0 (15, 15, 11), Univ. 
Iași — Șc. sp. Bacău 3—0 (11, 3, 
14) — seria a III-a.

(Rezultatele ne-au fost comuni
cate de corespondenții noștri A. 
Păpădie-București, N. Todoran- 
Cluj, V. Ștefănescu-Galati, I. Ghi- 
șa-Oradea, N. Enache-Constanța, 
I. Stanca și T. Maniu-Brașov, I. 
Baltag-Brăila, R. Munteanu-Sucea- 
va, P. Arcan, N. Pastramagiu și 
I. Stan-Timișoara, C. Albu-Tg. 
Mureș, C. Nemțeanu-P. Neamț, I. 
Leizeriuc-Iași, T. Cornea-Petro- 
șeni).
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Stelei nu s-au gîndit de fel la tînă- 
rui Tătaru.

★
Ioachim Popescu — acest foarte 

prezentabil component al echipei 
din Pitești care încearcă să-1 tran
sfere pe Corso din fotbalul italian 
în cel românesc — începînd cu 
ceea ce crede el că este esențial : 
jocul cu jambierele coborîte pe 
glesne și tunsoarea ciceroniană, și-a 
prezentat și duminică la București 
micul său număr de circ, cu cabo
tina jul însoțitor pe care doar el 
nu-1 observă ca atare : pase cu 
călcîiul, fente inutile pentru că ad
versarul nu-1 atacă, învîrteli în ju
rul balonului, toate terminate cu 
pierderea acestuia, întîrzierea unor 
acțiuni prin ținerea exagerată a 
mingii, un anti joc practicat în mo
mentele în care echipa sa era con
dusă cu 2 puncte !

Cu, satisfacție am observat — ca 
și alți spectatori — că în spatele por
ții piteștene își începuse încălzirea 
Ioniță și așteptam înlocuirea lui 
Ioachim Popescu care — culmea ! 
— începuse să circule singular pe 
la jumătatea terenului, părăsindu-și 
postul în mod riscant. Dar, spre 
stupefacția tuturor — întrucît 
Steaua primise între timp două go
luri — cel chemat pe tușă nu este 
zburdalnicul Ioachim ci... Prepur- 
gel !. Clou-ul acestei schimbări — pre
rogativă exclusivă a antrenorilor, 
fără îndoială — a fost altul: Ioa
chim Popes£p l-a bătut protector 
pe umăr pe Prepurgel la părăsirea 
terenului, ca unul mai mare care a 
mai văzut d-astea. Drept să vă 
spun : aici l-a tăiat chiar și, pe 
Corso !

★
Dar tribuna mai înseamnă, dato

rită tranzistorilor, o prezență mul
tiplicată pe toate terenurile țării 
unde se află în joc cele două puncte 
ale clasamentului.

La Ploiești, Radu Urziceanu — în 
postură de comentator verbal al 
jocului Petrolul — Rapid, remarcă, 
cu competența sa recunoscută, com
portarea fundașului Mocanu, reco- 
mandîndu-1 atenției selecționerului 
echipei naționale.

CRONICA DIVI

Afirmația lui stîrnește o întreba
re, știind că federația de fotbal își 
are observatorii săi la toate aceste 
partide : în afara cronicarului citat 
și a celor însărcinați să observe, 
cine oare se mai gîndește la tricoul 
tricolor ? Care dintre jucători sînt 
stimulați de ideea cuceririi unuia 
dintre cele 11 tricouri cu stema 
țării ? cîți conducători de cluburi 
și cîți antrenori palpită de ambiția 
de a da naționalei cît mai mulți și 
mai buni componenți ?

Am publica cu litere de-o șchioa
pă în fruntea paginei prime numele 
acestor sportivi, antrenori, conducă
tori.

Deschidem lista și... așteptăm.

★
De mult doream să spun ceea ce 

acum voi spune : Pronosportul, e 
clar, nu vinde cfoar iluzii, cum cred 
poate unii, ci aduce mișcării spor
tive substanțiale beneficii materiale. 
O știu chiar și cei care completează 
cu ochii închiși buletinele...

Dar... dar de ce se urmărește o 
atît de pertinentă prezență a Pro
nosportului pe terenurile sportive 
chiar și în timpul desfășurării me
ciurilor ? De ce aceste mașini viu 
colorate, cu fericiții și... competen- 
ții lor cîștigători ies la obișnuita 
paradă încă la începutul jocurilor? 
De ce cu 5 minute înaintea finalu
lui unei reprize ele încep să se tî- 
rască pe sub ochii tribunelor pînă 
ajung în centrul stadionului ? Nu 
sînt oare suficiente cele 15 (cinci
sprezece) minute ale pauzelor pentru 
cadrilul motoarelor ieșite din plicuri 
și din amestecul cifrelor ?

La stadionul Republicii specta
colul este mai supărător decît la 
„23 August", tribunele fiind și mai 
aproape de teren.

Dacă a fost posibil, la insistențele 
lui Eugen Barbu, să se reteze înăl
țimea inoportună a unor difuzoare, 
nu s-ar putea, la rugămintea noas
tră, să se revizuiască puțin ceremo
nialul automobilistic regizat de „Pro
nosport" în pauzele de la fotbal ?

. EM. DEC.

Dridea conduce balonul, sub 
privirile rapidiștilor Dinu și 
Bungău. O nouă acțiune care 
se va opri, ca și celelalte, la 
marginea careului de 16 m.

Foto : V. Bageac

F.C. Argeș, în turneu 
în R.D. Germană
Ieri dimineață, a plecat în R.D. 

Germană echipa de fotbal F.C. Ar
geș, actuala lideră a clasamentului 
diviziei A.

Piteștenii au fost invitați, de F.C. 
Karl Marx Stadt, pentru un turneu 
de 3 jocuri, ce se va desfășura în
tre 23 octombrie — 3 noiembrie a.c.

Z/E/ B

ȘTIRI...
A.S.A. TG. MUREȘ EVOLUEAZĂ

In cehoslovacia

Plecată luni dimineața spre Bra
tislava, A.S.A. va susține primul 
meci în acest oraș, iar al doilea 
în localitatea Banca Bistrica. Ad
versarii n-au fost încă desemnați. 
Au făcut deplasarea : Bai, Solyom, 
Bartok, Balasz, Tîmpănaru, Toth, 
Czako, Dodu, Siko, Ciutac, Lungu, 
Pavlovici, Raksi, Dumitriu III și 
Dragomir, sub conducerea antre
norilor Tiberiu Bone și St. Kiss.

LOTUL DE JUNIORI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI

în cadrul pregătirilor pentru 
meciul cu reprezentativa Poloniei, 
lotul de juniori va face miercuri, 
25 octombrie, o ultimă verificare,

ȘTIRI...
jucînd pe stadionul C.A.M., îm
potriva echipei de categorie B Po
litehnica București. Meciul va în
cepe la ora 15.30.

SCHIMBĂRI DE „DOMICILIU"

Spicuim citeva dintre transferă 
rile efectuate în ultimele zile : 
Udroaică și Halagian au fost legi
timați — la Electronica Obor 
Stoicescu — la Progresul; Bungău 
— la Rapid, Petru Emil — la 
C.F.R. Cluj, Casandra — la Me
talul Tirgoviște.

GANE (STEAGUL ROȘU) — IN
DISPONIBIL PÎNA LA PRI- 

’ MĂVARA

Duminică, jucătorul brașovear 
Călin Gane a fost spectator în 
tribunele stadionului „23 August 
Motivul ? A doua zi se interna în 
clinica de ortopedie a spitalului 
Brîncovenesc, unde va fi opera, 
de menise.
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rii de la 
ilte combi- 
luptat din 
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lui Drâgan (min. 12), Manta (min. 
23), Cîmpeanu (min. 25), Iofciu- 
lescu (min. 34). localnicii au reu
șit să înscrie unicul gol al par
tidei. în min. 45 Frîncu i-a pa
sat bine lui Cîmpeanu, care a 
șutat imparabil : 1—0. în prima
repriză, Siderurgistul a jucat slab 
și a ratat trei ocazii prin Stă- 
tescu, Stănculescu și Cojocarii. 
După pauză, aspectul jocului 
rămîne același. Domină Fla
căra, înaintașii șutează deseori 
la poartă, însă Iorgulescu, por
tarul gălătean, are intervenții 
bune. Competent și autoritar, ar
bitrajul lui M. Sadoveanu — 
București. (Vasile Urziceanu).

ELECTRONICA OBOR — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI (2—2). 
Cînd nimeni nu se mai aștepta 
(de altfel, mulți spectatori se în
dreptau spre ieșire), jucătorii de 
la Electronica au restabilit egali
tatea. Era ultimul minut de joc 
și oborenii au profitat de relaxa
rea apărătorilor Politehnicii, în
scriind prin Dobrescu. A fost 
una dintre putinele acțiuni ofensi
ve clare la poarta lui Rămureanu. 
fiindcă în restul timpului Elec
tronica s-a aruncat asupra adver
sarilor, aglomerînd careul de 
16 m. Dacă în repriza a doua, 
inițiativa a aparținut aproape în 
totalitate Electronicii, în prima 
parte — studenții au fost aceia 
care au realizat un joc bun, com- 
binativ și au avut o apărare de 
netrecut...

Iată cîteva momente mai im
portante din acest meci: în min. 
6, Pigulea a trimis balonul în 
bară, de unde a revenit la Sîrbu, 
care, cu capul, a marcat. în con
tinuare, am notat ocaziile ratate 
de Ciornoavâ (min. 16) și de Do
brescu (min. 26). După o scurtă 
perioadă,de dominare a formației 
Electronica, un contraatac al stu
denților a adus o nouă modifi
care a tabelei de marcaj: Ma- 
rica a centrat și Sîrbu a șutat 
sec: 2—0. Pînă la pauză am mai 
asistat la o fază care se putea 
solda cu un gol: în min. 45 Ma- 
rica a scăpat în careu și portarul 
Ghibănescu (Electronica) l-a „co
sit”, dar arbitrul Radu BuzdUn 
a acordat lovitură de colț 1 în 
repriza a doua, Electronica a ata
cat dezlănțuit, însă neorganizat, 
și a redus din handicap în min. 53 
prin Feodot, care a transformat 
o lovitură de la 18 m. (P. V.).

CLASAMENT
1. C.S.M.S. Iași 10 8 1 1 19- 7 172. Ceahlăul P. N. 10 5 2 3 15- 9 123. C.F.R. Pașcani 10 6 0 4 16-11 12
4. Siderurgistul 10 5 2 3 17-14 12
5. Electronica Obor 10 4 3 3 16-15 116. Chimia Suceava 10 4 2 4 10- 9 107. Flacăra Moreni 10 5 0 5 12-14 10
8. Metalul Buc. 10 3 3 4 8- 9 9
9. Victoria Roman 10 4 1 5 10-13 9

10. Poiana Cîmpina 10 4 1 5 8-14 9
11. Metrom Brașov 10 3 2 5 9-11 8
12. Portul C-ța. 10 3 2 5 11-15 8
13. Chimia Rm. V. 10 3 1 6 10-16 7
14. Politehnica Buc. 10 1 4 5 10-14 6

ETAPA VIITOARE (5 noiem-
brie): Electronica Obor — Side
rurgistul, Flacăra Moreni — 
C.S.M.S. Iași, Metrom Brașov — 
C.F.R. Pașcani, Poiana Cîmpina — 
Politehnica București, Victoria 
Roman — Portul Constanta, Me
talul București — Chimia Rm. 
Vîlcea, Chimia Suceava — Cea
hlăul P. Neamț.

SERIA A II-A
C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 

BAIA MARE (Q—0). Șapte mii de 
spectatori au plecat nemulțumiți de 
la stadionul C.F.R. datorită jocului 
slab practicai de gazde. Feroviarii au 
irosit ocazii clare prin Seceleanu, 
laucu și Fodor. Oaspeții au marcat 
in min. 80 un gol, anulat insă de 
conducătorul jocului pentru faptul că 
intr-o fază anterioară Bohoni ar fi 
fost în poziție de ofsaid. A arbitrat 
Mihai Ispas — Mediaș. (Ștefan 
Marton — coresp.).

CAZ METAN MEDIAȘ — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (1—1). 
Formația locală a dominat in prima 
parte, 'apoi a cedat inițiativa timi
șorenilor. Jocul a fost in general 
frumos, cu multe faze la ambele 
porți. Golurile au fost realizate de 
Zanca (min. 50) pentru Gaz metan, 
Surdan (min. 67) pentru Politehnica. 
A arbitrat C. Sotir — București. 
(1. Rî șnoveanu — coresp.).

VAGONUL ARAD — CRIȘUL 
ORADEA (0—0). Crișul s-a depla
sat la Arad nu pentru a juca fot
bal, ci numai pentru a smulge cu 
orice preț un punct. Timp de 80 de 
minute oaspeții au fost supuși unei 
presiuni de ordinul a cîtorva atmo
sfere, dar jocul înghesuit, uneori 
dur, și mai ales ratările înaintașilor 
de la Vagonul au făcut ca tabela 
de marcaj să râmînă albă. Raport 
de cornere : ,75—4 în favoarea Va
gonului. Arbitrul Gh. Vereș — Cluj, 
în nota jocului. (Gh. Nicolăiță — 
coresp.).

C S. M. SIBIU — C.F.R.I.R.T. 
ARAI) (2—1). Din nou spectatorii 
sibieni au plecat dezamăgiți de ca
litatea jocului prestat în special de

jucătorii de la C.S.M. Dacă în pri
ma repriză s-a mai văzut ceva fot
bal, după pauză greșelile au abun
dat. Au înscris: Laufceag (min. 2), 
Bermoser (min. 57, autogol) respec
tiv Csako (min. 81). Vasile Dumi
trescu — București a arbitrat foarte 
bine. (Ilie Ionescu-coresp. principal).

C.F.R. CLUJ—A.S. GUGIR (6—0) 
O curiozitate: echipa care a înscris 
cele mai multe goluri din această 
serie, 19, este C.F.R. ■— ocupanta 
ultimului loc al clasamentului, și 
care duminică a obținut prima sa 
victorie pe teren propriu. în acest 
meci s-au înscris multe goluri, însă 
s-a și ratat, printre care și un pe
nalii de către Mazurachis. Au mar
cat : Mazurachis (min. 56. 68 și
75). Stanciu (min. 22 și 41) și 
Petrescu (min. 27). Corect arbitra
jul lui S. Zoltan — Tg. Mureș. 
(C. V.).

C.S.M. REȘIȚA — METALUL 
HUNEDOARA (0-—0). Reșițenii au 
jucat confuz, au greșit în fazele de 
finalizare. Oaspeții au luptat mult, 
apărîndu-se supranumeric. A arbitrat 
A. Alexe — Rm. Vîlcea. (Iancu Plă- 
vîțiu — coresp. principal).

OLIMPIA ORADEA — 1ND. 
SÎRMEI C. TURZII (1—0). în pri

ma repriză ambele formații au prac
ticat un fotbal plăcut. După pauză, 
oaspeții s-au retras în apărare, în*  
cercînd astfel să scoată un scor 
egal. Unicul gol a fost realizat de 
Sacaci III în min. 83. A arbitrat 
foarte bine N. Lazăr — Petroșani. 
(I. Boitoș — coresp.).

CLASAMENT

1. C.F.R. Timișoara 10 6 2 2 16- 4 14
2. Vagonul Arad 10 6 2 2 12 -8 14
3. Crișul Oradea 10 5 3 2 12- 7 13
4. Polit. Tim. 10 5 1 4 18-12 11
5. C.S.M. Sibiu 10 4 3 3 14-12 11
6. Gaz m. Mediaș 10 4 3 3 10-12 11
7. C.F.R,I.R.T. Arad 10 5 0 5 15-10 10
8. Olimpia Oradea 10 4 2 4 11-14 10
9. A. S. Cugir 10 5 0 5 11-21 10

10. Met. Hunedoara 10 3 3 4 8-11 9
11. Ind. s. C. Turzii 10 3 2 5 12-13 8
12. C.S.M. Reșița 10 2 3 5 4- 8 7
13. Minerul B. M. 10 2 3 5 7-14 7
14. C.F.R. Cluj 10 2 1 7 19-23 5

ETAPA VIITOARE (5 noiembrie)-. 
A.S. Cugir--Gaz metan Mediaș. Mi
nerul Baia Mare^-Olimpia Oradea, 
lnd. sîrmei C. Turzii—C.F.R. Timi
șoara, Crișul Oradea—C.S.M. Reșița, 
Metalul II Imedoara—C.F.R.I.R.T.
Arad, Politehnica Timișoara-—C.F.R. 
Cluj, Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu.

0 NOUĂ ETAPĂ
IN „CUPA ROMÂNIEI"

In ziua de 29 octombrie va avea 
loc o nouă etapă a popularei com
petiții fotbalistice dotată cu „Cupa 
României". în această etapă vor in
tra în luptă echipele din DIVIZIA B, 
alături de*.  formațiile de DIVIZIA C 
și cele din campionatele regionale 
calificate în etapele disputate pînă 
în prezent. Iată programul : Fulgerul 
Dorohoi—C.S.M.S. Iași, Viitorul Boto
șani—Chimia Suceava, Medicina Iași— 
C.F.R. Pașcani, Gloria Birlad—Side
rurgistul Galați, Petrolul Moinești— 
Ceahlăul P. Neamț, Textila Buhuși— 
Victoria Roman, Chimia Mărășești— 
Oțelul Galați, Gloria C.F.R. Galați— 
Metalul București, Progresul Brăila— 
Electronica Obor, Marina Mangalia—
I.M.U.  Medgidia, Cimentul Medgidia 
—Portul Constanța, Avîntul 9 Mai 
București—Metalul Tirgoviște, Dinamo 
Obor București—Rapid Plopeni, TUG 
București—Metrom Brașov, Ș. N. Ol
tenița—Politehnica București, Chimia 
Tr. Măgurele—Chimia Rm. Vîlcea, 
Metalul Buzău—Flacăra Moreni, Vii
torul Fieni—Poiana Cîmpina, Victoria 
Tg. Jiu—C.S.M. Reșița, Dunărea Ca
lafat—Progresul Corabia, Dacia O- 
răștie—C.S.M. Sibiu, Minerul Ghelar— 
A. S. Cugir, Mureșul Deva—C.F.R. 
Arad, Furnirul Deta—C.F.R. Timișoa
ra, Minerul Moldova Nouă—Politeh
nica Timișoara, U.M. Timișoara—Va

gonul Arad, Unirea Oradea—C.F.R. 
Cluj, Bihoreana Marghita—Olimpia 
Oradea, Voința Sighet—Minerul Baia 
Mare, Recolta Cărei—Crișul Oradea, 
C.I.L. Gherla—Soda Ocna Mureș, Me
dicina Cluj—lnd. sîrmei C. Turzii, 
Lemnarul Odorhei—Chimica Tîrnă- 
veni, Torpedo Tohan—Oltul Sf. 
Gheorghe, A.S.A. sibiu—Metalul Hu
nedoara, Chimia Făgăraș—Gaz metan 
Mediaș.

Meciurile vor începe la ora 14,30, 
cu excepția partidelor : Avîntul 9 Mai 
—Metalul Tirgoviște, ’’Dinamo Obor 
București—Rapid Plopeni și T.U.G. 
București—Metrom Brașov, care se 
vor disputa dimineața — de la ora 
10,30.

în cazul în care un meci se termi
nă ta egalitate (după 90 de minute), 
jocul va fi prelungit cu două reprize 
a cîte 15 minute, fără pauză între 
ele. Dacă egalitatea se menține, se va 
califica echipa care a jucat în depla
sare.

Arbitrii de centru vor fi delegați 
de Colegiul central al arbitrilor, iar 
cei de tușă de către colegiile regio
nale pe raza cărora au loc meciurile.

Partidele formațiilor care actjvează 
în campionatele regionale și parti
cipă la această etapă a „Cupei Româ
niei" vor fi aminate pentru data de 
1 noiembrie 1967.

LOTO - PRONOSPORT
• Încă 11 autoturisme atribuit 

in două zile.

In cadrul cuplajului fotbalistic 
de pe stadionul „23 August“, din 
ziua de 22 octombrie, precum și 
în dimineața zilei de luni 23 oc
tombrie, la standul Loto-Prono- 
sport din Parcul de*  distracții de 
la Halele Obor, Administrația de 
stat Loto-Pronosport a înmînat 
actele a încă 11 autoturisme cîști- 
gate la concursul excepțional Pro- j
noexpres din 24 septembrie 1967, 
la LOTO — tragerea Recoltei din 
7 octombrie și Pronosport — con
cursul nr. 40 din 8 octombrie 1967.

Dăm numele acestor cîștigători 
care au fost înscriși pe listele ma
rilor premiați: Gheorghiu Gheor
ghe din Iași, Cristi Gheorghe din 
Lipova, Borș Floare din Chișineu- 
Criș, regiunea Crișana, Bucșă Ion 
din Brașov, Sulț Ana din Timi
șoara — cite un „Renault 16“, Duțu 
Constantin din București, Dușmâ- 
nescu Constantin din Sebeș, re
giunea Hunedoara — cite un 
„Moskvici 408“, Oprea I. Mihăilă 
din Odobești, Toth Iosif din Timi
șoara și Miron Vasile — cîte o 
,.Skoda 1000 M.6.“ și Maghiari 
Irma din Tg. Ocna — un „Fiat 850“,

Un nou prilej de a obține auto
turisme vi-1 oferă tragerea specia
lă LOTO din 27 octombrie 1967, 
care atribuie 20 autoturisme (2 
„Renault 10 Major", 4 „Skoda 1000 
M.B.“, 2 „Fiat 850“, 2 „Renault 
Gordini" și 10 „Trabant 601“), în 
afara premiilor în bani.

Se efectuează 4 extrageri — 28 
numere.

Joi 26 octombrie a.c., ultima zi 
pentru procurarea biletelor.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 42 DIN 18 OCTOMBRIE 

19«7

EXTRAGEREA I : categoria I : 2
variante a 29 469 lei ; a Il-a : 10,5 a 
6 081 lei; a m-a : 53 a 1 297 lei ; a 
IV-a : 417 a 212 lei ; a V-a : 1 031 a 
85 lei ; a Vl-a : 4 772 a 25 lei.

EXTRAGEREA A II-A : categoria 
a Ii-a : 1 variantă a 30 591 lei și 7 
a 5 591 lei ; a IlI-a ; 21 a 2 294 lei : 
a IV-a : 190 a 326 lei ; a V-a : 598,5 
a 103 lei ; a Vl-a : 2 810 a 30 lei.

Report la categoria I, extragerea 
a II-a suma de lei 53110.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



Prințul Gholam 
la Snagov printre

(Urmare din pag. 1)

țiului de forță pe care l-a practi
cat în zurhanale. Cine a citit 
„Goiestan" va înțelege ce în
seamnă perpetuarea prin bucu
rie și plăcere, a unui sport cu 
adevărat popular. De aceeași 
atenție se bucură Ia noi 
sportul halterelor și abia 
în al treilea rlnd — fotbalul. 
Cît despre polo călare — spor
tul favorit al prinților Siavuș 
șl Guștasp din opera „Șah 
Name", sport practicat cu aceeași 
ardoare și azi — regretăm doar 
că nu figurează în programul 
olimpic...

— După ce principii călăuziți 
mișcarea sportivă in Iran ?

— Ne bazăm pe considerentul 
că primordialitatea revine masei 
largi de practicanți. Fără o 
proporție cantitativ respectabilă 
de sportivi nu vom avea nici
odată campionii pe care-i dorim, 
în acest sens canalizăm efortu
rile conjugate ale Consiliului 
sportiv guvernamental și ale 
Comitetului national olimpic. Ne 
străduim să asigurăm facilități 
pentru sport, să punem la dis
poziția maselor terenuri, echipa
ment. materiale.

La sfirșitul demonstrației,

Turcia pregătește de un an 
campionatele enropene de volei

(Urmare din pag. 1)

Marele examen al compatrio
tului nostru, Neculae Murata. în 
aceste zile, Neculae Murafa își 
concentrează atenția și forțele 
spre definitivarea pregătirii lo
tului masculin al Turciei unde 
lucrează — ca un apreciat cu
noscător al voleiului — de mai 
bine de doi ani.

Specialistul român a creat în 
toate marile centre ale tării ve
ritabile nuclee ale acestui sport, 
depășind cu ele perioada pionie
ratului.

Am simțit o mîndrie ameste
cată cu emoție auzind pretutin
deni nu numai simple aprecieri 
profesionale la adresa specialis
tului Murafa, ci calde cuvinte de 
prețuire pentru pasiunea și com
petenta lui.

Dar să ne întoarcem la prin
cipala grijă a antrenorului Mu
rafa în zilele, în săptămînile care 
vin. După o selecție care a în
ceput cu patru luni în urmă, el 
a. definitivat lotul masculin, pe 
care l-a și aruncat într-un „prim 
foc* * al întrecerii: Jocurile Medi
teraneene. Care sînt speranțele 
lui ? Să se califice în turneul fi
nal, deci un loc între primele 
opt echipe europene și... acolo, 
ce s-o putea cîștiga în plus va fi 
un bun cîștigat. Cei 16 jucători se

CAMPIONATE...
& In etapa a V-a a campionatului 

spaniol, Valencia a fost învinsă pe 
teren propriu de F. C. Barcelona cu 
2—1. Viitoarea adversară a echipei 
Steaua ocupă locul 9 în clasament, 
avînd 4 puncte (două victorii, trei 
înfrîngeri, golaveraj 8—6).
• Derbiul campionatului iugosîav : 

Partizan Belgrad — Steaua roșie 
Belgrad 1—0 (prima victorie . după 
5 ani). Alte rezultate : Velej — Di
namo Zagreb 1—2, O.F.K. Beograd —

ghiu încerca, intr-adevăr, marea 
performantă. Dar...

— Șansa mea principală era par
tida cu Yanofski, în care aveam 
albele, confirmă interlocutorul nos
tru. Lăsasem deja o jumătate de 
punct foarte prețioasă în fața lui 
Benko, care s-a salvat în fața mea 
cu o mutare unică de apărare. Deci, 
trebuia să cîștig neapărat la cana
dian. Yanofski nu este însă un ju
cător pe care poți să-l învingi cînd 
vrei și cum vrei. Partida noastră 
a însemnat o încleștare aprigă pe 
tabla cu 64 patrate, în care nici 
una din cele două tabere n-a reușit 
să facă pasul decisiv spre victorie. 
Necăjit și obosit de căutări zadar
nice, am semnat remiza pe fișa 
partidei.

— Și cu Larsen ?
— A urmat firește, consecința 

legii aspre a întrecerii. Acum riu-mi 
mai trebuia jumătate de punct la 
fostul candidat la titlul mdndial. ci 
un punct întreg. Jucam cu negre
le. .. Să risc sau să nu risc ? Mi-am 
•spus că un loc la mijlocul clasa
mentului — și-un scor de 50 la sută 
— îmi sînt oarecum asigurate. Deci, 
am riscat. Șansa a fost de partea 
lui Larsen. Dar cum ? ... Intr-un

Florin Gheorghiu
văzut de Neagu Radulescu

Pe harta călătoriilor șahiste ale 
lui Florin Gheorghiu, încă un con
tinent descoperit — America de 
Nord. Cea de Sud fusese abordată 
încă de acum doi ani, cînd cam
pionul nostru se înscria printre 
pariicipanții marelui turneu de la 
Mar del Plata. Acum, primul șa- 
hist al României se întoarce dintr-o 
nouă „premieră" de dincolo de 
Ocean, de data aceasta disputată 
aproape de tărîmul ghețurilor veș
nice, la Winnipeg. Orașul, pe care-l

Reza Pahlavi 
canotorii români

sint prezentați Alteței Sale 
caiaciștii de renume mondial: 
Aurel Vernescu, Atanase Sciot- 
nic, Mihai Țurcaș, Dimitrie Iva
nov, împreună cu antrenorii lor. 
Felicitindu-i' prințul Gholam 
Reza Pahlavi a avut cuvinte de 
frumoasă apreciere pentru spor
tul nostru : ..Mi s-a oferit o fru
moasă surpriză astăzi. Este o 
plăcere să’ vezi spectacolul unui 
tineret robust, căruia sportul îi 
stă pe deplin la îndemînă. Tot 
respectul pentru efortul pe care-1 
depuneți".

— Doriți să transmiteți un 
mesaj sportivilor români ?

— Cu plăcere, dar mai ales 
cu gîndul la Jocurile Olimpice 
din Mexic:

(Cele mai bune urări sporti
vilor români).

antrenează în comun, cu jucăto
rii noștri de renume Plocon, Băr
buță și Fieraru, solicitați de fe
derația turcă tocmai în acest 
scop.

Să vedem însă, cum sînt pri
vite în Turcia perspectivele na
ționalelor noastre... Cele mai 
multe dintre pronosticurile spe
cialiștilor turci merg spre echipa 
Cehoslovaciei ■, ei cred că actua
la campioană mondială va adăuga 
și titlul european celui suprem, 
în palmares. Pentru turneul femi
nin, părerile sînt unanime: volei
balistelor sovietice nu le poate 
scăpa titlul.

Băieților noștri Ie este rezervat 
rolul de autsideri, poziție de 
unde pot țîșni mai neobservat 
spre culme. Păcat că nu s-a rea
lizat un schimb de turnee între 
echipele masculine ale Turciei și 
României; ajungerea lotului 
nostru la locul campionatului cu 
cel puțin o săptămînă înaintea 
restului formațiilor ar fi repre
zentat un mare avantaj pentru 
acomodarea cu întreaga atmosfe
ră a competiției, pornind de la 
somierele hotelului și terminînd 
cu spectatorii. Un lucru e cert: 
iubiți și apreciati. voleibaliștii ro
mâni nu vor duce lipsă de încu
rajări, pe care le dorim însoțite 
de performanțe.

INCA UN PAS...
LA ÎNTOARCEREA DIN CANADA A CAMPIONULUI NOSTRU DE 

ȘAH, MARELE MAESTRU FLORIN GHEORGHIU
asociam pînă de curînd doar cu 
tradițiile hocheiului canadian, a 
găzduit una dintre intrecerile-ve- 
detă ale sezonului șahist interna
țional : „turneul celor 10“.

— Ce ne poți spune despre ad
versarii întîlniți la Winnipeg ? l-am 
întrebat pe campionul nostru, la 
puține ore după întoarcerea sa în 
patrie.

— Pe mai toți îi cunoșteam bine, 
din alte concursuri, ne răspunde 
Florin Gheorghiu. Nou era doar de
corul în care ne întîlneam. Preci
zez că din cei zece competitori, 
unul singur nu era mare maestru, 
reprezentantul Izraelului, Kogan. 
El, de altfel, a și ocupat ultimul 
loc în clasament, făcînd oarecum 
notă contrastantă cu acel pronun
țat echilibru de forțe care a carac
terizat turneul. Dovadă, distanța de 
numai 2'/j puncte dintre locul întii 
și cel penultim. Așa se face că, 
la două runde înainte de sfirșitul 
turneului, jumătate din concurenți 
aspirau încă la victorie.

Din lectura telegramelor de presă 
ce ne soseau din Canada nu ne-a 
fost greu să deducem că in aceste 
ultime două runde Florin Gheor

Corespondență specială din Varșovia

ANTRENORUL MATHYAS PRIVEȘTE CU OPTIMISM MECIUT DE EA CRACOVIA
VARȘOVIA, 23 (prin telefon). 

înaintea etapei a Xl-a a campio
natului de fotbal al Poloniei, an
trenorul Mathyas avea destule e- 
moții. El se gindea, în primul 
rînd, Ia cele două întîlniri deosebit 
de importante programate dumi
nică în campionat, în care urmau 
să evolueze majoritatea jucători
lor din lotul Poloniei pentru me
ciul cu România. Firesc, el își pu
nea întrebarea: vor arăta titularii 
o formă corespunzătoare, vor sur
veni indisponibilități ? Și iată că 
.după meciurile Gornik Zabrze — 
Legia Varșovia și Wisla Cracovia 
— Ruch Chorzow, antrenorul fe
deral Mathyas a... dormit liniștit. 
Majoritatea selecționabililor au a- 
rătat o formă foarte bună, nici 
unul dintre membrii lotului nu a 
fost accidentat și, în plus, ambele 
partide s-au ridicat la un bun ni
vel tehnic. Pe scurt, el are toate 
motivele să privească cu încredere 
meciul de la Cracovia.

în jocul Gornik Zabrze — Legia 
Varșovia victoria a revenit gazde
lor, cu scorul de 2—1. Apărarea 
gazdelor, în frunte cu internațio
nalii Kostka (portar) și Osliszlo

FOTBAL
în meciul de la Madrid (Spania — 

Cehoslovacia 2—1), cele două re
prezentative au aliniat formațiile : 
SPANIA : iribar — Elerdio. Tognino, 
;G alega, Reija — Pirri, March al — 
Amancio. Ruiz, Garate. Jose Maria. 
CEHOSLOVACIA : Viktor — Lala, 
Horvath, Popluhar, Taborski — Ge
leta. Kuna — Vesely, Sikora, Masny, 
Boroș. După acest meci, clasamentul 
grupei I se prezintă astfel :
1. Spania 6 3 2 1 6—2 8
2. Cehoslovacia 4 3 0 1 7—2 6
3. Irlanda 5 113 3—7 3
4. Turcia 5 113 3—8 3

Ultimele două meciuri : Turcia — 
Cehoslovacia (la 15. XI) și Cehoslo
vacia — irlanda (22. XI). Cehoslova
cie are desigur, mari șanse de a o- 
cupa primul loc.

PROGRAMUL INTERNATIONAL 
AL SĂPTÂMÎNII ’

MIERCURI (25 OCTOMBRIE). 
„Cupa orașelor tîrguFri« (restanțe 
din otapa I) : Lokomotiv Plovdiv
— Partizan Belgrad (în tur 1—5) : 
Atletico Madrid — Wiener Sport- 
klub (în tur 5—2).

SÎMBATA (28 OCTOMBRIE) : 
Campionatul european : Franța — 
Belgia

DUMINICA (30 OCTOMBRIE) : 
Campionatul european : R.D. Ger
mană — Ungiaria : Meci amical : 
Polonia — România ;

Preliminarii olimpice : Franța
— Finlanda.

Internaționalul Lu- 
cyan Brychzy este 
unul dintre cei mai 
populari fotbaliști 
din Polonia. Recent, 
atacantul echipei 
Legia — care acti
vează neîntrerupt de 
75 ani in aceeași for
mație — a fost săr
bătorit intr-un ca
dru festiv cu prile
jul celui de al 
500-lea meci susți
nut in formația sa. 
Brychzy, în vîrstâ 
de 33 de ani, îm
bracă duminică la 
Cracovia pentru a 
58-a oară tricoul 
primei selecționate 

a Poloniei.

(fundaș central), a jucat excelent, 
stăvilind în cîteva rînduri atacu
rile Legiei, conduse de Brychzy și 
Zmijewsky. în celălalt meci, Wisla 
Cracovia — Ruch Chorzow, 's-a

PE GLOB
Vojvodlna 2—0. Clasament după 12 
etape : Zelejnlciar. Dinamo Zagreb și 
Partizan cite 12 p.
• Cel mai important meci din eta

pa a Xl-a a campionatului Bulgariei: 
Levski — siavla 3—2 (Slavia a con
dus de două ori și în ultimul minut 
a ratat un penalti). Alte rezultate : 
Lokomotiv Solia — Spartak Sofia 
2—1, Ț.S.K.A, Sofia — Sllven 4—0, 
Spartak Pleven — Trakla Plovdiv 
1—1. Clasament : Lokomotiv Sofia
19 p. Levski 18 p, Ț.S.K.A. 17 p, Mi- 
nior 14 p etc.

PE SCURT
SANTIAGO DE CHILE, 23 

(Agerpres). — Mai multi atletf 
care au concurat la întrecerile 
săptămînii preolimpice de la Ciu
dad de Mexico, au luat startul 
într-un concurs international des
fășurat la Santiago de Chile.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate cu acest prilej : mas
culin : 400 m : Jan Werner (Po- 
lonial 45"9'10; 800 m: Jean
Pierre Dufresne (Franța) l'47"4/10; 
110 m garduri: Schdgeț (R. F a 
Germaniei) 14"3/10 .■ 200 m : Pe
dro Grajales (Columbia) 20"9/10 ; 
5 000 m: Noel Tijou (Franța) 
Î3"57,8/10 ■, disc : Piatkowski (Po
lonia) 60.24 m ; 1 500 m: Claude 
Nicolas (Franța) 3'41 ”6/10 : femi
nin . .200 m: Gabrielle Meyer 
(Franța) 24"; disc: Liesel Wester
man (R. F. a Germaniei) 58,64 m; 
suliță : Daniela' Jaworska (Polo
nia) 55,80 m.

ÎN TURNEUL internațional de 
tenis de Ia Barcelona, cunoscutul 
jucător spaniol Manuel Santana 

final de excepție, cînd pionul sacri- J 
ficat de mine în deschidere a în
semnat tocmai picătura care a în
clinat spre danez balanța victoriei.

In acest timp, notăm, Darga și 
Spasski remizau in numai 15 mu
tări. ceea 'ce a avut ca rezultat ega
litatea finală. Pe primele două 
locuri, cu fi puncte. Larsen și Dar
ga. Campionul' României termină 
cu 4'h puncte (din 9 posibile), pe 
locul șase. Un rezultat care, ori
cum, ii onorează, dat fiind forța 
deosebită a adversarilor. Remize cu 
Keres, Szabo, Spasski, Matanovici, 
Darga. Benko, Yanofski; victorie 
la Kagan ; infringere la Larsen...

— Pentru a doua oară am jucat 
într-un adevărat turneu de mari 
maeștri, continuă Florin Gheorghiu. 
Primul a fost cel de la Moscova, 
unde am ocupat locul 13 din 18 
concurenți, toți posedînd înalta ca
lificare. La Winnipeg, am mai fă
cut un pas. ..

încheiem aci discuția cu cel mai 
tînăr campion pe care l-a cunoscut 
istoria șahului nostru. Nu insă fără 
a fi notat și o ultimă declarație, 
în plină actualitate.

— Voi lua parte la finala campio
natului național, în noiembrie. 
Vreau să-mi apăr titlul de campion 
al țării și, dacă-mi va fi posibil, 
să-1 păstrez încă o dată.

Precizăm. Ar fi pentru a șasea 
oară. Și pentru a patra oară con
secutiv. Un record.

RD. V.

înregistrat un scor egal : 2—2, ast
fel incit ultima se menține în frun
tea clasamentului, cu 17 puncte, 
urmată de Legia — 16 p, Polonia 
Bytom — 15 p, Gornik Zabrze — 
12 p.

Miercuri, cei 15 jucători intră 
în cantonament la Wisla, unde vor 
continua pregătirile pînă sîmbătă, 
cînd lotul se va deplasa la Craco
via, în vederea partidei de dumi
nică, cu selecționata României.

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Ungaria, avînd 
la centru pe Tibor Votava.

G. AI.EKSANDROWICZ -
redactor la „Przeglad Sportowy'^

1-a învins cu 6—0, 6—0 pe en
glezul Roger Taylor, iar Nicola 
Pilici (Iugoslavia) a dispus cu 
6—4, 7—9 6—3 de Juan Manuel 
Couder (Spania). în proba de 
dublu masculin, cuplul vest-ger- 
man Buding-Silscbembroicb a în
trecut cu 6—4. 7—-5 perechea 
spaniolă Santana-Gisbert.

DESFĂȘURATA Ia Leeds, intîl- 
nirea internațională de rugbi din
tre selecționatele Angliei și Aus
traliei s-a încheiat cu vicioria 
rugbistilor englezi, învingători cu 
scorul de 16—11.

ÎN CADRUL concursului inter
național de lupte libere de la 
Zakopane, sportivul român Gheor- 
ghe Stan a avut o comportare 
remarcabilă, reușind să se cla
seze pe primul loc la categoria 
57 kg. Locurile următoare au- 
fost ocupate de Kowalski (Polo
nia) și Donath (R. D. Germană).

Iată cîștigătorii celorlalte cate
gorii : categoria 52 kg : Krop 
(Polonia) : categoria 63 kg : Ir- 
man (R. D. Germană); categoria 
70 kg -. Karlsson (Suedia); cate
goria 78 kg: Robin (Franța) - ca
tegoria 87 kg: Hollosy (Ungaria); 
categoria 97 kg : Dlugosz (Polo
nia) ; categoria peste 97 kg : 
Robertson (Suedia).

MAREIE PREMIU 
AUTOMOBILISTIC 
Al MEXICULUI

..Marele premiu al Mexicului", 
ultimul concurs din cadrul cam
pionatului mondial de automobi
lism, a fost cîștigat de multiplul 
campion englez Jim Clarck. în
vingătorul, care a concurat pe o 
mașină „Lotus Ford“, a fost cro
nometrat pe distanța de 325 km 
cu timpul de lb59:28,70 (medie o- 
rară 163,220 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Jack Brabham 
(Australia) — pe o mașină ..Brab
ham Repco“; Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) — pe o mașină „Brab
ham Repco“ și John Surtees (An
glia) — pe o mașină „Honda“.

în urma acestor rezultate, pri
mul loc în clasamentul campiona
tului mondial a fost ocupat de 
Denis Hulme cu 51 puncte, urmat 
de Jack Brabham cu 46 puncte, 
Jim Clarck cu 41 puncte, Chris 
Amon (Noua Zeelandă) și John 
Surtees cu cite 20 puncte.
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