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Concursul internațional de atletism

Sprinterele vest-germnne 
la startul întrecerilor

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA 1

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Federația de atle
tism din R. F. a 
Germaniei a co
municat forului 
nostru de specia
litate numele ce
lor șase sportive 
care vor lua star
tul la întrecerile 
concursului inter
național de pe 
stadiopul Republi
cii. Este vorba de 
sprinterele Karin 
Frisch, Erika Pol
lman, Jutta Stock, 
Hannelore Tra
bert, de aruncă* 
toarea de greuta
te Gertrude Scha
fer și de sulițașa 
Ameli Koloska,

Frisch, Stock și 
Trabert au fost, 
anul trecut, fina
liste ale cursei de 
100 m plat la,eu
ropenele" 
Budapesta 
a cîștigat 
de bronz) _
făcut parte aceste trei alergătoare și în plus Meyer) a 
Ocupat locul secund, după o luptă extraordinară cu for
mația Poloniei. Ștafeta veșt-germană a condus pînă pe ul
timii metri și doar sprintul final, de-a dreptul senzațional, 
al Evei Klobukowska a putut întoarce un rezultat care 
părea cert. La Budapesta, echipa R.F.G. a înregistrat tim
pul de 44,5 secunde.

Alergătoarele vest-germane vin la București cu intenția 
să realizeze- rezultate valoroase cu care să se impună 
atenției selecționerilor pentru formarea reprezentativei 
Europei care va întîlni, la Montreal, echipa Americii.

Alergătorul belgian Herthoge se anunță ca principalul 
pretendent la primul loc în cursa de 1500 m. Rezultatul 
său de 3:40,7 îl' îndreptățește, desigur, să aspire la întîie- 
tate în această probă.

Un duel interesant se anunță la aruncarea discului între 
suedezul Rickard Bruch (57,34 m) și campionul nostru 
losif Naghi, care și-a îmbunătățit recordul pentru a doua 
oară în acest sezon (57,86 m). Interesant de remarcat fap
tul că ambii concurenți sînt la fel de tineri i au 21 de ani.

de la
(prima 

medalia 
iar echipa

AȘTEPTĂM...
încă o etapă si gata ! Ne 

vom lua la revedere de la 
această ediție a campiona
tului. Dacă facem o privire 
retrospectivă, putem spune 
,că de-a lungul celor 25 
de etape desfășurate pînă 
acum, echipele ne-au ofe
rit prea puțin... fotbal. O 
vor face în cea de a 26-a ? 
Greu de presupus. Am scris 
și cu alte prilejuri și am 
tot sperat Intr-un reviri

I. Drîmbă, printre 

fruntași în „Cupa 

Giovanini"
BOLOGNA, 5 (prin tele

fon). In localitate au avut 
loc întrecerile de floretă 
băieți din cadrul tradiționa
lului concurs internațional 
dotat cu „Cupa Giovanini”. 
Concursul, desfășurat după 
formula clasică (cu turneu 
final de 8 trăgători) a fost 
cîștigat, după un baraj în 3, 
de către floretistul polonez 
Ryczard ParuUki.

Confirmînd ultimele rezul
tate din acest sezon, repre
zentantul țării noastre
I. Drîmbă a ocupat locul 4, 
înaintea principalilor trăgă
tori din Ungaria, Italia și 
Franța.

Iată și clasamentul tur
neului final : 1. Ryczard Pa- 
rulski (Pol.) 5 v. d.b. ; 2. Vik
tor Puteatin (U.R.S.S.) 5 v. 
,d.b. ; 3. Gherman Sveșnikov 
(U.R.S.S.) 5 v. d.b. : 4. Ionel 
DRIMBA (ROMANIA) 4 V. ;
5. Luigi Granieri (It.) 4 v. ;
6. Janus Wojda (Pol.) 2 v ;
7. Christian Noel (Fr.) 2 v. ;
8. Jeno Kamuty (Ung.) 1 v.

Acesta a fosț ultimul con
curs internațional de amploa
re pînă la „mondialele” de 
la Montreal.

losif Naglii

de 4x100 m a R.F.G. (din care au

ment care nu s-a produs 
decît pe ici, pe colo, amă- 
gindu-ne. Nici chior cînd 
lupta s-a apropiat de sfîr- 
șit —. și cînd, pentru unele 
dintre ele un punct valo
rează cît... 10 — echipele 
n-au renunțat la jocul lor 
demodat.

E|ar să reluăm, pe scurt, 
cîteva din aprecierile cro
nicarilor noștri de la me
ciurile de duminică. De la 
Cluj ni s-a transmis: ,Dacă 
ar fi să caracterizez evo
luția celor două formații aș 
scrie fără nici o ezitare: 
una a jucat mai prost de
cît cealaltă, întreeîndu-se In 
greșeli..." De la Brașov cam 
aceiași lucru: „...Trecea 
minut după minut și nimic 
nu se întimpla... Doar o 
alergătură fără rost, fără 
nici o preocupare pentru 
fotbal cît de cît Ia nivelul 
pretențiilor categoriei A..." 

s

Stadionul Dinamo. O frumoasă repriză de gimnastică executată de cei mai mici sportivi ai Capitalei, cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei pionierilor"

. .. . ............... . |( , i ( Foto: T. Roibu

Pe marginea campionatului masculin de handbal:

In felul acesta ne pregătim să recucerim primul loc în lume ?
S-a încheiat o nouă ediție 

a campionatului masculin de 
handbal. Mărturisim sincer, 
ne vine foarte greu să facem 
analiza acestei întreceri, să 
discutăm despre principalele 
lucruri petrecute de-a lungul 
celor 18 etape, în care 10 e- 
chipe — așa-zise cele mai 
bune din țara noastră — și-au 
disputat (cel puțin teoretic) 
titlul de campioană. Ne vine 
greu nu pentru că problemele 
sînt atît de multe și așa de 
variate îneît nu am ști cu care 
să începem sau căreia să-i 
acordăm un spațiu mai mare. 
Nu despre așa ceva este vor
ba. Ci de faptul că iarăși am 
închis caietul de notițe al u- 
nei ediții, fără ca între scoar
țele lui să fie cuprinse lucruri 
deosebite, elemente noi, inte
resante, care să stîrneaseă dis
cuții. comentarii.

Știam, de pildă, încă din ziua 
de 28 august 1966, dată la 
care s-a disputat prima etapă 
a întrecerii, că titlul de cam
pioană a țării și-I vor disputa 
tot Dinamo București și Stea
ua, așa cum se petrec lucru
rile de ani de zile, într-o o- 
bositoare monotonie. Știam, de

La București: .Rapid a cîș
tigat, dar este departe de 
forma sa bună..." ș.a.m.d.

Si iată-ne, astfel, în 
preajma bilanțului, cînd se 
vor trage concluziile, cînd 
va trebui să vedem ce a 
cîștigat fotbalul ca valoare 
tehnică și tactică, cu ce 
ne-am ales după încă un 
sezon! Acum, în ceasul al 
doisprezecelea, privind ade
vărul în față, constatăm că 
investițiile noastre în fot
bal nu și-au atins decît 
foarte puțin scopul. Cei 
chemați recent să pregă
tească .naționala' pentru 
jocul cu Italia trebuie să 
bîjbîie, să caute „acul în 
carul cu fîn" pentru încro
pirea unui ,11" mai răsă
rit pe care să-l alinieze la

C. MANTU

(Continuare în pag. a 3-a) 

asemenea, în mod cert, că 
proaspăt promovata echipă din 
Iași (Agronomia) va retrogra
da. Este drept, nu știam pre
cis care va fi a doua forma
ție ce va că dea în seria se
cundă. Dar acest lucru nu era 
chiar atît de greu de ghicit, 
la retrogradare... candidînd 
doar două sau trei competi
toare.

Și atunci ? Pentru ce s-au 
disputat cele 90 de meciuri ale 
campionatului, cînd lupta pen
tru titlu s-a rezolvat tot prin 
meciurile directe dintre Steaua 
și Dinamo ? Celelalte echipe ce

Un grup de alergători de la clasa 250 cmc. Primii doi — de la 
stingă la dreapta — învingătorii manșelor: O. Ștefani și

Cr. Dovids
Foto: R. Cristei

Recital de motocros la Sibiu
Duminică dimineața, pe 

traseul de pe dealul Guște- 
rița din Sibiu, s-a desfășu
rat etapa a IV-a a campio
natului republican de moto
cros. Cursele au plăcut prin 
dinamismul lor și mai ales 
prin faptul că fiecare man
șă a avut alt cîștigător. 
Cristian Dovids și Otto Ște
fani (250 cmc), Ovidiu Puia 
și Eugen Keresteș (500 cmc), 
Francisc Szinte și Eduard 
Huszar (300 cmc), au fost 
cei care și-au înscris nume
le Pe lista învingătorilor in 
manșe, iar Dovids, Puiu ți 
Szinte și-au adjudecat și 
etapa la clasele respective.

Alergătorii de la clasa 

au făcut ? Răspunsul ni-I 
dă clasamentul, care arată, 
negru pe alb, că între Steaua 
(34 de puncte) și Dinamo (32 
de puncte), pe de o parte, și 
restul formațiilor participante, 
pe de altă parte, este o ade
vărată prăpastie: Politehnica 
Timișoara clasată pe locul III 
are abia 19 puncte I Să recu
noaștem că este o situație 
puțin obișnuită care nu poate 
produce decît amărăciune.

In fond, acest lucru arată 
că handbalul nostru masculin 
se poate baza doar pe două 
echipe. Bune, nici vorbă. Și

500 cmc au oferit un adevă
rat recital de motocros prin 
pasionanta întrecere dintre 
cei „trej rr.ari” ai ^categoriei 
grele” : O. Puiu, E. Keresteș 
și E. Seiler. Lupta lor s-a 
desfășurat la un înalt nivel 
tehnic și spectacular, ele
mentele determinante fiind 
atacurile în forță, viteza de 
execuție a virajelor și a să
riturilor pe trambulinele 
naturale, desele schimbări la 
conducerea plutonului, dar 
mai ales prin acurateța par
curgerii traseului de către 
învingătorul clasei, brașo-

I. DUMITRESCU
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pentru aceasta antrenorii loan 
Ghermunescu și Oprea Vlase 
merită toate felicitările. Dar 
cifra, rămîne cifră: DOUĂ ! 
Atît ți nimic mai mult! Și 
asta cînd în fa(a acestui sport 
stă sarcina de a recuceri pri
mul loc in lume, pierdut la 
ultima ediție a campionatului 
mondial...

Ni se ra răspunde, poate, 
eă ți la celelalte ediții ale 
campionatului, mondial, etnd 
reprezentativa țării noastre a

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag, a 2-a)

Un start

tardiv!
De necrezut și, totuși, ade

vărat: deschiderea actualului
sezon pe pistă a avut loc 
abia duminică pe velodromul 
Dinamo din Capitală. Din 
lipsa de preocupare a clubu
lui sportiv Dinamo (care nu 
îngrijește singurul velodrom 
do care dispune ciclismul nos
tru ți care alungă pe alergă
tori din vestiarele ce le apar
țin de drept) și din vina fe
derației de specialitate (de 
ce nu puneți tovarăși de la 
F.R.C. o dată punctul pe i ?), 
pistarzii ut fost frustrați de 
o bună perioadă de timp 
pentru pregătire și competiții, 
cu care nu se vor mai putea 
întîlni decît la... anul. Dczin- 

NOTE
teresul pentru această ramură 
a ciclismului s-a manifestat ți 
în organizarea competiției de 
debut („Cupa Steaua”): iniția
torii au anunțat presa că în
trecerile încep la era 9, dar 
arbitrii au decis între ei (?!) 
să dea primul start la ora 
10 (pe bună dreptate, spec
tatorii au dezaprobat această 
manieră de a organiza o com
petiție) ; în program a fost 
anunțată proba de 500 m, iar 
în fapt s-a desfășurat cea de 
1 000 m etc. Ce are de spus 
clubul Steaua ? Dar federația ?

Intr-o astfel de împrejurare, 
cînd competiția a fost orga
nizată cu atîtea carențe, ar fi 
trebuit să ne rezumăm doar
Ia aceste rînduri critice. Ți- 
nînd cont însă de munca en
tuziaștilor antrenori și de. 
eforturile depuse de alergă
tori vom insera șl rezultatele 
acestei pseudo-competiții:

SENIORI: I 000 m cu start 
de pe loc — 1. O. Negoescu 
(Steaua) 1:12,3; 2. Pâul
Soare (Steaua) 1:13,2; 3. V. 
Buxlacu (Steaua) 1 :13,3 ; 
viteză: I. Paul Soare, 2. V. 
Burlacu, 3. M. Virgil (Steaua); 
semifond (51 ture): 1. G. Ne
goescu 38 p, 2. D. Bon jug 
(Dinamo) 18 p, 3. V. Burla
cu 18 p. „Cupa Steaua” a re
venit lui Paul Soare cu 8 p.

JUNIORI : viteză — P. Tu- 
dorică (Dinamo); eliminare 
— N. Gavrilă (Steaua).

HRISTACHE NAVM



ftUPTE Etapă calmă
in campionatele republicane pe echipe

Duminică s-a desfășurat etapa a 
III-a a campionatelor republicane de 
lupte pe echipe —- categoria A — 
la „greco-romane" și la „libere".

în general, întîlnirile au luat sfîr- 
șit cu victoria favoritelor. La „libere", 
am reținut buna comportare a echi
pei C.S.M. Cluj, care a învins deta
șat, în deplasare pe Mureșul Tg. Mu
reș, precum și rezultatul de egalitate 
cu care s-a încheiat partida dintre 
Victoria Buzău și Petrolul Ploiești. 
Liderul clasamentului, Steagul roșu 
Brașov, a înregistrat o nouă victorie, 
dispunînd de tînăra echipă A.S.A. 
Brașov la un scor concludent (21—7).

Nici la „grcco-romane" etapa a 
IIl-a nu a adus modificare în cla
sament. Notăm comportarea luptăto
rilor de la Metalul care au cîștigat 
meciul cu Rapid. De asemenea, tre
buie remarcată forma bună în care 
se află C.F.R. Timișoara.

în completarea etapei a III-a se 
\vor disputa la 25 iunie următoarele 

. întîlniri: ,.greco-romane“: grupa I la . 
Brașov: (Dinamo București, Steagul 
roșu Brașov), grupa a IV-a la Cra
iova: (Electroputere Craiova, Steaua 
București); „libere": grupa I la Bucu
rești (Steaua, Dinamo).

Iată acum cîteva din 
respqndenților noștri 
etapei de duminică.

relătările co
pe marginea

fost surprins de fo-

toreporterul H. Ma-

vridis executînd

„aruncare cu ridica-

(Oțelul Galați)

Petre Poalelungi

re de coapse*

Qamdbal In felul acesta ne pregătim să recucerim primul loc în lume 1
(Urmare din pag. 1)

sau la Jocurile 
1972, cind handbalul 
programul întrecerilor, 
din amintirea frumoa- 
altă dată, este necesar 
de pe acum, să fim

ieșit învingătoare (1961 și 1964), tot 
două formații de club constituiau 
principala sursă de alcătuite a lotu
lui. Este adevărat. însă nu-i mai 
puțin adevărat că dezvoltarea mon
dială a handbalului a atins un ast
fel de stadiu, incit parc pur și 
simplu copilăresc să te mai gîndești 
că poți realiza o performanță, cît de 
cît apreciabilă, în condițiile cind ai 
doar două echipe solide și bine pre
gătite.

Cu alte cuvinte, dacă vrem ca la 
ediția viitoare a acestei mari com
petiții mondiale, 
Olimpice din 
va figura în 
să nu trăim 
selor zile de 
ca, începînd 
mult mai exigenți față de felul în 
care se muneește în majoritatea sec
țiilor fruntașe de handbal.

De pildă, să ne întrebăm cum au 
contribuit la progresul acestui sport 
echipe ca Dinâmo Brașov (antrenor 
Ion Donca), Politehnica Timișoara 
(antrenor Constantin Jude), Rafină
ria Teleajen (antrenor Dumitru Lu- 
pescu) sau Dinamo Bacău (antrenor 
Lascăr Pană), toate bucurîndu-se de 
condiții de pregătire destul de bune, 
toate avînd antrenori aprecia ți, folo
siți la diferite loturi, toate — din 
păcate — mulțumindu-se însă mereu 
cu locuri la mijlocul sau în a doua 
jumătate a clasamentului? Este 
drept că în aceste secții au crescut 
și s-au format unii dintre handba- 
liștii noștri mai buni. în ultimii ani 
Dinamo Brașov l-a „produs" pe Ce
zar fiica, Politehnica Timișoara pe 
Roland Guneș (parțial, însă), Rafi
năria Teleajen pe Ion Popescu, iar 
/Ammoo Bacău pe Mihai llorobăf.

’• BRAȘOV. Derbiul local dintre 
formațiile de „libere* Steagul roșu 
și A.S. Armata a corespuns doar par
țial, ca urmare a faptului că luptă
torii de la Steagul roșu au fost net 
superiori. Scor final: 21—7 în fa
voarea Steagului roșu. Iată rezulta
tele : cat. 52 kg : D. Bătrîn (Steagul 
roșu) b. tuș L. Cionca (A.S. A.); 
cat. 57 kg: D. Crantea (A.S,A.) b.p. 
T. Mățăoan, cat. 63 kg : 0. Lupu 
(Steagul roșu) egal cu P. Chelcea 
(A.S.A,); cat. 70 kg: V. Boltaș (Steagul 
roșu) b.p. S. Popescu (A.S.A.); cat. 
78 kg: T. Balaș (Steagul roșu) b.p. 
V. Gasper; cat. 87 kg: S. Tampa 
(Steagul roșu) b. tuș K. Ștefan; 
cat. 97 kg: A. Szorni (Steagul roșu) 
și V. Soare (A.S.A.) descalificați 
pentru luptă pasivă; cat. 4-*U kg: 
A. Meindt (Steagul roșu) b. tuș Gh. 
Ismail (A.S.A.).

C. Gruia și T. Maniu-coresp.

9 SATU MARE. Deși handicapați 
prin absența lui Grcisler, (sătmărenii 
prezentîrid doar 7 sportivi pe saltea), 
Unio a obținut o prețioasă victorie 
îri întîlnirea de „gieco-romane" cu 
A.S A. Cluj (16,5 15,5). Rezul
tate: cat. 52 kg: ’Szeder (IJnio) egal 
cu Ciobotaru (A.S.A.); cat. 57 kg: 
Vrabie (A.S.A.) b.p. Erdeș (Unio); 
cat. 63 kg: Savasici (A.S.A.), b.p. 
Szilagy (Unio); cat. 70 kg: Butuc

Altceva, tovarăși antrenori ? Poate 
am uitat noi ? Dar sîritem siguri că 
n-am uitat nimic și că aceasta este 
de fapt * întreaga „producție" a aces
tor patru echipe.

Să le luăm pe rind. DINAMO BRA
ȘOV a terminat campionatul pe lo
cul VI. Se poate considera antrenorul 
Ion Dorica mulțumit cu acest rezul
tat? Fără discuție, nu ! Mai ales dacă 
ținem Seama că Brașovul este un 
centru cu o veche tradiție în hand
bal, cu o bogată activitate în com
petițiile de juniori, cu un număr 
marc de cadre calificate. Și acest 
loc „călduț", de la mijlocul clasa
mentului, mulțumește de multă vre
me pe dinamoviștii brașoveni în ciu
da posibilităților enumerate mai îna
inte. O situație nu cu mult diferită 
există și la POLITEHNICA TIMI
ȘOARA. Această secție a dat hand
balului nostru pe unul din cei mai 
mari jucători din lume, pe maest 
emerit al sportului loan Moser. De 
atunci, însă, la Timișoara, oraș de 
asemenea cu o intensă activitate 
handbalistică, cu zeci *^le echipe, cu 
mii și mii de studențî, cu baze 
sportive corespunzătoare, cu antre
nori mulți și bine calificați, se tră
iește din amintiri. Numai așa se 
explică faptul că Politehnica Timi
șoara are două formații (cea de a 
doua participă la seria studențească 
și a evitat retrogradarea la golave
raj !) și ambele se comportă me
diocru, nemulțumitor față de condi
țiile pe care le au. Nu a sosit oare 
timpul ca antrenorul Constantin Jude 
să ..vizeze" mai sus decît locul III, 
să tindă a nu mai fi „umbra" celor 
două echipe fruntașe. Steaua și Di
namo ?

Despre DINAMO BACĂU s-a spus 
multă vreme că este o echipă cu po
sibilități. Față de lotul numeros de 

(A.S.A.) cîștigă fără adversar; cat. 
78 kg. Kilog (Unio) egal cu Sandu 
(A.S.A.); cat. 87 kg: Retfalvi (Unio) 
b.p. Gaghi (A.S.A.); cat. - 97 kg: 
Ratz (Unio) b. tuș Borco (A.S.A.); 
cat. -f-97 kg: Roman (Unio) b. tuș 
Daniel (A.S.A.).

A. Fcrha-coresp.

buzoieni
urmărit evoluția echipelor de 
Victoria Buzău și Petrolul 
au fost satisfăcuți de 
oferit, rezultatul de 

• BUZĂU. Spectatorii 
care au 
„libere" 
Ploiești 
tacolul
tate (16—16) fiind echitabil, 
remarcat: Petrașcu, Ardeleanu, 
dache și Vlad.

spec- 
egali-

S-au
lor-

M. Duniitru-coresp.

• TG. MUREȘ. Întîlnirea de 
lupte „libere" dintre Mureșul_ Tg. 
Mureș și C.S.M. Cluj a luat sfîrșit 
cu scorul de 22—6 în favoarea oas
peților. Luptătorii mureșeni au de
ziluzionat. De menționat competența 
arbitrajelor.

Albu-coresp.

Recital de motocros la Sibiu
(Urmare din pag. 1)

veanul Ovidiu Puiu. Prin această 
victorie el a făcut un mare pas 
spre titlu, egaliîndu-1 în clasamen
tul general —- înaintea ultimei 
etape — Pe liderul clasei, E. Seiler. 
Clasament : 1. O. PUIU (St. r. Bra
șov), 2. E. Seiler (Metalul), 3. E. 
Keresteș (Steaua), 4. Al. Ionescu 
(Steaua).

La cl. 250 cmc, P. Paxino a fost 
tinta atacului lansat de cei doi ur
măritori ai săi din clasamentul ge
neral, Dovids și Ștefani. .Astfel, 
Dovids a atacat încă din start, in- 
stalindu-se Ia conducerea plutonu
lui, pe care n-a mai cedat-o pînă 
la linia de sosire. El a făcut o 
cursă excelentă și a cîștigat deta
șat. Iii manșa a doua este rîndul 
lui Ștefani să facă aceeași ispravă, 
astfel că Paxino a fost nevoit să se

care dispune antrenorul Lascăr Pană, 
față de condițiile de pregătire pe 
care le âre echipa și față de tinere
țea celor ce compun această secție 
am așteptat din an în an un reviri
ment, un salt spre unul din primele 
locuri. Dar, am așteptat degeaba. în 
locul progresului așteptat, dinamo
viștii din Bacău ne-au oferit cu totul • 
altceva. Numeroase acte de indisci
plină culminate de comportarea de-a 
dreptul huliganică a lui Teodor Coasă 
care, după ce a lovit un • adversar 
la terminarea meciului, cîtcva zile 
mai tirziu a provocat un scandal în- 
tj-un local public și a bătut niște 
cetățeni.

Cîteva cuvinte referitoare și la ce
lelalte echipe. RAFINĂRIA TELEA
JEN se bucură de condiții dintre cele 
mai bune din partea asociației spor
tive. Cu ani în urmă, la această 
secție a existat și o deosebită atenție 
pentru creșterea și promovarea ca
drelor tinere. Dar în ultimul timp 
această preocupare s-a redus simțitor 
și efectele ei s-au văzut. Cît privește 
pe C.S.M. REȘIȚA (antrenor Iosif 
Kudlimay), să reținem că este unica 
performeră a acestui campionat, sin
gura echipă care a reușit o victorie 
la una din cele două formații frun
tașe. Dar, pentru posibilitățile exis- 

muncitoresc, 
care o cu- 
este lotuși

tente în acest centru 
pentru popularitatea pe 
noaște aci handbalul, 
foarte '--puțin.

Una din echipele care 
în anii trecuti de valoarea fruntașe
lor a fost UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI (antrenor Eugen Tro- 
fin). Evoluția ei în recent încheiatul 
campionat este — în comparație cu 
a celorlalte formații — mulțumitoare. 
Deoarece, trebuie să spunem, Uni
versitatea București a abordat cam
pionatul după ce a pierdut patru ju-

se apropiase

(CICLISM

12-18 iunie

A XII-a ediție a „Cupei Voin|a“
Ciclismul se află în 

plin sezon. Una din
tre cele mai impor
tante competiții de 
fond care se va des
fășura în perioada a- 
ceasta este a Xll-a e- 
diție a cureei inter
naționale „Cupa Vo
ința “. întrecerea va 
avea loc între 12 și 18 
iunie pe un traseu 
care măsoară 1.020 
km, împărțit în 8 eta
pe. La start vor fi 
prezenți cei mai buni 
alergători din țara 
noastră și invitați 
din 5 țări.

Itinerariul ediției a 
Xll-a este următorul: 
12 iunie, etapa I, 
București — Brașov, 
172 km (puncte de 
sprint — Ploiești, Cîmpina, Si
naia, Predeal și puncte de căță
rare 
nie, 
hei, 148 km (puncte de sprint — j 
punct de cățărare — Harghita) ; 
14 iunie, etapa a III-a, Odorhei

Sebeș

»

— Breaza, Posada); 13 iu- 
etapa a Ii-a, Brașov — Odor-

Gheorghe, Miercurea Ciuc,

mulțumească -cu locul secund în 
etapă. Alături de cei trei de mai 
sus merită evidențieri M. Dănescu 
și C. Goran. Clasament : 1. CR. 
DOVIDS (Metalul), 2. P. Paxino 
(Steaua), 3. M. Dănescu (Steaua),
4. O. Ștefani (St. r. Brașov).

în cursa tineretului (300 cmc) 
principalii competitori, Fr. Szinte, 
E. Huszar și P. Lucaci, s-au detașat 
vizibil de ceilalți ocupînd, în ordi
ne, primele trei locuri. O mențiune 
pentru combativitatea lui Ch. Bog
dan (Voința Sibiu).

CLASAMENTE GENERALE 
DUPĂ PATRU ETAPE : 250 cmc : 
1. P.
24 p,
1—2.
3. E.
HUSZAR (Steaua) 26 p, 2. Fr. Szin
te (St. r. Brașov) 25 p, 3. P. Lucaci 
(St. r. Brașpv) 20 p.

PAXINO 28 p, 2. Cr. Dovids 
3. O Ștefani 16 p ; 500 cmc : 
O. PUIU și E. SEILER 26 p, 
Keresteș 20 p ; 300 cmc: 1. E.

Foarte simplu: 
au avut nici o activi- 
local în timpul iernii, 
sînt de loc preocupați 
să promoveze elemente 
că pregătirea a lăsat

cători de valoare (Paraschiv, Goran, 
Marinescu, Savu), pârtieipînd cu o 
echipă care s-a rodat pe parcurs. în 
sfîrșit, POLITEHNICA GALAȚI 
(antrenor D. Sirbu). Cum au retro
gradat gălățenii ? ”
pentru că nu 
tate pe plan 
pentru că nu 
să crească și 
tinere, pentru 
de dorit.

Acest tur de orizont asupra for
mațiilor noastre (să le mai spunem, 
oare?) fruntașe este — credem —- 
edificator. Firește, mai sînt și alte 
cauze care determină ritmul acesta 
atît de lent.în progresul handbalului 
nostru, în afară de aceea că munoa 
în cadrul secțiilor se desfășoară cu 
rezultate pe care le-am arătat. Ne 
gîndim, de pildă, că disciplina în 
joc lasă încă foarte mult de dorit, 
că echipele Steaua și Dinamo Bucu
rești produc și ele prea puțin, în 
raport, dacă nu cu excelentele con
diții pe care Ie au, cel puțin cu „con
sumul4 mare de jucători pe care îi 
aduc și nici măcar nu-i folosesc, că 
arbitrii nu contribuie toți și pe măsura 
posibilităților lor la buna desfășurare 
a partidelor. Acestea sînt lipsuri care 
ne trag încă înapoi. Trebuie să le 
eliminăm, dar nu prin angajamente 
de paradă. Să lc eliminăm cu hotă- 
rîre, prin felul de a gîndi și dc a 
munci al fiecărui antrenor, jucător, 
arbitru sau activist voluntar, 
iubește handbalul nu poate 
fie îngrijorat de această stare de ’• 
cruri și, mai ales, nu poate 
pasiv. Condiții sînt. Și în 
locuri chiar excelente. Deci, să por
nim la muncă cu rîvnă pentru ca 
în campionatul viitor bilanțul -să nu 
se mai prezinte la fel.

Cine 
să nu 
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— Tg. Mureș, 105 km (puncte 
de cățărare —- Gorund și Acătari);
15 iunie, etapa a IV-a, Tg. Mureș
— Acățari — Tg. Mureș, 40 km 
contratimp individual și etapa a 
V-a, Tg. Mureș — Cluj, 107 km 
(punct de sprint — Turda, punct 
de cățărare — Feleac); 16 iunie, 
etapa a Vl-a, Cluj — Sibiu, 170 
km (puncte de sprint — Turda, 
Alba Iulia, Sebeș, puncte de că
tărare — Feleac, Hula Săcelulai);
17 iunie, etapa a Vll-a, Sibiu -— 
Călimănești, 104 km (punct de 
sprint — Turnu Roșu, puncte de 
cătărare la Hula Bradului, atît 
la ducere, spre Avrig, cît și la în
toarcere spre Veștem) ; 18 iunie,
etapa a VIII-a, Rm. Vîlcea — Bucu
rești, 174 km (puncte de sprint
— Pitești, Găești, puncte de că
tărare — Dealul Negru, Cristești).

în această competiție se vor al
cătui clasamente pe echipe și in
dividual, pentru cățărători și sprin
teri.

0 întrecere 
rezervată juniorilor
Durr.inică dimineață, pe lacul 

Herăstrău, a avut loc un reușit 
concurs de caiac-cănoe rezervat ju
niorilor, la care au participat și 
membri ai lotului republican. între
cerile au fost dotate cu „Cupa Șco
lii sportive nr. 2“ și s-au bucurat 
de o frumoasă participare.

Iată cîșțigăforii celor 16 probe 
ale concursului : JUNIORI MARI ; 
K1 800 m — R. Rujan (Dinamo) 
3:42, K2 800 m Crăciun - Bălan 
(Dinamo) 3:20, K4 800 m Negrescu - 
Pantea - Dumitrașcu - Zafiu (CSS) 
2:57,0, Cl 800 m D. Crăciun (Dina
mo) 4:26, C2 800 m Cuțov - Achinr.- 
fiev (Dinarr.o) 3:37,0, K2 500 m Gra- 
ciov-SmuI (lot republican) 1:50, 
K1 500 m E. Botez (Dinămo) 1:57, 
K4 (f) 500 m Școala sportivă
(Zintz - Teodorescu - Belu - Ivan) 

2:11, K2 (f) 500 m CSS (Cotoran- 
Georgescu) 2:17, K1 (f) 500 m M. 
Lovin (Dinamo) 2:22,5, Cl (b.II) 
500 m G. Carpov (Dinamo) 2:26, 
K2 <f) 500 m, Pindic - Ignatenco 
(Dinamo) 2:16, K1 (f) 500 m D. Ta
rasov (Steaua) 2:26.

JUNIORI MICI : K4 500 m (Di
namo (Pantazi - Tudor - Tănase - 
Tudose) 1:45, K2 500 m Dinamo (So- 
moski - Manea) 1:55, K1 500 m D. 
Petrescu (CSS) 2:13.

Clasamentul pe echipe : 1. Dina
mo 175 p, 2. -C.S.S. 136 p, 3. Șc. sp. 
II 121 p, 4. Olimpia 68 p, 5. Voința 
30 p, 6. Steaua 16 p, 7. I.S.E. 1 p.

De la Z £ B. S.
• Pentru jocurile de fotbal de 

mîine de pe stadionul Republicii, 
între foștii jucători ai echipelor 
C.C.A. și Dinarno și STEAUA — 
AUSTRIA KLAGENFURTH, biletele 
se găsesc la agențiile obișnuite.
• BAZINUL ACOPERIT FLO

REASCA ESTE PUS LA DISPOZI
ȚIA PUBLICULUI ZILNIC între 
orele 9—22; apă încălzită, plajă, ar
ticole de plajă și de distracție, bufet 
bine asortat.
• CURSURI DE ÎNOT 

COPII sînt organizate la 
Tineretului și la bazinul 
înscrieri zilnic între orele 
16—19.

O In incinta ștrandului

PENTRU 
ștrandul 

Floreasca. 
10—13 și

_ _  ______ __ Tineretu
lui" funcționează ' un CENTRU DE 
TENIS pentru amatorii acestui sport 
și un CURS DE TENIS pentru copii 
și tineret de la 7 la 17 ani. înscrieri 
la ștrand.



AȘTEPTĂM...
(Urmare din pag. 1)

1

25 iunie. Ingrată situație! Cu atît 
mai mult cu cît doar o mică 
parte din cei peste 30 de jucători 
vizați au corespuns în etapa de 
duminică. Dar, să așteptăm trialul 
anunțat pentru miercuri diminea
ța și să... sperăm, așa cum am 
mai făcut-o de ațîtea ori. Să spe
răm... De fapt, de fiecare dată 
cînd fotbalul nostru a fost pus 
la cîte o grea încercare am... 
sperat. Ne-am hrănit, cum se 
spune, cu speranțe, pentru că nici 
un moment n-a fost vorba de o 
muncă pe baze științifice, care să 
ne dea o cît de mică siguranță. 
Și. acum cînd, treziți după Zu
rich. căutăm o soluție, ne vine 
foarte greu să o aflăm. E greu, 
cînd meciurile din campionat 
sînt așa cum sînt, cînd jucătorii 
noștri de „mîna-ntîi" evoluează 
lamentabil. Jocurile slabe din 
penultima etapă, ca și toate ce
lelalte de pînă acum sînt însă în 
parte și „creația" antrenorilor fe
derali și a antrenorilor din clu
buri. Munca superficială, de mîri- 
tuială la antrenamente se plătește.

Și alte ori, ca și în etapa de 
duminică, cronicarii noștri au 
arătat deficiențele în joc ale echi
pelor noastre. Dar ce măsuri efi
ciente s-au luat ? Considerăm că 
este de prisos acum, înaintea ul
timei etape, să venim cu sfaturi. 
Așteptăm însă ca noua conducere 
a federației de specialitate să nu 
mai tolereze în viitor birocratiSr 
mul în fotbal, să ia cele mai efi
ciente măsuri pentru redresarea 
acestui sport atît de mult în
drăgit.

Așteptăm...

Turneul echipei

Schwaben Augsburg
Ieri a sosit pe calea aerului echipa 

<ie fotbal Schwaben Augsburg din 
R.F. a Germaniei care, după cum se 
știe, întreprinde in țară la noi un 
turneu de mai multe jocuri. în pri
mele meciuri oaspeții vor evolua la 
Constanța (mîine) și Cimpina (sîin- 
hătă). Din lotul formației Schwaben 
Augsburg fac parte, printre alții, 
Manfred Mack, Georg Schmid, Helmut 
Schmid, Karl Schneider, Herbert Ap
pell, Hans Ritter.

★
DUNĂREA GIURGIU—SELECȚIO

NATA CUBA 3—1 (1—0) .
In continuarea turneului pe care 

ti întreprinde in (ara noastră, se
lecționata de fotbal a Cubei a sus
ținut duminică, un meci in com
pania echipei Dunărea Giurgiu. La 
capătul unei partide spectaculoase, 
in cadrul căreia s-au evidențiat 
înaintarea gazdelor și portarul oas
peților (Pedroso), Dunărea a obți
nui o victorie meritată, cu 3—1. 
Aii Înscris Lungu (min. 11), Mus
tață (min. 53) și Trăistaru (min. 
76) pentru Dunărea, respectiv Ver- 
decia (min. 74). A arbitrat foarte 
bine Minsal Hernandez (Cuba). 
Astăzi, oaspeții susțin ultimul meci 
al turneului, la Oltenița.

Tr. BARBALATA-coresp.

Pronosport
ULTIMA ETAPA A CAMPIONA

TULUI CATEGORIEI A IN PRO
GRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT DE DUMINICA. SE ATRI
BUIE UN AUTOTURISM RENAULT 
16 IN CADRUL PREMIULUI EXCEP
TIONAL, IN AFARA PREMIILOR 
OBIȘNUITE IN BANI.

Duminică 11 iunie, se încheie cam
pionatul de fotbal al primei catego
rii. Cu acest prilej, fiind și o etapă 
decisivă în cunoașterea campioanei, 
LOTO—PRONOSPORT a inclus -‘în
treaga etapă în programul concursu
lui Pronosport. în rest 6 meciuri 
din B.

Dar iată acest program : I : Pe
trolul — Rapid; II : Dinamo Bucu
rești — U.T. Arad ; III: Politehnica 
Timișoara — Jiul; IV: C.S.M.S. Iași
— Steagul rcșu ; V: Dinamo Pitești
— Universitatea Cluj; VI: Farul — 
Steaua; VII: Progresul — Universi
tatea Craiova; VIII: C.F.R. Pașcani
— Metrom Brașov; IX: Poiana Cîm- 
pina — Oltul Rm. Vîlcea; X: Pro
gresul. Brăila — Dinamo Victoria 
București; XI: Gaz metan Mediaș — 
Crișul Oradea; XII: Minerul Lupeni
— Vagonul Arad; XIII: Minerul Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara.
• CIȘTIGATORII CELOR 50 EX

CURSII IN R. D. GERMANA OFE
RITE LA CONCURSUL EXCEPȚIO
NAL PRONOEXPRES DIN 20 MAI 
1967.

1. Rotărescu Alexandru din Boto
șani, 2. Leopold ștefan din Petrila
— Petroșani, 3. Panaitescu Maria din 
Galați, 4. Kriszian iosif din Tășnad,

In categoria B:
• Dînamo Bacău —două puncte avans
• Situație neschimbată în seria a ll-a

SERIA I
CEAHLĂUL. PIATRA NEAMT- 

SIDERURGISTUL GALAȚI 2—1 
(1—1). La acest meci a fost înre
gistrat, așa cum era și firesc, un 
număr record de spectatori : peste 
7 000, dintre care mulți gălățeni ve- 
nîți să-și încurajeze echipa. La în
ceputul meciului, fotbaliștii din 
Piatra Neamț au inițiativa, domină 
o scurtă perioadă, își creează chiar 
cîteva bune ocazii de a marca, dar
cei , care înscriu primii sînt 
oaspeții. Ei finalizează un con
traatac prin Cojocaru (min. 
8). Egalarea survine abia spre 
sfîrșitul reprizei (min. 41 Me- 
der) și ea reflectă dominarea 
localnicilor. In repriza secundă, 
Ceahlăul continuă să aibă inițiativa. 
Și astfel, în min. 73 — la capătul 
unei acțiuni între Macri, Zodincă, 
Meder și Gherghișan, ultimul a- 
duce victoria echipei sale. Meciul 
a fost foarte bine condus de Au
rel Bentu — București. (Cornel 
Nemțeanu — coresp.).

DINAMO BACĂU - POIANA 
CIMPINA 2—1 (1—0). Gazdele au 
dominat • copios, supunînd unei 
presiuni permanente poarta oas
peților. Dinamoviștii au cîștigat la 
limită din cauza numărului exce
siv de mare al ocaziilor pierdute, 
care au culminat, în min. 78, eu ra
tarea unei lovituri de la 11 metri 
(Panait). Fotbaliștii cimpineni s-au 
apărat supranumeric fiind mai pu
țin preocupați de atac, și mai mult 
de menținerea unui scor cît mai 
strîns. Au înscris : Rugiubei (min. 
44), Comănescu (min. 87) pentru 
Dinamo Bacău, Bej an (min. 77) 
pentru Poiana. A arbitrat bine 
C. Sotir — București. (Florian 
Ene — coresp.).

OȚELUL GALAȚI-C.F.R. PAȘ
CANI 1—1 (0—0). Formația gălă- 
țeană continuă să manifeste o for
mă slabă. Ambele echipe au prac
ticat un fotbal submediocru, cu 
multe greșeli tehnice și fără orien
tare în teren. Au marcat: I. Ionică 
(min. 47) pentru Oțelul și Contardo 
(min. 50) pentru C.F.R. (State Con- 
stantinescu — coresp. principal).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — OLTUL RM. VÎLCEA 
4—2 (2—0). Jocul, disputat sîmbă- 
tă după-amiază pe stadionul Voin
ța, a plăcut datorită numeroaselor 
acțiuni ofensive inițiate la . ambele 
porți, precum și a numărului mare 
de goluri înscrise. In prima re
priză, bucureștenii au dominat 
mai mult și au marcat de două 
ori, prin Popa (min. 5) și Dobtes- 
cu (min. 28). După pauză, oaspeții 
au început „tare", restabilind echi
librul de forțe pe teren. Cei care 
înscriu sînt insă dinamoviștii, în 
min. 71, prin Feodot, majorind 
astfel scorul la 3—0. In continua
re, jucătorii de la Oltul au avut 
inițiativa și au redus handicapul 
la un singur gol, în urma puncte
lor marcate de Motrescu (min. 77,

reg. Maramureș, 5. Dragomirescu 
Constantin din București, 6. Manea 
Momel din Suceava, 7. Gyongyossy 
loan din Odorhei, 8. Bidirean Mihai 
din Tășnad, reg. Maramureș, 9. 
Fenyes Magdalena din Cluj, 10. Ră- 
dulescu Ionel din Iași, 11. Șerban 
Lucreția din București, 12. Lunka 
Ludovic din Tg. Mureș, 13. Kriznic 
Sabin din Arad, 14. Mezei Maurițiu 
din Timișoara, 15. Roseti Vicenza 
din Bîrlad.

Tragerea autoturismelor LOTO de 
astăzi va avea loc la București, 
în Sala din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 18.30.

PREMIILE concursului 
PRONOEXPRES NR. 22

din 31 mai 1967

Extragerea I: categoria I : 5 va
riante a 19 694 lei; a Il-a: 3,5 a 19 694 
lei; a IlI-a: 56 a 1 315 lei; a IV-a: 
349,5 a 270 lei; a V-a; 1151,5 a 82 lei; 
a Vl-a: 4 784 a 27 lei.

Extragerea a Il-a : categoria I : 
0,5 variante a 40 194 lei; a Il-ă: 2 a 
21 772 lei; a IlI-a: 36 a 1 302 lei; a 
IV-a: 199 a 302 lei; a V-a: 637,5 a 94 
lei; a Vl-a: 3 011 a 27 lei.

Plata premiilor la concursul Pro- 
noexpres nr. 22 începe în Capitală 
de vineri 9 iunie a.c., iar în țară de 
aproximativ luni 12 iunie a.c. și se 
face timp de 45 zile de la data con
cursului.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Proriosport. 

din 11 m) și Mihăilescu (min. 84). 
Ultimele minute aparțin gazdelor, 
care mai fructifică o ocazie prin 
Ciuleanu (min. 89). Arbitrul Sta- 
vru Nicolau-Constanța a condus 
bine (P.V.).

PROGRESUL BRAILA — FLA
CĂRA MORENI 3—1 (2—0). In
ciuda victoriei obținute de echi
pa locală, spectatorii (destul de 
puțini, de altfel) n-au fost mulțu
miți de felul cum s-au prezentat 
fotbaliștii de la Progresul. Au

Un nou atac la poarta echipei

marcat Pareșcura (min. 4 și 16) 
și Buterez (min. 67) pentru Pro
gresul, respectiv Drăgan (min. 86). 
A arbitrat foarte bine C. Pe’trea- 
București (N. Coslin — coresp. 
principal).

CHIMIA SUCEAVA — ME
TROM BRAȘOV 3—3 (2—1). Lău
dabil faptul că oaspeții au jucat 
deschis, deciși să cîștige un punct, 
ceea ce au și reușit, dar ajutați 
de greșelile de apărare comise 
de gazde. A fost un joc plăcut, cu 
multe faze la ambele porți și, 
firește, cu multe goluri. Au în
scris : Mărculescu (min. 30 din 
11 m). Anton (min. 35) și Gheghe 
(min. 55) pentru Chimia, respectiv 
Ardeleanu (min. 13, 51 și 80). A 
arbitrat corect Gh. Vasilescu I- 
București. (Romeo Munteanu — 
corespondent).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
METALURGISTUL BUCUREȘTI 

2—2 (1—1). Rezultatul acestui
meci avea puțină importanță 
pentru Politehnica. Și totuși supor
terii studenților au întreținut din 
primul moment o atmosferă „fier
binte", expresie a unei vechi „po
lițe" ce trebuia neapărat plătită.

Nici faptul că Politehnica a des
chis scorul în primul minut de joc 
n-a fost de natură să potolească 
spiritele din tribune. La 16 minute 
după ce Vasilescu marcase pentru 
Politehnica, Marin Voinea a adus 
egalarea printr-un șut puternic de 
la circa 25 de metri. Pînă la sfîr
șitul primei reprize, inițiativa o au 
metalurgiștii, care au ratat 5 mari 
ocazii de gol.

La începutul reprizei a doua, Po
litehnica este mai activă și reușește 
să ia conducerea prin același Vasi
lescu (min. 52), totuși, spre sfîrșitul 
meciului (min. 84 și 86) metalurgiș
tii își creează situații favorabile, 
prin Voinea, stopate prin interven
ții neregulamentare în careu, pe
care arbitrul Marin Niță-București,
care a condus foarte slab, nu le 
sancționează. în schimb, el acordă, 
în minutul 90, în compensație o lo
vitură de la 11 metri în favoarea
Metalurgistului, transformată de 
Voinea.

Această decizie a fost semnalul 
declanșării unor acte huliganice 
din partea unora dintre spectatori. 
Indivizi certați cu morala cetățe
nească au aruncat cu pietre și cu 
bulgări de pămînt pe teren, în ju
cători și în arbitru, l-au împiedicat 
pe conducătorul de joc să pără
sească terenul. Cu greu, după o oră 
și jumătate — și numai la inter
venția organelor de miliție — arbi
trul Marin Niță a putut părăsi te
renul de joc. Huliganii trebuie și 
pot fi identificați. în acest sens 
poate da un ajutor și clubul Poli
tehnica.

C. DUMITRIU

CLASAMENT
1. Dinamo Bacău 24 14 6 4 43—17 34
2. Siderurg. Gl. 24 13 6 5 36—19 32
3. Chimia Sv. 24 10 7 7 24—20 27
4. Politeh. Buc. 24 11 4 9 37—32 26
5. Din. Vict. Buc. 24 8 9 7 33—26 25
6. Ceahlăul P.N. 24 9 6 9 33—38 24
7. FI. Moreni 24 11 2 11 24—33 24
8. C.F.R. Pașcani 24 8 7 9 32—36 23
9. Poiana Cîmp. 24 10 2 12 27—26 22

10. Oltul Rm.V. 24 8 6 10 24—40 22
11. Metrom Bv. 24 6 9 9 32—28 21
12. Metalurg. Buc. 24 8 5 11 30—32 21
13. Progresul Br. 24 7 6 11 26—33 20
14. Oțelul Galați 24 4 7 13 13—34 15

ETAPA VIITOARE : Ceahlăul P. 
Neamț — Politehnica Buc., Chimia 
Suceava — Oțelul Galați, Sidernrgls- 
tul Galați — Flacăra Moreni. C.F.R. 
Pașcani — Metrom Brașov, Poiana 
Cimpina — Oltul Rm. Vîlcea, Meta
lurgistul Buc. — Dinamo Bacău, 
Progresul Brăila — Dinamo Victoria 
București.

Politehnica, condus de Voinea
Foto: Ț. Roibu

SERIA A ll-A
VAGONUL ARAD —, MINERUL 

BAIA MARE 1-0 (0—0). Partidă 
foarte disputată. In prima repriză 
jocul a fost controlat de către 
gazde, dar apărarea promptă a băi- 
mărenilor, destrămînd multe acțiuni 
periculoase întreprinse de arădani, a 
împiedicat deschiderea scorului. La 
reluare, Vagonul scade ritmul, per- 
mițînd minerilor să preia pentru 
scurtă vreme inițiativa. Apoi, local
nicii revin în atac și, în urma unei 
presiuni puternice, ei marchează golul 
victoriei în min. 76: la o centrare 
a lui Macavei (din lovitură liberă), 
Schweillinger trimite mingea cu 
capul, spre poartă. Dombrovschi— 
pentru mai multă siguranță — pre
lungește în plasă. Trebuie spus că 
oaspeții au avut două ocazii de a 
înscrie, ratate însă de Miculaș 
(min. 59) și Silaghi (min. 69). Ar
bitrul llie Drăghici — București — a 
condus cu unele greșeli, care n-au 
influențat însă rezultatul. (Gh. Nico- 
lăiță — coresp.).

CRIȘUL ORADEA—A.S.A. TG. 
MUREȘ 1—0 (0—0). După . ce 
în urmă cu două săptămîni eealaltă 
candidată la șefia clasamentului — 
Minerul Baia Mare — gustase, toi 
aici, din cupa înfrîngerii, de astă 
dată însuși liderul a trebuit să pă
răsească învins terenul, suferind pri
mul eșec din retur. Se pare că oas
peții au abordat partida cu prea 
multă ușurință și, surprinși, n-au 
putut rezista iureșului declanșat de 
tinerii jucători ai Crișului. Prima 
repriză a fost mai echilibrată, dar 
după pauză localnicii au avut în 
întregime inițiativa, construind ac
țiuni deosebit de periculoase. Și așa, 
în min. 65, „cadeu unicul gol. Kun 
trece în dribling de toată apărarea 
mureșană și înscrie pe lingă portarul 
ieșit în întîmpinare. Scorul putea fi 
majorat dacă Suciu (în min. 67) și 
Tomeș (min. 88) n-ar fi ratat din 
situații cînd na mai aveau în față 
decît portarul. Foarte bun, arbitra-

Miercuri pe STADIONUL REPUBLICII

Bogat program sportiv 
cu prilejul aniversării a 20 (ic ani
de la înființarea

Clubul Steaua organizează, 
niîine, pe stadionul Republicii, un 
bogat program sportiv prin care 
aniversează 20 de ani de la înfi
ințare. La ora 17,15 spectatorii 
vor putea urmări un meci de 
fotbal între DOUĂ SELECȚIO
NATE DE COPII (A și B) apar- 
ținînd clubului. Apoi, la ora 18,30 
va începe jocul care va opune 
pe foștii internaționali ai clubu
rilor C.C.A. și DINAMO BUCU-

Qotbal
jul prestat de brigada bucureșteană 
condusă la centru de N, Mihăilescu. 
(P- Lorincz și I. Boitoș—coresp.) 

G.FJG TIMIȘOARA — UNIREA 
DEJ x—0 (1—0). Jocul s-a des
fășurat intr-un singur sens — spre 
poarta apărată de Prezer, care, în 
ciuda scorului, a fost cel mai bun 
jucător al oaspeților, salvînd echipa 
de la o înfrîngere și mai drastică. 
După ce o repriză au rezistat în 
oarecare măsură acțiunilor insis-' 
tente ale feroviarilor, în cea de a 
doua oaspeții au cedat fără drept 
de apel. Au înscris: Mafa (min. 30), 
Covaci (min. 66), Samson (min. 75) 
și Fodor (min. 85). Raport de cor- 
nere: 16—0 pentru gazde. In plus, 
două bare tot ale gazdelor (min. 62 
— Seceleanu, min. 64 — Covaci). 
A arbitrat corect N. Mogoroașe- 
Craiova. (P. Arcan — coresp. prin
cipal).

C.S.M. SIBIU—C.F.R. ARAD 1—0 
(0—0). în lupta pentru evitarea re
trogradării, sibienii, jucînd cu multă 
hotărîre și în ciuda rezistenței opuse 
de arădani (candidați și ei la retro
gradare), au obținut o victorie meri
tată. Unicul gol a fost realizat de 
Kuici (min. 65), după o cursă a 
acestuia, de la centrul terenului pînă 
în marginea careului de 16 m, de 
unde a șutat sec. C.S.M. a ratat o 
mare ocazie, în min. 46, prin același 
Euici, care a tras alături de poartă 
de la numai 2 m ! A condus bina 
M. Sadoveanu-București. (Gh. Topir- 
ceanu — coresp.)

£AZ METAN MEDIAȘ—A.S. CU- 
GIR 6—1 (3—0). Localnicii s-au în
trecut pe ei înșiși, evoluînd la un 
nivel tehnic ridicat, combinînd >n 
viteză și obținînd astfel o categorică 
victorie. Este semnificativ faptul că 
înaintașii medieșeni au tras de 53 
de ori pe spațiul porții ! Se poate 
spune, pe bună dreptate, că fotba
liștii localnici pot mai mult și ei au 
dovedit-o cu prisosință duminică. 
Oaspeții au căutat să stăvilească 
presiunea înaintării adverse printr-o 
apărare supranumerică, dar ei nu au 
reușit. Au înscris: Gertner (min. 8). 
Stand t (min. 21, 88), Matei (min. 
30, 47) și Zanca (min. 83) pentru 
Gaz metan, respectiv Deac (min. 51... 
autogol). A arbitrat foarte bine Gh. 
Dulea—București. (Z. Rîșnovcanu- 
coresp.)

MINERUL LUPENI—INDUSTRIA 
SIRME1 C. TURZII 2—1 (1—0). 
Victorie meritată, datorită dominării 
mai îndelungate și a ocaziilor mai 
numeroase de gol avute de localnici. 
Oaspeții au jucat bine în cîmp, dar 
în fața porții Minerului au acționat 
fără vlagă. Apărarea lor insă a făcut 
față cu succes multor situații grele, \ 
evidențiindu-se portarul Popuța — 
cel mai bun de pe teren. Au înscris : 
Facă (min. 4) și Sima (min. 60) 
pentru Minerul, respectiv Pîrvu (min, 
47). A condus corect și autoritar Gh, 
Popovici — București. (I. Ciortea —- 
corespondent)

CLUJEANA—C.S.M. REȘIȚA 3—1 
(2—0). O partidă dirză, dis
putată în limitele unei perfecte 
sportivități. Golurile au fost reali
zate de Ene (min. 20 și 56) și Ma- 
zurachis (min. 21) pentru Clujeana, 
Arnoțchi (min. 79) pentru C.S.M, 
Reșița. A arbitrat bine I. Soos — 
Tg. Mureș. (N. Todoran — coresp.).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. M. 24 14 6 4 88—13 34
2. Min. EL . Mare 24 15 3 6 36—21 33
3. C.F.R. Tini. 24 13 4 7 43—27 30
4. Vagonul Arad 24 13 3 8 52—22 20
5. C.S.M. Reșița 24 13 2 9 43—34 28
6. A.S. Cugir 24 11 4 9 40—39 26
7. Crișul 24 10 2 12 36—28 22
8. Clujeana 24 8 6 10 26—33 22
9. Ind. s. C. T. 24 8 5 11 28—83 21

10. Gaz. m. Mediaș 24 8 5 11 32—40 21
11. C.S.M. Sibiu 24 9 2 13 31—37 20
12. Min. Lupeni 24 7 5 12 24—47 19
13. C.F.R. Arad 24 7 4 13 24—34 18
14. Unirea Dej 24 4 5 15 23—68 18

ETAPA VIITOARE : Unirea Dej —
C.S.M. Sibiu, Gaz metan Mediaș — 
Crișul Oradea, C.S.M. Reșița — A.S. 
Cugir, Minerul Lupeni — Vagonul 
Arad, Minerul Baia Mare — C.F.R. 
Timișoara, A.S.A. Tg. Mureș — Clu
jeana, C.F.R. Arad — Ind. sîrmei 
C. Turzii.

Clubului SII AI A
REȘTI. în cele două formații vor 
apare Voinescu, Apolzan, Za- 
voda II, Bone, Onisie, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătara, Ozon, 
Călinoiu, Ene I, Nicușor etc.

în continuare, de la ora 19,45, 
se va desfășura meciul STEAUA— 
AUSTRIA KLAGENFURT. în pauză 
membrii loturilor republicane de 
călărie, printre care N. Mihalcea. 
I. Molnar, D. Velicu, vor face ( 
demonstrații de dresaj.



Concursul international de tir
de la Budapesta

BUDAPESTA (prin telefon). La 
concursul internațional de tir desfă
șurat aici au luat parte trăgători din 
șase țări: Ungaria, U.R.S.S., R.F. a 
Germaniei, Bulgaria, Austria’ și Ro
mânia. Printre cei prezenți pe stan
duri s-au numărat sportivi cunoscuți 
ca sovieticii Gcrasimenok, Kornev, 
Parhimovîci, Bakalov, maghiarul Kun, 
bulgarul Denev. Țara noastră a fost 
reprezentată de Atanasiu, Tripșa, Pe
trescu. Giușcă, Dumitriu, Rotaru, Fe- 
recatu, Șandor, Maghiar. Dintre re
zultatele sportivilor români, se cuvin 
a fi subliniate cele realizate de pis
tolarul V. Atanasiu (592 p.), de N. 
Rotaru (1155 p. la armă liberă 3x40) 
și de echipa reprezentativă de pistol 
viteză — cîștigătoare cu cifra de 2355 
p. Rezultate satisfăcătoare au obținut 
Ferecatu și Rotaru (595 p. la armă 
liberă 60 f. culcat) și Maghiar (552 
p. lă pistol precizie). Nu același lucru 
se poate spune însă de comportarea 

■ lui Ferecatu (numai 1135 p. la armă 
liberă 3x40), Șandor (587 p. la 
armă liberă 60 f. culcat) și Dumitriu

Atletism: ZIUA
FEROVIARILOR GERMANI

Săptămîna trecută a avut loc 
concursul internațional „Ziua fe
roviarilor germani", organizat de
S. C. Leipzig. Au participat atleți 
din Austria, Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia, R. D. Germană. Țara 
noastră a fost reprezentată de un 
grup de atleți rapidiști. De remar
cat că la Leipzig a plouat încon
tinuu de-a lungul a trei zile, 
printre care si cea a concursu
lui. Iată cîteva rezultate: 
800 m : seria I: D. Fromm 
(R.D.G.) 1:54,3; seria a H-a: 1. H. 
Ștef 1:56,8; 1500 m: 1. Von Sa- 
leski (R.D.G.) 3:45,8, 2. M. Ma- 
tuschewski (R.D.G.) 3:46,6... 5. C. 
Bloțiu 3:48,0 ; 5000 m : 1. J. Haase 
(R.D.G.) 14:11,0... 4. I. Cioca
14:29,6 '— rec. pers.; 400 mg: 1. 
J. Singer (R.D.G.) 52,2, 2. B. Hopfer 
(R.D.G.) .53,0, 3. V. Mihăescu 53,3 
(în serii 53,0 — rec. pers.); tri- 
plusalt: 1. G. Bloos 15,14, 2. V.
Răuț 14,98.

CICLIȘTII ROMÂNI 
PE LOCUL III 

LA „CUPA 
L’HUMANITE"

Ultima etapă a „Cu
pei l’Humanită", des
fășurată pe ruta Rouen 
— Paris, a revenit cu
noscutului rutier so
vietic Gainan Saidhu- 
jin. Ca urmare a aces
tei victorii el a ocu
pat locul I în cea de 
a 34-a ediție a cursei 
cicliste internaționale 
organizată de ziarul 
l’Humanite. Pe locu
rile următoare : J.
Hava (Ceh.) si A. Ki
rilov (Bulgaria) la 10

sec., R. Sehejbal (Ceh.) 
la 24 sec., Kulibin 
(U.R.S.S:) la 26 sec. și 
G. MOICEANU la 30 
sec. Pe echipe, locul 
I a revenit formației 
U.R.S.S. Reprezenta
tiva țării noastre s-a 
clasat pe locul m la 
54 sec. Din echipa Ro
mâniei au mai făcut 
parte Șt. Suciu, I. 
Cosma. C. Grigore șl 
Gh. Moldoveanu.

SANTANA - ARILLA 
ÎNVINGĂTORI 
LA LONDRA

Cuplul spaniol Ma
nuel Santana — Jose

Corespondențe speciale pentru „SPORTUL POPULAR"

In luptă pentru titlul 
mondial de baschet
De cîteva zile, în spațioasa 

sală de sport (capacitate 15 000 
de locuri) a capitalei Uruguayului, 
a început turneul final al celei 
de a V-a ediții a campionatului 
mondial de baschet masculin.

Lupta pentru titlul suprem este 
extrem de' strînsă. Deocamdată, 
pe locul întîi se află campioana 
mondială din 1954, puternica re
prezentativă a S.U.A., care a cu
cerit victorii în fața Uruguayului 
și Argentinei. Echipa U.R.S.S., al
cătuită aproape în exclusivitate 
din jucători noi, a realizat însă

(535 p. la pistol precizie). Rezultate 
tehnice: armă liberă 60 f. culcat 
bărbați: 1. Kornev (U.R.S.S.) 597 p.,
2. Parliimoviei (U.R.S.S.) 597 p., 3.
Petrovaț (Ungaria) 595 p., '4. Fere
catu 595 p., 5. Rotaru 595 p... 23. 
Șandor 587 p. Echipe: 1. U.R.S.S. 
2367 p. Armă liberă 3x40: 1. Gcrasi
menok (U.R.S.S.) 1165 p., 2. Koslov 
(U.R.S.S.) 1162 p.„ 3. Kornev
(U.R.S.S.) 1157 p., 4. Rotaru 1155 
p., 15. Șandor 1142 p.. 21. Ferecatu 
1135 p. Echipe: 1. U.R.S.S. 4639 p. 
Pistol precizie: 1. Podubnîi (U.R.S.S.) 
561 p., 2. Kozun (U.R.S.S.) 557 p..
3. Maghiar 552 p... 7. Giușcă 544 
p... 14. Dumitriu 535 p. Echipe: 1. 
Ungaria 2159 p. La toate probele men
ționate pînă acum, țara noastră nu 
a concurat la echipe. Pistol viteză: 
1. Bakalov (U.RS.S.) 597 p-, 2. 
Atanasiu 592 p. (după baraj), 3. 
Kun (Ungaria) 592 p. (după baraj),
4. Taiu (U.R.S.S.) 591 p., 5. Tripșa
589 p... 7. Petrescu 587 p., 8.
Giușcă 587 p. La echipe, locul I 
a revenit formației noastre cu 2355 
p., urmată de Ungaria 2325 p. și 
Bulgaria cu 2291 p.

(Jn nou obstacol a fost trecut cu succes. Imaginea înfățișează un aspect dinlr-un concurs de călărie care a 
antrenat de curînd sportivi de la cele mai bune cluburi din R. P. Polonă.

Luis Ariba a cîștigat 
proba de dublu băr
bați din cadrul con
cursului internațional 
de tenis de la Londra, 
invingînd în finală cu 
6—4, 9—7 perechea
australiană Addison — 
Cooper. In semifinală, 
Santana — Arilla eli
minaseră cu 11—9, 
4—6, 9—7 cuplul englez 
Taylor — Cox. In fi
nala probei de simplu 
bărbați, Roger Taylor 
l-a întrecut cp 2—6, 
6—4, 6—2 pe compa
triotul său Bobby 
Wilson. 

tot două victorii, dintre care una 
extrem de prețioasă. Baschetba- 
liștii sovietici au dispus de for
mația Braziliei, cîștigătoare a tit
lului în 1959 și 1963.

în sfîrșit, a treia reprezenta
tivă neînvinsă este cea a Iugo
slaviei care, însă, a susținut un 
singur joc, cu Polonia. Rezultatul 
a stat multă vreme sub semnul 
incertitudinii. Polonezii au con
dus cu 14—8 și 26—19, dar iugo
slavii au egalat. în minutul 37 
Polonia conducea din nou cu 
74—73, dar eliminarea lui Lopatk a 
(pentru 5 greșeli personale) a 
făcut să scadă potențialul forma
ției astfel că Iugoslavia a clștigat 
cu 82—78 (40—42). Cele mai
multe puncte au fost înscrise de 
Koraci (27) și Rajnatovici (21) 
pentru Iugoslavia, Likso (23) și 
Lopatka (15) pentru Polonia. în 
aceeași zi a avut Ioc și disputa 
dintre echipele S.U.A. și Uruguay. 
Net superiori în pregătirea teh
nică, tactică ?i fizică, deținătorii 
titlului de campioni olimpici au 
învins la un scor concludent: 
88—53 ( 36—26).

Iată clasamentul după patru 
zile de întreceri :
1. S.U.A.
2. U.R.S.S.
3. Brazilia
4. Argentina
5. Uruguay
6. Iugoslavia
7. Polonia

2 2 9 164—119 4
2 2 0 164—135 4
2 1 1 137—123 3
2 11 145—151 3
3 0 3 173—230 3
1 1 0 82— 78 2
2 0 2 139—168 2

J. L SARTO

Dusseldorf
Eintracht Braunschweig 

pentru prima oară 
campioană

Campionatul de fotbal al R.F. a 
Germaniei a luat sfîrșit cu o mare 
surpriză. Noua campioană este Ein
tracht Braunschweig,, care de la în
ființare (1895) nu a cucerit niciodată 
titlul. Nu se poate spune însă cu 
victoria nu i-a revenit pe merit. 
Deși la începutul campionatului ni
meni nu prevedea un asemenea suc
ces, Braunschweig a dovedit de-a 
lungul celor 34 de etape o constantă 
demnă de relevat. Atuul echipei a 
fost apărarea, care nu a primit decît 
27 de goluri. Meritul revine unor ju
cători fără nume sonore, dar foarte 
sobri. Este vorba de fundașul central 
Baeșe (căpitanul forma (iei), de mij
locașul Schmidt (care din 1963 și 
pînă azi a lipsit doar o singură 
dată din cele 128 de partide de cam-

PERFORMANTE 
ATLETICE ’

0 Cu prilejul unui 
concurs de-r atletism 
desfășurat la New 
York, triplul campion 
olimpic Oerter a cîș
tigat proba de arun
care a discului cu per
formanța de 62,03 m.
• La Miinster (R.F.G.), 

Harald Norpoth a rea
lizat 3:44,4 pe 1 500 m, 
iar Bodo Tummler a 
fost cronometrat în 
proba de 800 m cu 
timpul de 1:48,8. 

POLOISTII DIN R.D.G. 
ÎNVINGĂTORI

Turneul internațional 
de polo de la Werni- 
grode (R.D. Germană) 
a fost cîștigat de se
lecționata R. D. Ger
mane, eare în meciul 
decisiv a întrecut echi
pa Suediei cu scorul 
de 6—3 (2—0, 1—1, 1—1, 
2—1). în meciul ante
rior R.D. Germană ter
minase la egalitate 
4—4 <1—1, 1-1, 1-1,
1—1), cil Iugoslavia. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat reprezentativele 
Iugoslaviei și Suediei.

pionat susținute de echipa sa) fi de 
portarul Wolter, In linia de atac, 
omul de bază a fost internaționalul 
Ulsass. autorul a 14 din cele 19 
de goluri marcate.

Campioana de anul trecut, echipa 
Munchen I860, clasată pe locul al 
doilea, și-ar fi păstrat titlul dacă 
nu ar fi luat un start foarte slab. 
Cealaltă echipă din Miiuchen, Ba
yern, recenta cîștigătoare a „Cupei 
cupelor**, epuizată in această impor
tantă competiție, a ocupat doar locul 
al șaselea. Foarte slab s-a com
portat echipa campioană din 1965, 
IFarder Bremen, care a luptat din 

răsputeri pentru a evita retrograda
rea. Pe ultimele două locuri s-au cla
sat Fortuna Dusseldorf și Rott-IFeiss 
Essen, care numai după un an de 
viață in prima ligă vor juca din nou 
in cea regională.

Pe lista golgeterilor primul loc a 
fost împărțit intre Milller (Beyern 
Munchen) și Emmerich (Borussia 
Dortmund) ambii cu cite 28 goluri. 
Primele trei echipe in clasament: 1. 
Eintracht Braunschweig 43 p (gola
veraj (49:27), 2. Munchen 1860 41 
p (60:47) 3. Borussia Dortmund 39 p 
(70:41).

DIETER HENNIG - S.I.D.
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PE LISTA CAMPIONILOR 
LA „GRECO-ROMANE“
Unul din evenimentele sportive 

centrale de la sfîrșitul săptăminil 
trecute a fost întrecerea luptăto
rilor la .greco-romane*. Finalele 
campionatelor Ungariei au fost 
deosebit de interesante. N-au lip
sit surprizele de proporții, pe 
lista campionilor trei luptători în- 
scriindu-și pentru prima oară nu
mele.

Proaspătul campion european Ia 
cat. 97 kg, Ferenc Kiss, acciden
tat la umăr, a trebuit să se mul
țumească cu medalia de bronz. 
Titlul de campion la această ca
tegorie a revenit Iui Jozsef Csa- 
tari, cîștigător al locu'ni I și la 
„libere". La cat. 87 kg „calculele 
hîrtlei" au fost date complet 
peste... cap. Aici, locul I a fost 
cucerit de Jozsef Percsi, învingă
tor in fața lui Sillai, campion în 
ultimii trei ani. Și medalia de 
argint obținută de Bajko consti
tuie o surpriză. Dar, în afară de 
Percsi, alte două nume sînt noi 
pe lista cîștigătorilor. Este vorba

Foto: CAF Varșovia

REZULTATE 
DIN FOTBAL

In cadrul turneului 
internațional de fotbal 
„Expo 67“ de la Mont
real, selecționata o- 
limpică de fotbal a 
U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 6—2 (5—1)
echipa belgiană Stan
dard i Liege.

Meciuri amicale : la 
Lisabona, Portugalia B
— Franța B 1—1 (0—0); 
la Ciudad de Mexico: 
Sheffield Wednesday — 
Toluca 4—1 (2—0); la 
Minsk: Dinamo Minsk
— Sei. Mexic 1—2 
(1-1). 

de Antal Ster (cat. 70 kg) și de 
Imre Baracsi (cat. 63 kg). Primul, 
deși posesor al medaliei de ar
gint la „europene", devine acum 
pentru prima oară campion al. 
Ungariei, iar Baracsi are marele 
merit de a se fi clasat înaintea 
cunoscutului luptător Gutmann, 
de 5 ori învingător la această 
categorie.

în rest, rezultatele au fost cele 
scontate. La 57 kg, Janos Varga 
nu a avut probleme, cucerind li
niștit locul I. La fel, Antal Riz- 
mayer (Ia 78 kg) și greul Istvan 
Kozma.

Iată, de altfel, lista campionilor, 
în ordinea categoriilor: Imre 
Alker, Janos Varga. Imre Baracsi, 
Antal Ster, Antal Rizmayer, Joz
sef Percsi, Jozsef Csatari și Istvan 
Kozma. De reținut că toate titlu
rile au revenit luptătorilor buda- 
pestani și că finalele din acest 
an au constituit un important cri
teriu de selecție înaintea „mon
dialelor" de la București.

KATALIN RUSZKAI

Fără Asparuhov, 
la Stockholm!
La 11 iunie, In cadrul campionatu

lui european reprezentativa de fotbal 
a Bulgariei va întîlni la Stockholm 
echipa Suediei. în vederea acestui 
meci, antrenorul Ștefan Boșkov a al
cătuit un lot mare de jucători (prin
tre care debutant ii Bonev, P. Kolev, 
Ghionin) care și-a început pregătirile. 
Fapt demn de subliniat, din lot lip
sește însă Asparuhov, care nu este 
încă restabilit în urma operației su
ferite la gleznă. Duminică nu a avut 
Ioc etapă de campionat. Lotul a sus
ținut un meci de verificare cu for
mația vest-germană Bochum, din liga 
a doua. Fotbaliștii bulgari au învins 
eu 3—2 (2—2) prin golurile, mar
cate dc Jekov (2) și Iakimov.

TOMA HRISTOV

Paris
0 nouă Suzanne Lenglen 
pe firmamentul tenisului...

Pentru a 66-a oară, în impresionan
ta suită de concursuri a căror isto
rie începe încă din secolul trecut, 
pe terenurile de la Roland Garros 
au fost decernate titlurile de cam
pioni internaționali de tenis ai 
Franței.

Și pentru a doua oară consecutiv, 
prezenta tot mai marcată a 
manilor români în arena mondială, 
s-a făcut simțită: și la această ediție 
a marelui turneu, sinonim în lumea 
„sportului alb“ cu campionatele mon
diale neoficiale pe terenuri cu. zgu
ră. Ion Tiriac șl-a disputat a doua 
finală la Roland Garros. După ce 
anul trecut, campionul român, stră
lucit secondat de tînărul său parte
ner. Ilie Năstase, fusese coautorul 
unei surprize de proporții, finalist 
în proba de dublu bărbați, acum, 
calificarea lui Tiriac — alături de 
englezoaica Ann Haydon Jones — 
în ultimul act al întrecerilor de 
mixt, a părut multora ca firească. 
Din nefericire pentru excelentul 
„dubler” român, numele său va fi 
trecut din nou pe lista învinșilor în 
finală, dar și acesta este, de fapt, 
un punct de prestigiu. Mai ales că 
el se completează prin elocventa 
confirmare a valorii echipei române 
de dublu Tiriac—Năstase, clasată 
iarăși printre fruntașele întrecerii : 
locul 3—4, semifinale.

Pentru francezi, acest Roland Gar
ros ’67 s-a încheiat cu o adevărată 
sărbătoare. De aproape două decenii, 
gazdele nu mai avuseseră acces în 
probele de simplu și iată că 
Franqoise Durr. curajoasa tenismană 
franceză, reabilitează în mod nespe
rat prestigiul foștilor deținători ai 
■„Cupei Davis", trecînd în fața tutu
ror rachetelor din elita mondială 
feminină.

Să reconstituim, pe scurt, părțile 
componente ale succesului Fra.n- 
coisei Durr. Pe tabelul capetelor, de 
serii,, ea a figurat abia la nr. 6, pri
mele trei fiind : Billie Moffit King, 
Ann Jones, Maria Bueno. Cu fai
moasa Bueno, avea să se întîlnească 
în sferturile de finală. A fost atunci 
ziua surprizelor : Durr—Bueno țr—7, 
6—1, 6—4: Van Zyl—King 6—2, 5—7, 
6—4; Melville—Jones 0—6, 6—4, 8—6. 
Toate favoritele ieșeau din cursă, 
jmai rămînea: un singur nume sonor 
— Lesley Turner (Australia), cîști- 
gătoarea din 1963. Aceasta a trecut 
fără dificultate semifinala (6—1, 6—4, 
cu Van Zyl). Durr . mai greu: 8—6, 
6—3,t cu Kery Melville. Și iată fi
nala... Terenul central de la Roland 
Garros strălucea în razele soarelui, 
atît de zgîrcit pînă atunci cu tradi-. 
ționalele campionate, anul acesta 
întrerupte de mâi multe ori din 
cauza ploilor. Francoise Durr, dîrză, 
șl inspirată, trece de rezistența aus- 
traliencei la capătul a trei seturi de 
luptă !

După legendara. Suzanne Lenglen; 
tenisul francez poate că și-a regăsit,- 
în sfîrșit marea campioană.

J. E. - „L'Equipe"-

Redacția șl administrația s tir Vaslle Conta nr. 18. telefon 11.10.05, taterurban ?2 $1 236. Telex s sportrom bua. 180. Tiparul 1 L P. .Informația** »tr. Brezolann 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI s 1 lună: 6,50 lei j 3. lunii 1030 let; 6 lunii 39 iei : 1 an S 28 lei.


