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DE SENIORI LA BOX

Miercuri Astă-sear^ se vor disputa în orașele Constanța,

7 Iunie
Galați, Craiova și Timișoara primele meciuri de box în
cadrul etapei de zonă a campionatului republican individual

1967
al seniorilor. întrecerile vor continua joi, iar sîmbătă vor
•vea loc finalele. La această competiție vor lua parte 170 de

♦ pugiliști. După desemnarea cîștigătorilor etapei zonale, frun-
tașii boxului nostru vor da asaltul decisiv pentru cîștigarea

4 pagini 25 bani ■ titlurilor de campioni ai țării. Turneul final vâ avea loc la
București, între 20—25 iunie.

A X-a ediție
a campionatelor

internaționale
de gimnastica
ale României

Cursa Păcii“ XX (II)

romanesc

Retrospectivă

Ciclismul

f 9 1r i
a ramas

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni Sala sporturilor din ora
șul Cluj va găzdui întrecerile 
celei de a X-a ediții a cam
pionatelor internaționale de 
gimnastică ale României. După 
cum se știe, această competiție 
se desfășoară după sistemul 
campionatelor europene: fiecare 
țară va prezenta cîte doi*con- 
curenți, atît la băieți cît și la 
fete, iar piogramu] cuprinde 
numai exerciții liber alese 
Iată acum și țările care și-au 
anunțat participarea: Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Po
lonia, R.D. Germană și Româ
nia. Se mai așteaptă confir
marea participării sportivilor 
din R.F. a Germaniei. Printre 
cei care vor evolua la aceste 
întreceri se numără gimnaști 
de valoare ca Lothar Forster 
(R.D. Germană), Martin Srot 
(Iugoslavia), Elena Ceani- 
pelea, Anton Cadar (Româ
nia) ele.

| A început activitatea centrelor de inițiere la înot. Ca în 
fiecare an, ștrandul Tineretului din Capitală a primit 

| și în aceste zile cu „brațele deschise* pe toți cei ce doresc

să învețe acest sport. In imaginea noastră, un aspect in 
care copiii iau primul contact cu apa... la duș.

ȘERBAN CIOCHINA și VIORICA
pentru echipa de atletism a Europei

Unii dintre atleții noștri 
fruntași au evoluat la sfîr
șitul săptămînii trecute în 
cadrul tradiționalei compe
tiții internaționale organi
zate de ziarul „Narodna 
mladej" din Sofia. Cu a- 
cest prilej, cinci dintre ei 
(Ftățoi — 400 m, Jurcă — 
400 mg, Ioan — înălțime, 
Naghi — dișo și Ileana 
Silai — 800 m) au obținut 
victorii, iar al șaselea 
(Ivan) a încheiat la egali
tate, cu Hlebarov, disputa 
pentru primul loc la pră
jină.

forul 
selec- 
triplu 
vede-

Comportîn- 
excelent reprezen- 
noștri Șerban Cio- 
?i Viorica Viscopo- 
au reușit să treacă

I
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VISCO POLE A O „candidați"

FESTIVITATEA ÎNMlNARII
A u

UNOR ORDINE, MEDALII
ȘI TITLURI SPORTIVE

sportiv „Steaua", Ia 
Centrală a Armatei a 
loc festivitatea inmi- 
deeoratiilor acordate

în urmă. 
Care sînt 
cauzele ?

Scriam în finalul primei părți a 
retrospectivei noastre că concluzia pe 
care am tras-o cu prilejul desfășu
rării celei de a XX-a ediții a „Cursei 
Păcii", Varșovia—Berlin—Praga. a 
fost aceea că sportul nostru cu pe
dale nu menține ritmul de dezvoltare 
existent pe plan internațional. Con
statarea — subliniem — se referă 
îndeosebi la cursele pe etape. Care 
sînt cauzele acestui regres ?

Am căutat răspunsul analizînd ac
tivitatea ciclismului nostru în ultimii 
ani. La stabilirea cauzelor reale am 
primit și sprijinul unor tehnicieni 
cunoscuți, al unor activiști și spor
tivi fruntași. în cele ce urmează în
cercăm, deci, să elucidăm o bună 
parte din cauzele care au dus la mic
șorarea ritmului de creștere a ciclis
mului nostru, la crearea unui i 
decalaj între valoarea rutierilor 
mâni și a celor din Franța, 
Polonia, Cehoslovacia, Olanda 
alte țări.

Prima cauză 
rarea continuă 
tieri. Iubitorii 
amintesc, 
ani la startul unor curse tradiționale 
pe etape se prezentau 100—120 de 
cicliști, reprezentînd numeroase clu
buri sportive din Capitală și din 
provincie. Astăzi numărul lor a scă
zut la un sfert. In scriptele federației 
de specialitate sc află înregistrate 
117 secții de ciclism. în fapt, pen
tru seniori avem exact 5 secții (Di
namo, Steaua, Voința și Olimpia — 
București, Voința Ploiești), iar de 
creșterea juniorilor se ocupă 12 sec
ții: Steaua, Olimpia, Voința, C.P.B., 
Șc. sp. 1 — București, Petrolul și 
Voința Ploiești, C.S.O. Brăila, Mu
reșul Tg. Mureș, G.S.M. Cluj, Trac
torul și Dezrobirea Brașov. Dintre 
cei 1 500 de sportivi legitimați la 
federație activează cu adevărat nu
mai 250 ! în această cifră sînt în
globați juniorii mici, juniorii mari și 
seniorii. Dintre seniori, apți pentru 
participarea intr-o cursă pe etape sînt

CIOCHINAȘERBAN

man' 
ro- 

Belgia. 
și din

Concursul Se la Sofia a 
fost considerat de 
atletic european ca 
ție pentru proba de 
și lungime femei, în
rea alcătuirii echipei Eu
ropei pentru meciul de la 
Montreal cu America. De 
aceea participarea la aceste 
două probe a fost deosebit 
de valoroasă, 
du-se 
fanții 
chină 
leanu
cu succes primul examen 
al selecției. Ciochină a 
avut următoarele sărituri t 
16,31 m, 15,81 m, 16,21 m, 
16,26 m, 16,17 m, 16,59 m 
— nou record republican, 
în timp ce cîștigătorul, 
polonezul Jaskolski, a mar
cat: D, 16,21 m, D, 16,72 m, 
D, D, iar al treilea Riick- 
born (R.D.G.) a realizați 
D, D, 16,29, m, 16,57 m, 
16,26 m, 16,11 m.

în legătură cu acest con
curs, Șerban Ciochină ne-a 
declarat: „A fost o între
cere extraordinară cu 16 
participanți, la un nivel 
foarte ridicat, superior ce- 
lui de la „europenele" de 
la Budapesta. Cu 16,31 m, 
după primele trei sărituri, 
mă aflam in fruntea clasa
mentului dar imediat am 
fost întrecut și am ajuns 
al cincilea. Am făcut efor
turi deosebite și cu 16,59 
m, din ultima încercare, am 
terminat concursul pe lo
cul secund. Mă voi pregăti

micșo- 
i de ru- 
își mai 

desigur, că acum 8—10

o constituie 
a efectivului 
ciclismului

\

în continuare cu toată 
atenția pentru a putea 
Ii selecționat în echipa 
Europei".

Viorica Viscopodeanu 
a concurat și ea foarte 
bine (D, D, 6,25 m, D, 
6,44 m, 6,36 m) clasîn- 
du-se pe locul trei. De 
remarcat că prima sa 
încercare, din neferici-

re — depășită, era de... 
6,60 m!

Valeriu Jurcă a câști
gat detașat cursa de 400 
mg, fără adversari 
prea puternici, obtinînd 
cu 51,3 sec. cel mai bun 
rezultat european al a- 
cestui sezon. Forma sa 
sportivă îl arată capa
bil de performanțe sub 
51,0 sec. Le așteptăml

clubului au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. 
Printre ei se numără : maeș
trii emeriți ai sportului Al. 
Penciu, T. Bone, Gh. Con
stantin, maeștrii sportului 
M. Timu, St. Onisie, M. 
Blăgescu, P. Cosmănescu. 
A. Vîlcea și alții.

Prof. V. Popovici (lupte) 
a primit titlul de antrenor 
emerit, Iar D. Tilmaciu (a- 
tletisni), V. Atanasiu (tir) și 
E. Cristea (alpinism) au pri
mit titlul de maestru eme
rit al sportului. Un .număr 
de 24 
titlul 
lui.

Cei 
titluri 
citați
de Stat de tov. general de 
armată lacob Teclu și in 
numele UCFS de tov. An- 
ghel Alexe.

Președintele clubului spor
tiv „Steaua", colonelul M. 
Pândele, a mulțumit in nu-' 
mele celor decorați.

Cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de fa înființarea clu
bului 
Casa 
avuț 
nării
de Consiliul de Siat și a 
titlurilor sportive cu care 
Consiliul General al UCFS 
a distins mai mulți sportivi ' 
și tehnicieni ai clubului.

La festivitate au partici
pat general de armată Iacob 
Teclu, membru al Consiliu
lui de Stat, general-locote- 
nent Ion Coman, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, 
Anghel Alexe, președintele 
UCFS, numeroși sportivi, 
ziariști.

Pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea și intărirea 
mișcării de cultură fizică și 
sport in Forțele Armate ale 
Republicii Socialiste Româ
nia, eiț și pe plan naționali 
clubul sportiv „Steaua" a 
fost decorat cu ordinul „Me
ritul Sportiv" clasa I.

De asemenea, un număr 
de 100 sportivi, antrenori, 
t> hnieieni și conducători ai

de sportivi au primit 
de maestru al sportu-

decorați și distinși cu 
sportive au fost feli- 

in numele Consiliului

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)
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Astăzi, încep pregătirile pentru meciul de fotbal cu Italia

Probabilii1 și „posibilii" evoluează pe stadionul „23 August
Se poate spune că prima 

gație și verificare — a pregătirilor pentru meciul de la 
25 iunie cu Italia începe astăzi. Concurenții lotului lărgit 
s au și prezentat la București în vederea trialului organi
zat de F.R.F. în intenția 
selecției.

Deocamdată, colectivul 
mâții — „probabilii" și 
plica (pe stadionul „23 
reștene de categoria A:

»»
parte perioada pe investi-

de a cerne viitorul „11“ prin sita

de la ora 10.30, în compania formației Dinamo Bucu- 
CONSTANTINESCU—IVĂNCESCU, JENEI. MAN- 

DINU, PESCARII—LUGESCU.LUPULESCU, ------------------- NEȘU KALL0

de antrenori a alcătuit două for- 
„posibilii* — care vor primi re- 
August*) a două echipe bucu- 

Progresul și, respectiv. Dinamo. 
Pentru meciul cu Progresul, programat să se desfășoare 

la ora 17, formația „probabililor* va evolua în următoarea 
alcătuire : COM AN (n r. ?’) — LUPESGU, NUNWEILLER 111, 
BARBU, DELEANU—NĂFTĂNATLÂ, NUNWEILLER VI— 
NÂSTURESGU, FRÂȚILĂ, OBLEMENCO, CREINICEANU. 
Vor mai fi folosiți portarul RÂDUGANU (au fost uitate, 
oare, repetatele sale brutalități din ultimele partide?) și 
GYORFI, ambii introduși în lotul lărgit după etapa consu
mată duminică.

lată și echipa „posibililor*, care va fi încercată, dimi-

nea ța, 
rești: 
DOIU. VELEA 
LIBARDI, PANICI. Rezerve: ADAM ACHE,

★
După earn se poate vedea, în cele două 

rează mai mulți jucători anunțați inițial
echipe nu figu- 
în lotul lărgit. 

Antrenorii ne informează că Dttmilriu II și lancu sînt 
absenți motivați, întrucât au suferit ușoare accidentări în 
ultima etapă de campionat. In ceea ce-i privește pe Suciu, 
Sătmăreanu 
eu prilejul 
cu Austria 
cătorii C.
anunțat în ....... ...
știm termenul de prezentare la lot (luni 5 iunie) a expirat 
fără ca acesta să se învrednicească măcar să-și anunțe mo
tivul absentei

Și atunci? Pornim la treabă din nou cu concesii?!

și Voinea, aceștia vor fi urmăriți tot astăzi, 
jocului pe care Steaua îl va susține în nocturnă 
Klagenfurt. Nu s-au prezentat încă la lot Ju

lian și Libardi. Cu toate acestea, Libardi este 
formația ,,posibililor”. Pe ce temei? După cîte



Herăstrău... Un diamant la salba de lacuri a Bucttreșliului!
Foto : V. Bageac

Puține capitale se mîndresc cu 
o salbă de lacuri ca aceea a Bucu- 
reștiului : Băneasa, Herăstrău. FIo- 
reasca, Tei, Colentina. Cu cele din 
vecinătatea lui : Snagov, Mogo- 
șoaia, Pasărea, Buftea, Cernica... 
Locuri de un fermecător pitoresc, 
de încîntare Și odihnă, la o depăr
tare nu prea mare de casă. Depăr
tare corespunzătoare unei ideale și 
frurroase excursii pe bicicletă, pe 
care toti membrii secției noastre 
de cicloturism o pot face atunci 
cînd și-au fixat un itinerar cu 
punct terminus — LACUL.

Și sînt sute de bu'cureșteni, ama
tori ai turismului cu bicicleța, care 
și-au stabilit ca punct final al dru
meției — LACUL. Scrisorile tri
mise de ei pe adresa „Cercului 
tinerețe fără băirînețe” vorbesc de 
anumite pregătiri ce se fac în acest 
scop, dar și de unele „controverse" 
care s-au ivit intre cicloturiști în 
legătură cu alegerea locului pentru 
popas. Fiecare susținind cu tărie 
că lacul propus de el este cel mai 
frumos !

într-adevăr, este cel mai fru
mos ! O confinră specialiștii în 
drumeție care au citit aceste scri
sori. O spun cunoscuții pescari 
sportivi de la I.O.R. care au „bătut" 
toate lacurile din jurul Capitalei.

LACUL
Da, este frumos și lacul de la 
Mogoșoai^ (adumbrit de margini 
răcoroase de pădure și înrămat cu 
stuf foșnitor) și cel de la Fundeni 
(de un real interes turistic șl spor
tiv), sînt frumoase și lacurile Câl- 
dărușani (întins și adine, de o ui
mitoare transparență). Pustnicul 
(cu două cabane și un imens parc), 
Cernica, Buftea, Snagov etc.

Deci, problema nu este alegerea 
„celui mai frumos lac“, ci concreti
zarea excursiei plănuite, toate lacu
rile din jurul Capitalei avînd un 
farmec deosebit, o bogată vegeta
ție acvatică, o liniște reconfortantă. 
Măreția unei păduri bătrîne, mi
reasma unui cîmp încălzit de soare, 
apusul unei zile care roșește oglin
da lacului, numeroasele monumen
te de artă risipite cu dărnicie pes
te tot, constituie frumuseți odihni
toare.

Sub nivelul apei se întinde hă
țișul bradișului, primejdios pentru 
înotători, dar adăpost bun pentru 
diferite specii de pești care trăiesc 
în aceste ape : crapul, somnul, plă- 
tica, știuca, roșioara, bibanul etc. 
Adesea, oglinda apei este acoperită I

de nuferi, care prin florile lor albe 
irizate in roz, ce înfloresc din pri
măvară pină în toamnă, reprezintă 
podoaba cea mai de preț a bălților 
și lacurilor din vecinătatea Bucu- 
reștiului.

Pe larg, despre frumusețea aces
tor ape vorbește prof. univ. Râul 
Călineseu in cartea sa „EXCURSII 
IN ÎMPREJURIMILE CAPITA- 
LET". Ea este prefațată de acad, 
prof. E. Cendurachj și o recoman
dăm cu căldură. Aici, găsiți bio
grafia tuturor marilor lacuri din 
preajma Bucureștiului, drumurile 
de acces eătre ele, schițe, hărți, 
fotografii, cele mai importante 
monumente istorice și puncte turis
tice de pe o rază de aproximativ 
50 km în jurul Capitalei.

Noi vă dorim drumeție plăcută 
spre aceste minunate locuri și spe
răm că la întoarcere ne veți îm
părtăși impresiile dv. culese din 
marea carte a naturii, deschisă tu
turor, la numai cîțiva pași de mar
ginea orașului.

VASILE TOFAN

Insigna de polisportiv

Și acum, gradul II
Ciclismul românesc a rămas in urmă. Care sînt cauzele?

(Urmare din pag. I)

doar 20—30... lată, așadar, care 
este situația reală ! Cluburi cu tradi
ție în sportul nostru cu pedale 
(Dinamo, Steaua, Olimpia) au doar 
cîte 7—8 seniori, unii dintre aceștia 
aflați la sfârșitul carierei lor spor
tive. Din această bază îngustă (pe 
care, firește, n-o putem numi de ma
să) este greu să 'selecționezi talente, 
să organizezi competiții de amploare, 
în care nivelul alergătorilor să crească 
continuu. Ne putem noi oare com
para cu alte țări care au cîte 7—8000 
de cicliști (Polonia, R.D. Germană, 
Anglia), ca' să nu mai vorbim de 
Franța, Italia și Belgia unde numărul 
rutierilor se ridică la zeci de mii ? 
Firește, în actualele condiții, 
Efectivul cicliștilor noștri, în 
fie în permanentă creștere, a 
sat.

Restrângerea activității 
rat și bazei materiale 
tot mai 
ții le de 
secțiilor 
seniori) 
biciclete 
două unei secții. Volumul pieselor 
de schimb nu satisface nici 30 la 
sută din necesar (clubul sportiv 
Dinamo, care posedă cea mai pu- 
țernică secție din țara noastră, aa 
are în momentul de față nici o piesă 
în magazie!), iar cel al ba icurilor 
ajunge doar pentru 50 la sută din 
activitatea strict obligatorie. îna
intea „Turului României" de anul 
trecut erau antrenori caic se ve
deau în imposibilitate de a prezenta 
echipa la start întrucît nu dispuneau 
de ba icurile necesare pentru parcurge
rea 
nu corespund calitativ, 
din parcul sportiv Dinamo, singurul 
din țară, este necoiespunzător întreți
nut, nu are vestiare, motiv pentru care 
nu poate asigura nici măcar activitatea 
pistarzilor, fără a mai fi vorba de 
antrenamentul fondiștilor sau de în
cercarea de a se doborî recorduri de 
durată.

Activitatea competitională s-a redus 
9* ea simțitor în ultimii ani. Nu 
cu mult timp în urmă la noi se or
ganizau întreceri cicliste de am
ploare : „Gursa Scânteii", „Cursa 
Victoriei", „Cursa Munților", „Cupa 
UCECOM" (Voința), „Cursa Bucu
rești—Sofia", circuitele regiunilor
Brașov, Ploiești, Suceava, Dobrogea, 
Gluj, „Turul României", și altele. O 
parte dintre aceste curse n-au mai 
fost organizate cu regularitate, iar 
la altele s-a renunțat definitiv. Din 
această cauză se creează goluri mari 
de activitate în plin sezon (cîte 5—'6 
Săptămîni fără curse în lunile iulie, 
august) și se reduce posibilitatea 
creșterii nivelului alergătorilor, pre
cum și posibilitatea verificării poten
țialului lor în condiții de concurs. Au ., 
dispărut și organizatorii unor curse 
duminicale (o etapă), curse care în 
provincie nu se mai organizează de 
multă vreme. Fabrica de biciclete 
„Carpați" dovedește o totală lipsă 
de interes pentru popularizarea pro
dusului său. în loc să fie unul din 
principalii organizatori de curse ci
cliste, să facă cu prilejul competi
țiilor reclamă bicicletelor „Carpați". 
să stimuleze creșterea activității ru
tiere, conducerea Jabricii în cauză 
nfeâ măcar nu știe unde se află -fe

să 
ro

SC

nu ! 
loc să 
regre-

da t^-s-a 
insuficiente, 

scăzute, de care dispun sec- 
ciclism. în ultimul timp, 

de ciclism (17 — juniori și 
le-au fost distribuite 30 de 
anual, adică mai puțin de

traseului. Tricourile, ^biloții —
Velodromul

derația de specialitate în ,,Cursa 
Păcii" din acest an, fabricile de bi
ciclete, mari și mici, au avut mașini 
speciale, au oferit alergătorilor spre 
încercare piesele produse, au făcut 

. tot ce este posibil pentru a-și face 
cunoscute bicicletele. Furnizarea bi
cicletelor „Carpali" poale nu cunoaște 
încă aceste căi. Ne facem datoria 
i le înfățișam. Pe cînd o bicicletă 
mâneasc ă de curse ?

în ultimul timp, ciclismului i
acordă din ce în ce mai puțin per
misiunea de a folosi pentru antre
namente și competiții șoselele cele 
mai indicate. Se permite accesul doar 
pe 2—3 șosele, mereu aceleași, nu 
mai pe drum plat. Din această cauză 
antrenamentul se șablonizează, iar 
competițiile devin monotone. Se pro
gramează rar întreceri pe munte, din 
care cauză cicliștilor noștri le lip
sesc forța și alte calități dc „căță
rători". O consecință directă este 
slaba comportare în etapele contra
timp și de munte din competițiile 
internaționale. Alergînd pe aceleași 
șosele, fără profil diferit, nu se mai 
poate face distincție între alergătorii 
cu personalitate diferită : grimpeuri, 
sprinteri, oameni de forță pentru 
contratimp. Neorganizîndu-se circu
ite în orașe (de zi și în nocturnă), 
cu trasee variind de la 1 km pînă 
la 20—30 km se reduce posibilitatea 
specializării cicliștilor pentru probele 
de la campionatele mondiale și Jocu
rile Olimpice. La acestea se adaugă 
și faptul că de multă vreme sosirile 
nu mai au ioc pc stadioane, ceea 
a dus la îndepărtarea publicului 
acest frumos și popular sport.

Lipsa de participare la cursele 
ternaționale de durată scurtă și
mai mică amploare (noi ne fixăm 
obiective numai pentru Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale și „Cursa 
Păcii" !) duce ia nerealizarca unui 
strins contact cu cicliștii din diferite 
țări, la reducerea posibilității aler-

ce 
de

în
de

gătorilor noștri să învețe la timpul 
potrivit, să ia cunoștință de noutățile 
ivite. Faptul că invităm sporadic ci
cliști străini la competițiile noastre 
și nu de valoare, impietează, de ase
menea, asupra creșterii valorii spor
tului nostru cu pedale.

In momentul de față avem încă 
(sau, mai bine spus, mai avem încă) 
o mină de entuziaști, foști cicliști, 
actualmente antrenori, arbitri sau ac
tiviști obștești care se ocupă cu pri
cepere și devotament de soarta ciclis
mului. Mulți dintre ei au început însă 
să demobilizeze în fala greutăților 
permanente pe care lc întâmpină, în 
fața dezinteresului cu care este privit 
ciclisjnul. Antrenorii, în loc să-și vadă 
de desfășurarea procesului instructiv- 
educativ, de îmbunătățirea metodelor 
de pregătire, trebuie să se ocupe de 
probleme mecanice (întoarcerea lanțu
rilor uzate, coaserea baieurilor ș.a.), 
organizatorice și administrative. Și, 
în acest timp, cicliștii fac cum pot 
și cum vor antrenamente pe șosea. 
Antrenorii, arbitrii și activiștii ciclis
mului simt nevoia unei discuții largi, 
în prezența Biroului Consiliului Ge
neral al UCFS (așa cum s-a procedat 
și cu boxul, luptele, atletismul ș.a . 
unde rezultatele n-au întârziat), să-și 
spună păsurile și să primească spri
jinul cuvenit.

Ciclismul este sportul care are o 
mare pondere în menținerea sănătă
ții oamenilor. Cercetări științifice au 
demonstrat că ciclismul este unul 
dintre ede mai eficiente sporturi 
(care pot fi practicate pînă la adinei 
bătrâneți), ca un mijloc minunat de 
îmbinare a efortului fizic cu dezvol
tarea atenției, curajului, prezenței de 
spirit. (Firește, nu ne referim la 
ciclismul de performanță, ci la cel 
de masă, la cicloturism.) Cu aju
torul bicicletei omul poate evada 
din mediul citadin în acela al pă
durii și parcurilor, poate schimba 
aerul orașului cu acela pur, ozoni- 
ficat al împrejurimilor. Ciclismul este

lin minunat mijloc de recreere, iar 
medicii îl recomandă- cu toată con
vingerea. Iată de ce se cere ciclis
mului de performanță să facă o vie 
și permanentă propagandă ciclis
mului de masă, să pătrundă în cele 
mai îndepărtate localități și să-și de
monstreze utilitatea. In aceste con
diții este de mirare că forurile de 
resort n-au acordat ciclismului aten
ția cuvenită, n-au contribuit la dez
voltarea sa permanentă. ToL ce s-a 
făcut se rezumă la îmbunătățirea 
condițiilor de pregătire la lotul re
publican. Aceasta înseamnă muncă de 
laborator, cu rezultate imediate, 
fără perspectivă. De puține ori 
tivistii secțiilor
UCFS 
ceselor 
roului F.R.C. pentru 
sînt propunerile competenților și en
tuziaștilor activiști ai ciclismului. Se
cretarul general al F.R.C. — care 
ar trebui să coordoneze în perma
nență activitatea, să controleze și să 
îndrume munca tuturor — își pierde 
o bună parte din timp cu munca 
de birou. în elaborarea și rezolvarea 
unor situai ii și memorii. Este neapă
rat necesar a se studia și remedia 
munca birocratică din federație, 
activitatea să se bazeze mai 
pe activul voluntar.

Avem toată stima pentru 
ziaștii activiști ai ciclismului 
tru, pentru capacitatea lor de 
că, pentru dorința pe care o au 
contribui la dezvoltarea ciclismului 
românesc. Rămîne 
acum forurile în 
seamă propunerile 
practică măsurile 
mai așa se vor pu 
tentele probleme ce stau în fața ci
clismului nostru. Despre perspecti
vele lui de viitor, despre posibilită
țile de a reprezenta cu cinste 
ciclismul românesc în marile compe
tiții internaționale vom vorbi într-un 
articol viitor.
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SANCȚIUNE, 
NU GLUMA !

Recent, portarul echipei Di
namo Pitești, Coman. a fost 
obiectul unei note critice apă
rute în ziarul nostru, 
listed își îngăduise să 
pe teren, la un meci, 
criță.

Se pare că materialul 
yut coou tocmai la... federa
ția de fotbal. Altfel nu se 
explică de cc „sancțiunea" 
plicată jucătorului a fost... 
promovarea lui în 
pentru meciul cu 
sura a stîrnit, pe 
ta te, nemulțumirea 
bitori ai fotbalului, iar tova
rășul Viorel Andrian, din Su
ceava, ne-a trimis în acest sens 
o scrisoare.

Oricum, F.R.F. este 
toare cu o explicație.

Fotba-

la Craiova ?"
Primul concurent:
— Zece !
— Inexact! Următorul:
— Cinci terenuri !
— Incorect ! Cine urmează?
— Alexandru Lăzărescu, se-

(s.n.J, dar Consiliul regional 
UCFS s-a gîndit să le aducă 
o modificare... de destinație. 
Adică, a transformat cele două 
terenuri de tenis REGULA
MENTARE într-unul de hand
bal NEREGULAMENTAR

Majoritatea tinerilor de la fabrica 
de binale și lăzi din Bacău sînt pur
tători ai Insignei de polisportiv. Dar 
ei nu s-au mulțumit numai cu atît. 
Nu de mult, numeroși tineri de la 
această fabrică și-au disputat imite.- 
tatea în concursuri de tir și ciclism, 
pentru îndeplinirea normelor insig
nei de gradul II.

— Normele gradului II, ne-a spus 
mecanicul loan Rusu, sînt mult mai 
dificile și. în consecință, de eîteva 
săptămîni mă antrenez cu seriozitate. 
Insigna de gradul II mă va confirma 
ca un adevărat prieten al sportului.

. . .întrecerile erau în toi. Instruc
torii sportivi voluntari Vasile Băicu- 
lescu, Gh. Samson și Gh. Siretchi 
nu mai pridideau dînd sfaturi. De un 
real ajutor le-a fost Și iov. Aurel 
Ciupercă, secretarul organizației de 
partid pe fabrică. El a contribuit la 
mobilizarea tinerilor și a funcționat 
ca arbitru de parcurs la proba de 
ciclism. Alcătuind la sfrrșitul între
cerilor și un original clasament al 
celor mai bune rezultate, acestea au 
fost realizate de următorii concu- 
renți :tir — IV. Stan (atelierul me
canic) 46 p, 2. V. Țugui (tîmplărie) 
46 p, 3. V. Băiculescu (tîmplărie) 45 
p. ciclism : 1. Fr. Solomon (depozi
tul de cherestea), 2. V. Gripcă (de
pozitul de cherestea), 3. I. Hușanu 
(tîmplărie manuală).

„Cupa Institutului 
de Construcții"

Competiția de tenis dotată cu 
„Cupa Institutului de Construcții44, 
desfășurată în Capitală, s-a încheiat 
cu victoria lui Constantin Popovici 
și ludit Dibar. Pe lingă evoluția cîș_ 
tigătorilor, merită a fi menționată 
comportarea lui Dron, învingător a- 
supra lui Bosch. Rezultate tehnice : 
simplu bărbați (26 de jucători), semi
finale :
8—6,
6—1.
4—6, 
mei 
baxr—Ciogolea 6—4, 4—6, 7—5. în setul 
decisiv Ciogolea a condus cu 5—0, 
iar la 5—3. ea a avut 40—15, pierzînd 
însă. Dumitrescu—Hor șa 6—4, 6—4,
finala : Dibar—Dumitrescu 7—5, 6—2.

Dron—Bosch 1—6. €—4, 6—4, 
Popovici—C. N ăst ase 4—6, 6—3, 

6—1 ; finala : Popovici—Dron 
1—6, 6—2, 6—3, 6—3 ; simplu fe- 
(16 jucătoare), semifinale ; Di-

mația Metalul Plopeni. Scă
pase omul, în sfârșit, de o 
belea. Dar, îi mai rămăsese 
una : terenul de sport, care 
trebuia, în continuare, îngri
jit, reparat, folosit. Ușor n-a 
fost! Totuși, cu sprijinul

n-a a-

a-

Iotul lărgit 
Italia. Ma- 
bună drep- 
m ui tor îu-

NICI ÎN CAR, 
NICI ÎN CĂRUȚA

da-

0 întrebare de maximă 
iicultate pentru un concurs 
„Cine știe, ciștigă“. Și anume, 
„Cîte terenuri de tenis sînt

di-

cretarul general al federației 
de tenis.

— Poftim!
— La Craiova există DOUA 

terenuri de tenis.
- — Și dv. ați greșit. Pre

miul cel mare rămîne orga
nizatorilor. La Craiova nu 
există NICI UN teren de te
nis !

Tovarășul Lăzărescu primeș
te o mențiune, deoarece a fost 
cel mai aproape de răspunsul 
exact. Adică, la Craiova 4U 
EXISTAT două terenuri de 
tenis, REGULAMENTARE

unul de tenis, de asemenea, 
NE REGULAMENTAR.

Se pare că în toată această 
operațiune, consilierul tovară
șilor de la UCFS-Oltenia a 
fost binecunoscutul Păcală!...

tov. GH. ALDEA, secretarul 
consiliului asociației sporti
ve, treaba a mers. încet, în
cet, terenul a fost lichidat. 
Acum, tovarășii pot dormi 
liniștiți. Somn ușor...

LICHIDAT O POVESTE CU MÂNUȘI

Președintele consiliului 
asociației sportive Rapid Mi- 
zii, tovarășul N. BĂLAN, a 
răsuflat ușurat cînd echipa 
de fotbal 
campionatul 
seria Est, a

participantă Ia 
categoriei C, 

fuzionat cu for-

O gală de box dotată cu 
„Cupa speranțelor", desfășu
rată la Buzău, era cît p-aci 
să se întrerupă la jumătate. 
Dar nu din vina organizatori
lor (ei luaseră din timp toa
te măsurile necesare) și nici

• a sportivilor (tinerii pugiliști, 
din rîndul cărora s-au remar
cat Gh. Dinu, St. Costache, 
D. M orara, E? Bălă die, au 
luptat frumos și corect, îneîn- 
tînd publicul). Necazul s-a 
tras de la mănuși. Mai exact 
de la faptul că aceste mate
riale, absolut indispensabile 

. desfășurării unei întreceri de 
box, sînt fabricate (sub orice 
critică) de către I.P.M. RE
GHIN. Nu știm cum le-or face 
„meșterii" de acolo, dar cam 
la 2—3 meciuri mănușile se 
rup și începe să curgă um
plutura din ele. Trebuie o 
altă pereche, care costă (no
tați bine) 109 lei!

După cum sc vede, produ
cătorii dc materiale sportive 
de Ja Reghin se poartă... fără 
mănuși cu boxerii !

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE 

și
DAN GARLEȘTEANU 

după scrisorile cores
pondenților noștri



CLUBUL SPORTIV STEAUA - LA 20 DE ANIDE RODNICĂ ACTIVITATE Amănunte din ,£“

Clubul sportiv al armatei, 
Steaua, sărbătorește două dece
nii de existență -— eveni
ment cu prilejul căruia adre
săm tuturor sportivilor, antre
norilor, tehnicienilor -și acti
viștilor sportivi care muncesc 
aici calde felicitări și urări 
de noi succese în activitatea 
viitoare.

De-a lungul celor 20 de 
ani. reprezentanții acestui pu
ternic club de performanță au 
obținut realizări remarcabile, 
tare au însemnat o prețioasă 
contribuție la dezvoltarea și 
progresul general al sportului 
românesc pe plan intern, la 
afirmarea sa viguroasă pe 
plan european și mondial. Fo
losind condițiile create, do
vedind competență, pasiune și 
răspundere, sportivii, cadrele 
tehnice și activiștii clubu

lui Steaua au muncit deopo
trivă pentru creșterea conti
nuă a performanțelor, pentru 
pregătirea unui număr cit mai 
mare de sportivi de valoare 
care să reprezinte cu cinste 
culorile eltibului și — de 
foarte multe ori — pe cele 
ale țării.

Cifrele au, desigur, marea 
lor putere de convingere. Iată 
numai două: peste 1 440 de 
titluri de campioni republi
cani, 1 000 de recorduri ale 
țării ! Buna pregătire a spor
tivilor acestui club, valoarea 
performanțelor, le-au deschis 
larg porțile loturilor repre
sentative ale României ia toate 
ramurile de sport. Acestei în
crederi, sportivii de la Steaua 
i-au răspuns cu rezultate dc 
prestigiu. Vom aminti doar că 
în acești 20 de ani 15 dintre 
sportivii clubului Steaua — 
selecționați in reprezentativele 
României la ultimele patru 
ediții ale J.O. — s-au numă
rat printre medalia ții olim
pici ; 62 printre cei distinși
cu medaliile campionatelor 

mondiale; 56 cu cele a le cam
pionatelor europene ș.a.

Rostite astăzi cu deosebit 
respect pe toate meridianele 
lumii, numele sportivilor ro
mâni — campioni sau record
mani europeni și mondiali — 
sînt și ale multor reprezen
tanți ai clubului Steaua : lo- 
landa Balaș, Vasile Nicoară, 
Haralamb lvanov, Alexandru

Pencîu, Virgil Atanasin. Ol ga 
Orban-Szabo, Olimpiu Nodea. 
Cu aceeași prețuire este a- 
preciată și activitatea multor 
antrenori ai acestui club, ma
joritatea ridicați din riadul 
celor care mai înainte au re
prezentat ca sportivi clubul 
Steaua : C. IIeroi d, P. Cos- 
mănescu, I. Kunst-Gherină- 
nescâ, I. Mureșanu, I. Sbter, 
M. Timu și alții.

Ne bucură retrospectiva a- 
cestor succese. în fața mișcă
rii noastre sportive stau însă 
în momentul de față sarcini 
sporite, de mare răspundere, la 
îndeplinirea cărora clubul spor
tiv Steaua este chemat să-și 
aducă o contribuție sporită, 
pe măsura condițiilor exis
tente, a experienței și ca.pa- 
cității organizatorice, a coin- 

'"’petentei și talentului cadrelor 
tehnice și sportivilor.

Ne exprimăm convingerea 
că principalele obiective ale 
sportului nostru vor sta în a 
tenția clubului Steaua și că 
vom avea foarte curînd 
prilej’ul să consemnăm noi 
și tot mai importante 
victorii de prestigiu ale 
celor care reprezintă a- 
ceastă puternică unitate a 
sportului de performanță din 
țara noastră. în acest an sînt 
programate încă multe întîl- 
niri internaționale, campionate 
europene și mondiale; în 1968 
au loc Jocurile Olimpice de la 
Grenoble și Ciudad de Mexi
co. La fieeare din aceste mari 
confruntări sportive — și mai 
ales la Jocurile Olimpice — 
reprezentanții clubului Steaua 
trebuie să-și aducă, cît mai 
mult și cît mai bine, contri 
but ia pentru ca sportul româ
nesc să cucerească noi poziții 
fruntașe.

Sîntem convinși că misiu
nea de a reprezenta România 
în sportul internațional este 
pentru toți sportivii, antreno
rii și activiștii clubului Steaua, 
un puternic îndemn, căruia i 
se va răspunde prin eforturi 
susținute, printr-o muncă pli
nă de pasiune și răspundere, 
ale cărei roade vor încununa 
mai departe activitatea aces
tui club care și-a câștigat un 
binemeritat prestigiu în în
treaga țară, precum și peste 
hotare.

SERIA EST

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
VICTORIA ROMAN (4—0). Echipa 
locală a ciștigat pe merit în fața 
liderului seriei. Au marcat : Bu- 
ciuceanu (min. 19 și 68), Bondoc 
(min. 63) și Vais (min. 89). A ar
bitrat foarte bine E. Balco — Cluj. 
(P. Spac, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — GLO
RIA BlRLAD (3—1). Deși au pă
răsit terenul învinși, oaspeții au 
lăsat o frumoasă impresie. Au 
înscris : Drosu (min. 4), Mangalagiu 
(min. 28), Chirilă (min. 80) pentru 
Petrolul, Lohan (min. 23) pentru 
Gloria. A condus bine Paul Bră- 
tănescu — Suceava. (Al. Stoiano- 
vici, coresp.).

ANCORA GALAȚI — META
LUL RĂDĂUȚI (6—0). Victorie 
clară, conturată în prima repriză. 
Apărarea oaspeților a fost slabă. 
Au marcat : Daraban (min. 3 și 
37), Zaharia (min. 8 și 14), Vasila- 
che (min, 40) și David (min. 72). 
A arbitrat excelent N. Hainea — 
Bîrlad. (T. Siriopol, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — FLA
MURA ROȘIE TECUCI (1—1). Re
zultat echitabil. Jucătorii de la 
Foresta au evoluat slab. Golurile 
au fost înscrise de Oltan (min. 39 
din 11 m) pentru Foresta, Drago- 
mi r (min. 43) pentru Flamura ro
șie (L. Negru, coresp.)

RAPID MIZIL — LOCOMOTIVA 
IAȘI (1—0). Meciul s-a disputat la 
Plopeni. Unicul gol a fost marcat 
de Dinuță (min. 19). A arbitrat 
G. Ghemingean — București. (I. 
Constantinoaie, coresp.).

UNIREA FOCȘANI — TEXTILA 
BUHUȘI (6—0). Joc de bun nivel 
tehnic. Au înscris : Tîlvăr (min. 37 
și 67), Michen (min. 39 și 80), Ar- 
tenie (min. 60) și Feldman (min. 
71). C. Raica — București a arbi
trat bine. (Al. Sîrbu, coresp.).

METALUL BUZĂU — GLORIA 
C.F.R. GALAȚI (2—2). Au marcat : 
Nastan (min. 64 din 11 m) și Toa- 
der (min. 87) pentru Metalul, Puiu 
(min. 12 și 27) pentru Gloria. (M. 
Dumitru, coresp.).

CLASAMENT I

11. Gloria C.F.R. Galați

1. Victoria Roman 24 15 2 7 45—28 32
2. Gloria Bîrlad 24 13 2 9 31—23 28
3. Metalul Buzău 24 13 2 9 39—41 M
4. Ancora Galați 24 12 3 9 40—26 27
5. Foresta Fălt. 24 11 4 9 42—39 2H
6. Unirea Focșani 24 10 5 9 38—21 25
7. Minobracî V. D. 24 11 2 11 25—29 24
8. Metalul Rădăuți 24 11 2 11 36—47 24
9. Petrolul Moinești

24 10 2 12 47—41 22
10. Rapid Mizil 24 9 3 12 24—25 21

24 7 7 10 27—34 21
12. Textila Buhuși 24 10 1 13 30—41 21
13. FI. roșie Tecuci 24 8 4 12 30—41 20
14. Locomotiva Iași 24 5 7 12 23—41 17

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII

Bogat program sportiv
Clubul Steaua organizează, azi, pe stadionul Republicii, 

un bogat program sportiv prin care aniversează 20 de 
ani de la înființare. La ora 17,15 spectatorii vor putea 
urmări un meci de fotbal între DOUA SELECȚIONATE 
DE COPII (A și B) aparținînd clubului. Apoi, la ora 18,30 
va începe jocul care va opune pe foștii internalionali 
ai cluburilor C.C.A. și DINAM® BUCUREȘTI. In cele 
două formații vor apare Voinescu, Apolzan, Zavoda II, 
Bone, Onisie, Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru, Ozon, Că* 
linoiu, 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. Milialcea, 
1 Molnar, D. Velicu, vor face demonstrații de dresaj.

ETAPA VIITOARE : FI. roșie 
Tecuci — Metalul Buzău, Foresta 
Fălticeni — Gloria Bîrlad, Rapid 
Mizil — Ancora Galați, Victoria 
Roman — Metalul Rădăuți, Gloria 
C.F.R. Galați — Petrolul Moinești, 
Locomotiva Iași — Textila Buhuși, 
Minobrad V. Dornei — Unirea 
Focșani.

SERIA SUD

PORTUL CONSTANTA — ME
TALUL TIRGOVIȘTE (3—0). Der
biul seriei a fost cîștigat de echipa 
locală, care la începutul jocului și 
spre sfîrșitul partidei a atacat mai 
organizat. Jucătorii ambelor forma
ții și-au adus aminte de unele „po
lițe" și din ac&stă cauză arbitrul 
a intervenit deseori. Au marcat : 
Stoica (min. 12), Butuc (min. 78) și 

LOTO • PRONOSPORT •
REZULTATELE TRAGERII AUTOTURISMELOR LOTO 

DIN 6 IUNIE 1967
FAZA I (BILETE DE 40 LEI)

Extragerea I 35 77 57 82
Extragerea a Il-a 87 1 82 58
Extragerea a IlI-a 31 39 82 69
Extragerea a IV-a 27 15 24 59
Extragerea a V-a 7 81 40 83
Extragerea a Vl-a 31 8 80 57
Extragerea a Vil-a 18 44 31 4
Extragerea a VîH-a 81 56 54 83
Extragerea a IX-a 41 55 75 49
Extragerea a X-a 12 13 18 87

FAZA A II-A (BILETE DE 40 ȘI 20 1EI|
Extragerea a Xl-a 14 11 69 67
Extragerea a Xîî-a 60 11 18 •3
Extragerea a XIIi-a 68 29 85 86
Extragerea a XIV-a 49 9 88 67
Extragerea a XV-a 82 16 24 52

FAZA'A III-A (BILETE DE 40, 20 ȘI 10 LEI)
Extragerea a XVI-a 86 25 51 8
Extragerea a XVII-a 25 52 63 4

PRONOEXPRES • LOTO
Extragerea a XVIII-a 25 80 16 10
Extragerea a XTX-a 12 85 27 23

FAZA A IV-A (BILETE DE 40, 20, 10 ȘI 2 LEI)
Extragerea a XX-a 26 50 25 82

Fond de premii: 2 962 246 lei.

CIȘTIGATORII CELOR 50 EXCURSII ÎN R. D. GER
MANA OFERITE LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES DIN 20 MAI 1967
(Continuare) 16. Briante Emanoil din Galați, 17. Ga
giu Vasile din Colonia Govora, 18. Giurgiu Maria 
din comuna Teiuș-Alba, regiunea Hunedoara, 19. 
Roșu Mihai, comuna Buzescu, raionul Alexandria, 
regiunea București, 20. Butnaru Teodor din Cluj, 21. 
Atonescu I. Eugenia din Tirgoviște, 22. Godeanu 
Octavian din Craiova, 23. Iosif Iosif din Popești- 
I.eordeni, 24. Soare Petrie din București, 25. Ivan A. 
lancu din București. (Continuare în numărul vii
tor).

Rubrică redactată de Administrația de stai Lotn- 
Pronosport.

Mănescu (min. 88) A arbitrat exce
lent V. Pădureanu—Buc. (E. Petre, 
coresp.).

RAPID C. F. BUCUREȘTI — OL
TUL SF. GHEORGHE (1—0). Victo
rie pe deplin meritată. Oaspeții 
S-au apărat bine și au atacat peri
culos. In general, s-au creat multe 
faze frumoase la ambele porți, jo
cul disputîndu-se într-o perfectă 
notă de sportivitate. Unicul gol a 
fost înscris de Voicu în min. 76. 
Oscar Flondor — Slobozia a con
dus bine. (N. Tokacek, coresp.).

STUFUL TULCEA — ELECTRI
CA FIENI (1—0). Autorul golului : 
Ciupercă (min. 11). (I. Turșie, co
resp.).

C.F.R. ROȘIORI — I.M.U. MED
GIDIA (0—4). Meciul s-a disputat 
la Caracal, deoarece terenul din 
Roșiori este suspendat. Jocul a 
fost frumos. Jucătorii de la I.M.U. 
au fost net superiori. Au înscris : 
Catrina (min. 65), Bașchir (min. 
72 și 88) și Gheorgache (rr.in. 80). 
V, Dumitrescu — București a ar
bitrat bine. (A. Ochea, coresp.).

CLASAMENT
1. Portul C-ța 24 15 5 4 38—14 35
2. I.M.U. Medgidia 24 13 7 4 43—15 33
3. Met. Tirgoviște 24 14 3 7 33—15 31
4. Electrica C-ța 24 12 4 8 36—29 28
fr. Dunărea Giurgiu

23 12 1 10 35— 26 25
6. Oltul Sf. Gheorghe

24 11 3 10 38—33 25
7. Ș. N. Oltenița 24 10 3 11 28—30 23
8. Stuful Tulcea 24 9 5 10 29—37 23
9. FI. roșie Buc. 23 9 3 11 40—43 21

10. Rapid C.F. Buc. 24 7 6 11 25—32 20
11. Frog. Corabia 24 9 2 13 24—40 20
12. Electrica Fieni 24 8 2 14 27—33 18
13. Muscelul Cîmpulung

24 6 6 12 17—33 18
14. C.F.R. Roșiori 24 5 4 15 14—47 14

ETAPA VIITOARE : Portul Con
stanța — Ș.N. Oltenița, Oltul Sf. 
Gheorghe — I.M.U. Medgidia, Stu
ful Tulcea — C.F.R. Roșiori, Du
nărea Giurgiu — Electrica Con
stanța, Electrica Fieni — Rapid 
C. F. București, FI. roșie Buc. — 
Muscelul Cîmpulung, Metalul Tîr- 
goviște — Progresul Corabia.

SERIA VEST
A.S.A. SIBIU — METALUL 

HUNEDOARA (0—0). Joc de uzu
ră, de nivel tehnic modest. O. 
Comșa — Craiova a arbitrat bine. 
(Gh. Topirceanu, coresp.).

AURUL ZLATNA — CHIMIA 
FÂGARAȘ (1—0). Localnicii au do
minat mai mult, fapt reflectat și 
în raportul de cornere : 13—2 în 
favoarea lor. Unicul go] a fost 
marcat de Boldan (min. 51) A ar
bitrat corect și autoritar V. Me- 
saroș — Cluj. (N. Băișan, coresp.).

VICTORIA TG. JIU — MINE
RUL ANINA (1—0). Meciul s-a 
disputat la Petroșeni, deoarece te
renul din Tg. Jiu este suspendat. 
Minerii au dominat mai mult, însă 
au înscris jucătorii din Tg. Jiu 
prin Pleian (min. 23). Arbitrul I. 
Ciucă — Rm. Vilcea a condus 
bine. (1. Zamora coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — ELEC
TROPUTERE CRAIOVA (2—3). 
Au marcat : Anton (min. 22), Ma
tei (min 72) și Niculescu (min. 
74) pentru Electroputere, Ene (min. 
66 și 70) pentru C.F.R. I. Ștefă- 
nuțâ — Hunedoara a arbitrat bine. 
(M. Mutașcu, coresp.).

MUREȘUL DEVA — PROGRE
SUL STREHAIA 13—0). Jocul a plă
cut datorită combinațiilor efectuate 
de jucătorii ambelor formații. Lo
calnicii au fructificat doar trei din 
ocaziile avute, prin Csergo (min. 8) 
și Belea (min. 14 și 75). Aurel Cri- 
șan — Arad a condus bine. (Ion Si
mian, coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA — 
VICTORIA CALAN (5—0). Au 
marcat: Dașcu (min. 10), Vasi- 
lescu I (min. 11, 58 și 82), Preoțes- 
cu (min. 51). In min. 80 Rizea. 
(Autorapid) a ratat un penalti. A 
arbitrat bine A. Caricaș — Bucu
rești. (Șt. Gurgui, coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — 
TRACTORUL BRAȘOV (1—2). Oas
peții au dominat mai mult in re
priza secundă și au obținut o vic
torie meritată. Au înscris : Jim- 
boreaou (min. 32) pentru Metalul, 
Trăznea (min. 71) și Petrul (min. 
88) pentru Tractorul. Tr. Crucea- 
nu — Arad a condus bine. (Gh. 
Mano, fu, coresp.).

CLASAMENT
1. Met. Hunedoara 24 15 4 5 53—18 34
2. Chimia Făgăraș 24 14 2 8 45—37 30
3. Electroputere Craiova

24 13 3 8 48—33 29
4. Tractorul Bv. 24 12 4 8 48—31 28
5. Minerul Anina 24 13 2 9 41—31 28
6. Mureșul Deva 24 11 5 8 41—31 27

7. Vict. Tg. Jiu 24 9 6 9 36—39 24
8. A.S.A. Sibiu 24 7 8 9 36—37 22
9. Victoria Călan 24 9 4 11 22—34 22

10. C.F.R. Caransebeș
18—4324 8 4 12 20

11. Metalul Tr. Severin
24 7 6 11 30—59 20

12. Aurul Zlatna 24 8 2 14 33—42 18
13. AutorapicJ Cr. 24 8 1 15 36—43 17
14. Frog, strehaia 24 6 5 13 34—43 17

ETAPA VIITOARE: Tractorul 
Brașov — Mureșul Deva, Electro
putere Craiova — AS.A. Sibiu, 
Progresul Strehaia — Victoria Că- 
lan, Minerul Anina — Aurul Zlat- 
na, C.F.R. Caransebeș — Victoria 
Tg. Jiu, Metalul Hunedoara — 
Autorapid Craiova, Metalul Tr. 
Severin — Chimia Făgăraș.

SERIA NORD
SATMĂREANA — OLIMPIA 

ORADEA (3—0). In urma unui joc 
frumos, localnicii au învins Pe li
derul seriei. Golurile au fost mar
cate de Vadaz (min. 55 și 70) și 
Murărașu (min. 59). A arbitrat sa
tisfăcător I. Boroș-Timișoara. (A. 
Verba — coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
MEDICINA CLUJ (1—0). Joc de 
mare luptă, în care gazdele au avut 
în permanență inițiativa. Autorul 
golului : Bagi, în min. 40. Bun ar
bitrajul lui I. David-Lugoj. (Gh. 
Cotrău — coresp.) .

CHIMICA TIRNAVENI — RE
COLTA CĂREI (0—1). Unicul gol 
a fost marcat de Fischer (min. 54). 
P. Badea-Brașov a condus bine. 
(I. Ducan, coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — MINE
RUL BIHOR (1—0). Minerii s-au 
apărat supranumeric. A înscris : 
Rațiu (min. 43). Arbitrul S. Mari- 
neanu-Sibiu a arbitrat foarte bine. 
(Gh. Tăulan, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — ME
TALUL COPȘA MICA (2—1). Joc 
cu multe durități. Au marcat : 
Hornung (min. 21), Suta (min. 41) 
pentru Minerul, Mureșan (min. 35) 
pentru Metalul. (A. Domuță — 
coresp.).

METALUL AIUD — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (4—0). Jocul a fost 
la discreția jucătorilor de la Me
talul. Au înscris : Tiutiu (min. 16 
și 78), Pali (min. 25) și Demeter 
(min. 84). Foarte bun arbitrajul lui 
I. Mija-Teiuș. (A. Crișan, coresp.).

1. Olimpia

CLASAMENT

Oradea 24 14 5 5 39—18 33
2. Medicina Cluj 24 13 6 5 38—20 32
3. Recolta Cărei 24 11 5 8 39—23 27
4. Minerul

Baia Sprie 24 11 3 10 39—35 25
5. Sătmăreana 24 10 4 10 29—26 24
6. Chimica

Tîrnăveni 24 11 2 11 34—38 24
7. Minerul Bihor 24 10 3 11 35—31 23
8. Steaua roșie 

Salonta 24 8 7 9 30—41 23
9. Arieșul Turda 24 10 2 12 31—30 22

10. MetalU] Aiud 24 & 6 10 33—39 22
11. Faianța

Sighișoara 24 10 2 12 35—42 22
12. Soda

Ocna Mureș 24 8 6 10 25—34 22
13. Metalul

Copșa Mică 24 10 1 13 29—31 21
14. Voința Reghin 24 6 4 14 20—48 16

ETAPA VIITOARE : Faianța Sighi
șoara — Steaua roșie Salonta, Medi
cina CUij — Minerul Bala Sprle. O- 
llmpia Oradea — Recolta Cărei. Săt. 
măreana — Chimica Tîrnăveni, Mi
nerul Bihor — Arieșul Turda, Meta
lul Aiud — Metalul Copșa Mică, 
Voința Reghin — Soda Ocna Mureș.

De la I. E. B. S.
e Miine se pun în vinzare, la 

agențiile obișnuite, biletele 
pentru cuplajul de fotbal de 
duminică de pe stadionul „23 
August" : PROGRESUL — UNI
VERSITATEA CRAIOVA și DI
NAMO BUCUREȘTI — U.T.A. 
și pentru CONCURSUL INTER
NAȚIONAL DE ATLETISM 
de simbătă și duminică de la 
stadionul Republicii.
• BAZINUL ACOPERIT 

FLOREASCA ESTE PUS LA 
DISPOZIȚIA PUBLICULUI 
ZILNIC între orele 9—22 ; apă 
încălzită, plajă, articole de pla
jă și de distracție, bufet bine

• CURSURI DE ÎNOT PEN
TRU COPII sint organizate la 
ștrandul Tineretului și la bazi
nul Floreasca. înscrieri, zilnic 
intre orele 10—13 și 16—19.
• în incinta ștrandului Tine

retului funcționează un CEN
TRU DE TENIS pentru amato
rii acestui sport și un CURS 
DE TENIS pentru copii și tine
rel de la 7 la 17 ani. înscrieri 
la ștrand.



„Europenele" de la Minsk I
un succes al luptătorilor români i

La Palatul sporturilor din Minsk 
am urmărit evoluția celor mai buni 
luptători de pe continent (122), din 
19 țări. Printre concurenți s-au 
numărat sportivi cu renume pe 
plan international cum sînt : Rîbal
ko (U.R.S.S.), Varga (Ungaria), 
Stange (R F. n Germaniei), Sapu
nov (U.R.S.S.), Kozma (Ungaria) — 
campioni mondiali, Lakour (R.F. a 
Germaniei). Agamov (U.R.S.S.), Pohl 
(R.D.G.). Kis (Turcia), N. Marti
nescu (România), Kiss _ 
campioni europeni, Marinko 
goslavia). Șter (Ungaria), 
(Suedia) — clasați pe locul 
,.europenele" de la Essen, 
(Finlanda). Svensson (Suedia). 
(Cehoslovacia), “ 
Knitter (Polonia) 
ai campionatelor 
ropene

Așadar, luptători consacrați, 
o frumoasă carte de vizită, 
turi de care au apărut mulți 
tre reprezentanții tinerei generații. 
„Europenele" au constituit un bun 
rodaj" competițiQnal al viitorilor 

candidați pentru ..mondialele" din 
septembrie și pentru Olimpiada 
din 1968. iar unele echipe (Turcia, 
Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria, R.D.G., 
R.F. a Germaniei) au. inceput deja 
să-și cristalizeze loturile în vede
rea acestor confruntări internațio
nale.

Tnfrîngerile unor mari favoriți ca 
Agamov, Rîbalko, Verșinin, Cima
kov, Kazakov (U.R.S.S.), Freij (Su
edia). Stange (R.F. a Germaniei), 
Martinescu (România), Kis (Turcia), 
Pohl (R.D.G.), au determinat pe 
cei prezenți să considere recenta 

ca pe o

N.
(Ungaria) — 

' * (Iu- 
Freij 
TI la 

Tapio 
Kmet 

Besergil (Turcia), 
și alți medaliați 
mondiale și eu-

cu 
ală- 
din-

(R.D.G.), 
prezenți să 

ediție a „europenelor" 
competiție a surprizelor.

După părerea noastră, 
găthe a concurenților, 

la majoritatea < 
. dîrzenia cu 
fost

buna pre- 
echilibrul 

categoriilor 
i care s-a 

princi-

gătire 
valoric 
de greutate, 
luptat au fost elementele 
pale care au determinat... surprizele.

La acest mare examen susținut 
de cei mai buni luptători de pe con
tinent, sportivii români au avut o 
comportare frumoasă cucerind un 
titlu de campion european prin SI
MION POPESCU (cat. 63 kg.), ' o
medalie de argint — ION ȚĂRANU 
(cat. 78 kg.), o medalie de bronz — 
GHEORGHE POPOVICl (cat. 87 kg.), 
un Ioc 6 — CONSTANTIN BUSOI 
(cat. 4-97 kg).

Echipa României a realizat 
salt valoric, clasîndu-se 
superior ediției 
de la Essen : i

pe
i anterioare
3 față de 4

un 
a

un
Ioc 

C.E.

(Ungaria), egal cu Demianovici (Ju- 
gOSlavia), b TTv/Mi /RnprliaY. b.
dese. 1_ _ 
cîndu-se 
deși a < 
turul doi 
novici e 
racic), S. 
concurs, 
oră i-a 
(Cehoslovacia) 
(U.R.S.S.) —
Essen, 
surprizele

Pentru 
voința cu 
accidentat, 
toate felicitările.

Urmărind evoluția lui MARIN 
BOLOCAN (cat. 70 kg.). în întîlni
rea cu campionul european. Pohl 
(R.D.G.), am avut la un moment 
dat impresia că vom fi martorii 
unei noi surprize de proporții. Pînă 
în mi*’. 6 M. Bolocan îl conducea 
cu 3—1 pe Pohl ! Dar iată că din
tr-o lipsă de atenție, la marginea 
saltelei, el s-a lăsat surprins 
adversar și a fost făcut tuș ! în 
loc de o victorie de răsunet, 
asistat astfel 
prin tus suferită 
tor român.

în următoarele întîlniri, M. Bolo
can a obținut victoria prin tuș a- 
supra lui Guerman (Elveția), dar 
apoi a pierdut la puncte partida 
cu vicecampionul european 
(Ungaria), fiihd eliminat din 
petiție.

Marin
trat 
pur 
ce-1 
mai 
clasa în primele 3 locuri.

cat. 78 kg.. ION TARANU, 
(a ter- 

cu austriacul 
de la meci la 
ascendentă în- 
pe Martinetti 

" cu Verșinin 
. unul dintre favoriții ca- 
în finalăf el a realizat o 

,,remiză" cu Adjar (Turcia! 
campion 

de 
putea realiza de
și mai bun dacă 
mai mult curaj 

procedee pe care 
Pe care le folo-

... tuș Freij (Suedia)f b. 
pe Knitter (Polonia) califi- 

în finală. De notat că, 
concurat accidentat din 

i (în întîlnirea cu Demia- 
su ferit un traumatism to- 

, Popescu, în ultima zi de 
la interval de 
invins detașat 

Și 1 
campion 

furnizînd astfel 
finalelor.
tenacitatea, dîrzenia și 
care a luptat, deși era 
Simion Popescu merită

numai o 
pe Svets

A ga mov 
la 

dintre
pe

i european 
una

de

am 
la singura înfrîngere 

de vreun luptă-

Bolocan nu s-a 
suficientă măsură, 

simplu indicațiile 
date.

★

Să încercăm 
part’cîpării noastre 
analizăm comportarea fiecărui 
tător în parte.

De la GHEORGHE STOICIU (cat. 
52 kg), un luptător cu o bogată ex
periență internațională (a ocupat 
locul 4 la ultimele două ediții ale 
C.M.). ne așteptam la mai mult. 
De astă dată, ( el nu a reușit să 
se claseze, pe un loc onorabil. După 
victoria la Haiduk (Polonia), 
ciu a înregistrat două ' * 
consecutive, la campionul 
Rîbalko (U.R.S.S.) și la 
european Lakour (R.F. a 
ei), fiind eliminat din competiție. 
Ceea ce îi reproșăm este faptul că 
s-« angrenat 
adversarilor, 
țieze acțiuni 
la lupta din 
de la parter.

Una 
pentru 
BACIU 
din . _ _______ , ____ _
fost învins de Besergil (Turcia) cu 
6—3 și de Kazakov (U.R.S.S.) cu 
6—2. I. Baciu, deși este un ele
ment cu reale posibilități, nu a 
reușit să-și confirme clasa (în 1966 
obținuse locul 3 la C.E.). El se 
bazează prea mult pe turul de
braț, procedeu pe care, 
îl execută foarte corect, 
nu-i este suficient în 
victoriei.

Fără îndoială că „omul 
echipei noastre a fost ____ _
POPESCU (cat. 63 kg.). El a reu
șit să facă un adevărat tur de 
forță susținînd în cele trei zile de 
concurs șase întîlniri, soldate cu 
următoarele rezultate : b.p. Boroczi

să facem 
la C.E.

bilanțul 
și să 

lup-

Stoi- 
înfrîngeri 

mondial 
campionul 
Germani-

in tactica de luptă a 
fără a căuta să 
variate de atac, 
picioare cit și la

ini- 
atît 
cea

Ster
com-

i
i
i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
Iconeen- 

uitînd 
tactice • 

cu '

în
Și
fuseseră date. Luntînd 

multă atenție, el s-ar fi putut
I

dintre speranțele 
..europene" a fost 
(cat. 57), care a 

prima zi de concurs.

noastre 
și ION 
„clacat" 
cînd a

C.E.). El 
pe turul 
, ce e drept, 

dar care 
obținerea

nr. 1“ al 
SIMION

Echipele noastre
participă la balcaniadă

Palatul sporturilor din Salonic va 
găzdui la lo și 11 iunie întrecerile 
celei de-a XVl-a ediții a campiona
telor balcanice de lupte, întîlnirile 
vor avea loc simultan, pe două sal
tele, la „greco-romane** și la „libere".

Prin participarea unor sportivi va
loroși, medaliați ai Jocurilor Olim
pice, ai campionatelor mondiale și 
europene, din Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia, Grecia și România, întrece
rile se anunță deosebit de interesan
te.

In vederea acestei confruntări in
ternaționale sportivii români s-au 
pregătit cu multă seriozitate sub 
conducerea antrenorilor : ION COR- 
neanu, ion cernea („greco-ro
mane") și ION CRÎSNIC, ION BA- 
TRlN („libere").

Iată componența celor două lo
turi: „“"ST 2222_12.“2\
kg — Gh. Stoiciu ; cat. 57 kg" 
Baciu ; cat. 63 kg — c.
Gheorghe); cat. 70 kg — M. Bolocan; 
cat. 78 kg — I. Țăranu ; cat. 87 kg — 
Gh. Popovici; cat. 91 kg — N. Mar
tinescu • cat. 4 97 kg — C. Bușoi. 
„LIBERE": cat. 52 kg — N. Dumi
tru ; cat. 57 kg — N. Cristea ; cat. 
«3 kg — p. Coman ; cat. 70 kg — 
P. Poaielungi ; cat. 78 kg — 7 Po
pescu ; cat 87 kg — Fr. Boia ; cat. 
97 kg — A. Balogh,

.GRECO-ROM AN E“ : cat. 52 
o 7.

S. Popescu (Gh.

Trei echipe neînvinse 
in C.M. de baschet
MONTEVIDEO, 6 (A ger preș). — 

Turneul final al C.M. masculin de 
baschet a programat una dintre par
tidele decisive: Iugoslavia — Brazi
lia. La capătul unui meci dedsebit 
de spectaculos, basclietbaliștii iugo
slavi au cîștigat cu 87—84 (41—47). 
Selecționata U.R.S.S. a obținut a 
treia victorie consecutivă, în dauna 
reprezentativei Argentinei: 96—61 
(51—39). în clasament conduce echi
pa U.R.S.S. cu 6 puncte din 3 jocuri, 
urmată de S.U.A? și Iugoslavia cu 
cîte 4 puncte din 2 meciuri.

ai

In turneele de șah
în turneul internațional femi

nin de la Kiev, după ce în runda 
a 10-a întrerupsese în poziție 
complicată cu șahista mongolă 
Hulgan, în cea următoare, Ale
xandra Nicolau a remizat cu con
curenta bulgaiă Asenova. Repre
zentanta României totalizează a- 
cum 7 puncte (și o partidă între
ruptă), fiind clasată pe locul doi, 
în urma Nonei Gaprindașvili (8 
puncte) care a remizat cu Koz- 
lovskaia.

★
S-a încheiat turneul șahiștilor 

juniori, disputat la Riga. Un te-

FOTBAL PE GLOB

La 
după un debut neconcludent 
minat la egalitate 
Berger), a marcat 
meci, o comportare 
vingîndu-1 prin tuș 
(Elveția) și „remizînd' 
(U.R.S.S.). ............
tegoriei. 1 
nouă „remiză" cu Adjar 
— cîștigătorul titlului de 
european — obținînd medalia 
argint. I. Țăranu 
sigur un rezultat 
ar fi aplicat cu 
gama variantă de 
le cunoaște, dar 
sește numai în întîlniri cu adver
sari de o valoare mai scăzută.

GHEORGHE POPOVTCI (cat. 87 
kg.) l-a întîlnit în primul meci ne 
campionul european Kis (Turcia), 
în fața căruia a pierdut la puncte 
(cu un avertisment), apoi l-a în
vins la tus în 18 sec. pe Kovalevski 
(R.F. a Germaniei) — înregistrând 
astfel cea mai rapidă victorie a 
..europenelor". în continuare a ter
minat la egalitate cu Tînțarov (Bul
garia) si l-a învins 
Matskewici (Polonia) 
merituos loc 3.

Campionul european
MARTINESCU 
prilejuit cea 

Subestimîndu-si 
a mai reușit 

teze frumoasele succese cu care 
obișnuise în ultimul timn. Un . . 
zultat de egal’tate cu bulgarul Pe
trov. o victorie asupra lui Vismer 
(R.D.G.) și o înfrîngere la campio
nul european Kiss (Ungaria) iată 
bilanțul lui. Lipsa de seriozitate în 
•pregătire și-a spus cuvîntul. Mar
tinescu a uitat un lucru esențial : 
că este mai ușor să cîștigi un titlu 
decît * ' ’

De la 
tăm

la puncte pe 
cucerind un

I
I
I
I
I
I
I
I
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NTCOLAE 
kg), ne-a 
decepție, 
rii, el nu

de la Essen, 
(cat. 97 

mai mare 
adversa- 

să reedi- 
ne
re I

I
să-1 menții !

Nicolae Martinescu aștep- 
rezultate pe măsura posibili

tăților și a talentului său. Com
portarea slabă de la C.E. trebuie 
să-i dea serios de gîndit.

Reprezentantul nostru la cat. 4-97 
kg., CONSTANTIN BUȘOI. a ocu
pat locul 6 într-o companie deose
bit de valoroasă. Deși handicapat 
de greutate (are doar 102 kg), el a dat 
dovadă de multă ambiție și putere 
de luptă, avînd o comportare lău
dabilă. Punctul adus de Bușoi a 
fost foarte “ prețios pentru echipa 
noastră, care a cucerit locul 3 în 
clasamentul pe națiuni. De reținut 
că la această categorie au partici
pat campionul mondial și european 
Kozma (140 
Cimakov (127 
etc.

O notă 
POPOVICl și 
saltea), care 
moașe aprecieri.

în perioada următoare pe spor
tivii noștri îi așteaptă un bogat 
program competitional. Ei vor tre
bui să-și intensifice în continuare 
pregătirea pentru realizarea obiec
tivelor planificate.

kg), Kmet (120 
kg), Kasabov (120

kg),
kg.)

V.bună arbitrilor
V. BAȚI (ca șef de 

s-au bucurat de fru-

GHEORGHE CIORANU

ȘTIRI •
LVOV. — Concursul internațio

nal de sărituri de la trambulină a 
fost cîștigat de campionul european 
Mihail Safonov (U.R.S.S.) care a 
totalizat 469,30 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat compatrioții 
săi Vladimir Vasin cu 462.50 p și 
(Boris Poluliah cu 459,50 p. Cel maj 
bine dintre concurenții străini s-a 
comportat sportivul român Ion Ga- 
nea, clasat pe locul patru cu 437,35 
puncte.

PARIS. — Tn finala competiției 
pentru cupa „Yves de 
disputată în nocturnă,

de rugbi
Manoir",
echipa Lourdes a întrecut cu 9—6 
(9—6) formația Narbonne.

I
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© Duminică, două meciuri
• Campionate in Polonia,
• Real Madrid — învinsă in

0 Duminică vor avea loc două 
meciuri conțină pentru Campionatul 
european. La Moscova, echipa 
U.R.S.S. întîlnește selecționata Aus
triei (grupa a 111-a), iar la Stock
holm, Suedia susține o partidă cu 
Bulgaria (grupa a 11-a).

• După 24 de etape, in campio
natul Poloniei conduce Gornik 
Zabrze cu 34 p, urmată de Zaglebie 
Sosnowiec cu 33 p.

0 Rezultatele etapei a 26-a din 
campionatul iugoslav: Olimpia Lju
bljana — Celik Zenica 1—0, Par
tizan Belgrad — Zeleznicear 1—0, 
Radnicki Niș — Vardar Skopje 1—2, 
Dinamo Zagreb — Zagreb 3—J, 
Sarajevo — O.F.K. Beograd 3—1, 
Velej — Steaua roșie Belgrad 1—1, 
Hajduk Split — Sutieska 5—1. In 
clasament: Sarajevo 37 p, Dinamo 
Zagreb 35 p, Partizan 35 p.

0 In penultima etapă a campio
natului cehoslovac: Dubla Praga —

iii campionului european
Iugoslavia $1 Cehoslovacia

„Cupa spaniei"

Slavia 2—1, Bohemians Praga — 
Sparta Praga 0—3, Lokomotive Ko
sice — l'.S.S. Kosice I—0, Slovan 
Bratislava — Jednota Jilirta 4—3, 
llradec liralove ■— Brno 2—4, Union 
T eplice — Trnava 2—0, Jednota 
Trencin ■— later Bratislava 3—2. 
Clasament: Sparta Praga 37 p, Slo
van Bratislava 35 p, Trnava 34 p 
etc.

0 In sferturile de finală ale 
„Gupei Spaniei" (meciuri tur) s-a it 
înregistrat următoarele rezultate ; 
Granada — Elche 1-—1; Pontevc- 
dra — Cordoba 1—1; Atletico Bil
bao — Atletico Madrid 2—0; Valen
cia — Real Madrid 2—1. Echipele 
calificate în semifinale vor fi cu
noscute după desfășurarea jocurilor 
retur.

0 La Kampala, intr-un meci con- 
tind pentru campionatul Africii, selec
ționata Republicii Arabe Unite « 
întins cu scorul de 1—0 (1-—0) e- 
chipa Ugandei.

• ••

zultat meritoriu a obținut jucă
torul român D. Ghizdavu, care 
s-a clasat pe locul trei, intr-un 
puternic lot de participants. Iată 
ordinea primilor în clasament: 
Balașov (U.R.S.S.) 11 puncte (din 
13 posibile), Kupreicik (U.R.S.S.) 
10>/2, Ghizdavu (România) 81/,,

★
La Piotrkovv (Polonia) a în

ceput un concurs feminin, cu 
participarea uftor șahiste frun
tașe din U.R.S.S., Ungaria, Româ
nia, Olanda și Polonia. In prima 
rundă, reprezentantele noastre au 
obținut următoarele rezultate: 
Polihroniade a învins-o pe Spa- 
kowska, Rodica Reicher a remi
zat cu Litmanowicz, iar Teodo- 
rescu a pierdut la Timmer

★
La Moscova, in runda a Xl-a, 

Florin Gheorghiu a remizat cu 
Najdorf. Același rezultat a fost 
consemnat în partidele : Spasski— 
Tal, Smîslov—Gipslis, Gheller — 
Petrosian, Ker.es—Bronstein, Por- 
tisch—Boboțov și Pachman—Uhl- 
man. Stein l-a învins pe Gligorici 
și conduce în clasament cu 7 p.

Grupele campionatului 
european de baschet 

masculin
Au fost alcătuite grupele celei de 

a XV-a ediții a campionatului euro
pean de baschet masculin. România 
face parte din grupa A, alături 
reprezentativele Belgiei, Cehoslovaciei, 
Finlandei, Iugoslaviei, Olandei. Polo
niei și Spaniei. Grupa B cuprinde 
reprezentativele Bulgariei, Franței, 
Greciei, R.f). Germane, Italiei. Israe
lului, Ungariei, U.R.S.S.

România va susține jocurile în 
următoarea ordine: 28 septembrie cu 
Spania, 29 septembrie cu Finlanda, 
30 septembrie cu Belgia, 1 octombrie 
cu Olanda, 3 octombrie cu Iugo
slavia, 4 octombrie cu Polonia și 5 
octombrie cu Cehoslovacia.

Nu de mult, la Leningrad au 
participarea unora dintre cei mai 
Tatiana Talișeva (a doua din

avut loc întreceri atletice de primăvară, cu 
valoroși sportivi sovietici. In proba de 80 mg 
dreapta) a realizat excelentul timp: 10,6.

Foto : TASS

Surpriză în „Turul Italiei": Schiavon, lider!
După o zi de repaus, Turul 

ciclist al Italiei a fost reluat cu 
disputarea etapei a XVII-a (Ve
rona—Vicenza, 140 km — cîș- 
tigător spaniolul Gabica) care a 
adus importante modificări în

clasamentul general. Conduce 
acum italianul Silvano Schiavon, 
urmat de Gabica la 5 sec., Anque- 
til la 1:15, Gimondi la 2:16, Bal- 
mamion la 2:29.

REZULTATE
VALENCIA. — Campionul de 

box al Spaniei la cat. mijlocie, 
Luis Folledo, se pregătește în vede
rea meciului pentru titlul european 
pe care urmează să-l susțină in 
toamnă cu italianul Nino Benve- 
nuli. Intr-o intilnire amicală, des
fășurată la Valencia, el l-a învins 
prin K.O. in rutului 6 pe nigeria
nul Sylla Bukari.

PRAGA. — Tînărul sprinter ce
hoslovac Svaby, în vîrstă de 18 anb 
a stabilit un nou record național 
de juniori în proba de 100 m cu 
timpul de 10,3 s. Svaby a cîștigat 
și cursa de 200 m, cu 21,4.

VIENA. — După trei etape, în 
Turul ciclist al Austriei conduce

• ȘTIRI
rutierul olandez Den Herlog. ur
mat la 2:08 d> Smolik (Cehoslova
cia) și la 2:55 de Dolezel (CehosL).

LONDRA. — După 9 etape, în 
Turul ciclist al Angliei continuă 
să conducă polonezul Kozlowski, 
urmat de englezii Buckley la 3:14 
și West la 3:19.

VARȘOVIA. — Cu prilejul unui 
concurs de atletism, sportiva polo
neză Tereza Novak a egalat recor
dul polonez în proba de 80 mg eu 
performanța de 10,6. Un rezultat 
bun a fost obținut și in proba de 
aruncarea suliței bărbați ciștigată 
de Nikiciuk cu o aruncare de 82,44 
m. Pe locul doi s-a clasat Sidle 
cu 81,64 m.

Tiriac și Năstase participă 
la turneul de tenis 

de la Bruxelles
Mîine începe la Bruxelles un 

interesant turneu internațional 
de tenis, cu participarea mai 
multor cunoscuți jucători din Eu
ropa și din alte continente. Prin
tre protagoniștii întrecerii se 
numără cei doi tenismani frun
tași ai țării noastre, Ion Tiriac 
și Ilie Năstase. Evoluția lor în 
capitala Belgiei este așteptată 
cu deosebit interes, în specia] 
după victoria cu 4—1 obținută 
în acest an de reprezentativa 
României asupra celei belgiene 
în primul tur al „Cupei Davis” 
ca și datorită calificării dublu
lui Tiriac—Năstase în semifi
nalele recentului turneu de 1« 
Roland Garros.

fată ordinea capilor de serie 
pe tabloul probei de simplu băr 
bați: 1. Tiriac (Rom:), 2. Budini 
(R.F.G.), 3. Năstase (Rom.), 4
Kalogheropoulos (Grecia), ! 
Hombergen (Belgia), 6. Drossar 
(Bel.), 7. De Gronckel (Bel.), f 
Lall (India). în proba de dubL 
bărbați, cuplul român este prir 
cap de serie, urmat de Buding 
Homergen, Kalogheropoulos-Lal 
Drossart-De Gronckel.

<• Finala probei de simplu băt 
bați din cadrul turneului intei 
național de tenis de la Mar 
Chester (Anglia) a revenit indii 
nului Premjit Lall, care a dispr 
cu 4—6, 6—3, 6—3 de Peter Mo- 
(Republica Sud-Africană).

Fedacția și administrația : sir Vasile Conta nr 16 telefon 11.1005, interurban 72 șl 236. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația" sir. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMFN i ULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei ; 1 an: 78 lei.
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