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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA !

fotografii ♦ 
Celor mai buni
rutieri le vor fi

oferite nume-

roase premii

Pregătirile pentru startul 
in cea de-a Xll-a ediție a 
competiției cicliste interna
ționale de fond „Cupa Voin
ța" sînt în toi. La sediul 
oomisieî de organizare au 
sosit pînă acum patru con
firmări de participare de la 
echipe de peste hotare. Este 
vorba de formațiile O.R.B. 
Vjena. Spartakus Budapesta, 
Septemvrî Sofia și Start Var
șovia. Se așteaptă și telegra
ma de confirmare a echipei 
A.S.P.T.T. Marsilia. Dintre 
■echipele din țara noastră 
și-au dat adeziunea pînă 
acum Dinamo (cu două for
mații). Steaua (2), Voința (3), 
Olimpia (1), Dezrobirea Bra
șov (1) și Petrolul Ploiești 
(1). Nu au oonfirmat încă 
echipele din Cluj, Tg. Mu
reș, Brăila și Constanța.

Cu prilejul aoestei între
ceri cicliste se organizează 
un concurs de fotografii cu 
premii, deschis fotografilor 
amatori și profesioniști. Fo
tografiile vor trebui să fie 
trimise pe adresa UCECOM— 
Oficiul de cultură fizică și

A venit vara! Cum îi primesc
stațiunile de odihnă pe iubitorii sportului?
Ne aflăm în pragul „sezo

nului de vîrf", rum denumesc 
lucrătorii dm stațiunile de 
odihnă ț.erieada de vară, da
torită faptului că în acest 
timp au numeroși oaspeți. 
Mulți dintre cei care vin vara 
să-și petreacă concediul în a- 
ceste frumoase localități de 
munte sînt pasionați ai spor
tului, care v-©r să se relaxeze 
jucînd volei, tenis dc masă, 
fotbal sau baschet. Nu o dată, 
ei și-au exprimat dorința de a 
lua parte în zilele de con
cediu la diverse concursuri, 
ceea ce ne-a determinat să 
vedem cum sînt pregătite te
renurile pe care vor avea loc 
întrecerile sportive, cît de va
riate și atractive vor fi acțiu

l'edere de ansamblu a frumoasei stațiuni de odihnă Tușnad, în centru: lacul Ciucaș.
Foto: A. Neagu.

SÎNTEM GATA DE RECEPȚIE?
Cînd va fi dată in funcțiune pista de atletism a Steagului roșu ?

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

sport, str. Smîrdan 23 —
București, pînă la 1 iulie a.c. 
Premiile ce se vor aoorda 
sînt z S00 lei — premiul I, 
300 lei — permiul II și 200 
lei — premiul IIL

Celor mai buni rutieri, 
evidențiați în clasamentele 
celor 8 etape și în clasamen
tul general, le vor fi oferite 
numeroase premii. în afara 
organizatorilor, oferă premii 
A. S. LOTOPRONOSPORT, 
ADAS, Centrocoop, D.G.A. 
din M.I.A., precum și
alte organizații obștești și de 
stat.

Pentru animarea întrecerii 
au fost fixate 13 puncte pen
tru sprinturi cu premii, pre
cum și 12 puncte pentru 
sprinturi de cățărare. Cursa 
va solicita pregătirea aler
gătorilor în toate comparti
mentele : sînt programate 
etape de plat (in care pot fi 
dezvoltate medii orare supe
rioare). etape de munte și 
o etapă contratimp indivi
dual, în cadrul cărora iși va 
spune cuvîntul forța și ta
lentul individual al cicliș
tilor.

în vizită la Tușnad și Predeal
nile organizate în apropiatul 
sezon în stațiunile de odihnă.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE

La Tușnad, lacul Ciucaș a 
fost transformat într-un ade
vărat complex sportiv. El a 
fost curățat și împrejmuit cu 
un zid de sprijin, s-a construit 
nn nou debarcader, s-a repa
rat trambulina-stea Pontoa- 
nele, care delimitează „bazi
nul" de înot, sînt proaspăt 
vopsite, s-au amenajat spații 
de odihnă, alei cu bănci.

-— Cînd s-au făcut toate 
aceste amenajări ? — l-am în
trebat pe tov. Gh. Cocorovici, 
președintele sfatului popular 
local.

La 13 martie 1967, mîi- 
nile părților (constructor și 
beneficiar) se string în 
semn de mutuală înțelege
re pe perioada ultimă a 
colaborării lor. Atmosfera 
nu este însă entuziastă, ci 
dimpotrivă reținută, chiar 
apăsătoare. Este ziua „ulti
matumului" ; se pun con
diții, se editează cea din 
urmă minută. Ea stipulea
ză :

— subtrav-ersarea liniei 
ferate pînă la 20 martie:

— finisarea pînă la 29 
martie ;

— recepție, 30 aprilie
In caz contrar se va a- 

junge la litigiu .
Mai fuseseră elaborate 

pînă la acea dată, cîteva 
„minute", dar nici una nu 
avusese tonul categoric și 
decis al ultimei. Ce-i adu
seseră aici ? Să revenim 
dar ia... plebiscit : în pri
măvara lui '65 începe pro
iectarea noului ansamblu 
sportiv (un corp cu două 
săli — haltere și lupte — 
și o pistă acoperită de at
letism) al cărui beneficiar 
este clubul Steagul roșu. 
Termen de execuție : 1 iu
nie 1966. Observator prin
cipal al lucrărilor de pro

-— Anul acesta, cu puțini 
bani, dar cu multe și însufle
țite ore de muncă ’patriotică. 
Vrem ca oaspeții noștri să se 
simtă și mai bine, să le ofe
rim cît mai multe posibilități 
de recreare, de petrecere utilă 
și plăcută a timpului. De a- 
ceea, am reamenajat terenu
rile de volei și baschet, utilîn- 
du-le în același timp cu mate
riale noi, am nivelat terenul 
de fotbal, unde vor avea loc 
tradiționalele jocuri dintre cei 
sosiți la odihnă și localnici.

— Pe linie de sport, ce alt 
obiectiv gospodăresc mai a- 
veți ?

— Lucrăm la amenajarea 
noilor cabine de la ștrand, pe 
care le vom da în folosință la 

iectare : D.S.A.P.C.-ul ; con • 
structor: I.GLM.B.-ul. în 
’65 este ridicat „la roșu* 
corpul ansamblului, consu- 
mîndu-se pentru aceasta 
mai mult de jumătate din 
valoarea lucrării. Comisiile 
instituite la începutul lui 
'66 sesizează însă că unele 
dintre lucrările executate 
sînt cam fușerite, necesitînd 
retușuri, că banii rămași nu 
vor putea acoperi cheltuie
lile de construcție fiindcă 
suma n-a fost — inițial — 
judicios distribuită pe „ca
pitole".

încep devizele suplimen
tare, „minutele", intervenți
ile și pînă la urmă supli 
montarea finanțării cu va 
loarea lucrărilor necesare 
dării în folosință. Lucrările 
înaintează însă în ritmul... 
melcului, doar cu cite 1 sau 
2 lucrători-zilieri și cu 
săptămîni întregi de „re 
lache". Pentru constructor 
mult așteptata pistă brașo- 
veană este un fel de cenu- 
șereasă („o lucrare care nu 
ne face nici o plăcere", 
după expresia tovarășului 
Prisăcaru, șef serviciu plan- 
relații I.C.I.M.B.), pe caro 
au luat-o în primire și au 
părăsit-o. fără nici o strîn- 
gere de inimă, vreo cinci

1 iulie. în cursul acestei luni 
vom repara tribunele terenu
lui de fotbal, magazia de e- 
chip ament etc.

Privind terenurile de volei 
și baschet, cel de fotbal și, 
mai ales, lacul Ciucaș, simți 
pretutindeni mîna bunului gos
podar. Avînd astfel de condi
ții de lucru, instructorul vo
luntar sportiv al Casei de 
cultură, Stclian Stoica-, ne->a 
vorbit despTe proiectele sale, 
dintre care spicuim: con
cursuri de natație și pescuit, 
întreceri de tenis de masă, 
șah și atletism, meciuri de 
fotbal, volei și baschet între 
„selecționate de regiune", for
mate din oamenii veniți la 
odihnă, excursii la Stînca Șoi
milor, Tumid Apor, Poiana 
Muncitorilor etc.

— Avem suficient echipa
ment, ne-a spus instructorul 
sportiv, și vom mai cumpăra 
mingi de fotbal, volei și ra
chete de tenis, întrucît inten-

TR. IOANIȚESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

Steaua — Austria Klagenfurt 5-1 (2-0)
Ca prilejul aniversarii a 20 

de ani de la înființarea clubu
lui Steaua, ieri după-amiază pe 
stadionul Republicii a avut loc 
un frumos program sportiv al 
cărui cap de afiș a fost întîl- 
nirea internațională de fotbal 
Steaua — Austria Klagenfurt. 
Încheiată cu victoria la scor 
a formației bucureștene, 5—1 
(2—0), partida ne-a dezvă
luit o cu totul altă echipă 
Steaua decît cea pe care o 
cunoaștem în campionat. Des
cătușată din chingile rezulta
tului și ale punctelor, Steaua 
a făcut în cea mai mare parte 
a timpului un joc remarcabil. 
Tn aceste condiții, Austria 
Klagenfurt, cu toate efortu

diriginți de șantier. Bene 
ficiarul se bate cu pumnul 
în piept, forțează uși, dar 
nu poate pune punctul pe 
i. Astfel că timpul cocori
lor se duce, pe Tîmpa apar 
pete albe și subtraversarea 
liniei ferate (pentru racor
dul la rețeaua de apă a 
orașului) și tcncuirea clă-

NUȘA NĂMĂIEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Concursul internațional de atletism
• SPRINTERELE CEHOSLOVACE PARTICIPA LA SELECȚIE
• ÎN AMBELE ZILE ÎNTRECERILE VOR ÎNCEPE LA ORA 17

Ioana Petrescu âștigă cursa de 200 m la meciul România — 
Cehoslovacia, de la Timișoara — 1965. Să vedem ce rezultat va 
obține acum campioana noastră în compania vitezistelor 
cehoslovace. Foto; R. Vilara

Trei zile au mai rămas 
pînă la primul start al con
cursului atletic internațional 
de sîmbătă și duminică, de 
pe stadionul Republicii. La 
ora actuală cei mai mulți 
dintre viitorii participanți Ia 
întreceri și-au făcut bagajul 
și sînt gata de plecare. As
tăzi vor sosi în Capitală 
atleții din R-D. Germană, 
R.F. a Germanici, Belgia și 
Cehoslovacia, iar în cursul 
zilei de mîine. sportivi din 
Polonia, Suedia, Iugoslavia 
și Bulgaria. Atleții cubanezi 
sînt de marți oaspeții Bucu- 
reștiului. Miercuri ei au și 
participat la un antrena
ment.
• Federația de atletism 

din Cehoslovacia a anunțat 
numele celor patru sprintere 
care vor participa la selecție, 
la 4 x 100 m. Este vorba de 
Lchocka, Smerdova, Kucma- 
nova și Putnova. Dintre a- 
cestea, cea mai valoroasă este

rile jucătorilor săi, cunoscă
tori ai secretelor fotbalului, 
nu a reușit nici un moment 
să se arate periculoasă.

Au marcat: Constantin
(mm. 1), Soo (min. 29 și 51), 
Voinea (min. 63 din 11 m) și 
Dan Savu (min. 83) pentru 
Steaua, respectiv Veselinovici 
(min. 73). In min. 64, Bahr a 
ratat un penalti.

Arbitrul V. Pădureanu a 
condus echipele:

STEAUA: Suciu (min. 73 
JJaidu) — Sătmăreanu, Jenei, 
D. Nicolae. Hălmăgeanu — 
Negrea (min. 46 Dan Savu), 
D. Popescu (min. 46 Tăta
ra II) — Pantea, Constantin 
(min. 46 Voinea), Soo, S.

Anul XXIII
Br. 5300
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Cicliști români
în Cehoslovacia
Miercuri dimineață, o echi

pă de tineri cicliști români a 
plecat în R. S. Cehoslovacă 
pentru a lua startul în cea 
de a X-a ediție a „Cursei 
prieteniei". Echipa este alcă
tuită din Șt. Suciu, C. Grl- 
gore, T. Vasile șl Al. Sojronte 
(conducător : O. Amza. antre
nor : Mihai Simion). Cursa se 
desfășoară (între 8 și 11 iunie) 
pe ruta Trinec—Frydek (170 
km), Trinec — Bohumln (130 
km), Bohumln (RSC) — Gli- 
Wice (HPP). 148 km și Gliwice 
—Czestochowa (154 km). La 
start Sînt prezenți rutieri din 
Cehoslovacia, Polonia, Româ
nia, R.D. Germană, Ungaria, 
URSS. Iugoslavia și Olanda.

Eva Lehocka, clasată pe lo
cul 4 la 100 m la „euro
penele" de la Budapesta și 
pe locul 6 la 200 m. Simbăta 
trecută ea a înregistrat 11,6 
sec. la concursul internațio
nal de la Sofia.

In afara acestor atlete, ce
hoslovacii vor mai trimite 
un lot numeros de sportivi 
din clubul Ruda Hvezda.
• Un lot numeros de «“ 

tleți va veni și din Bulga
ria, în fruntea lor fiind a- 
runcătoarele de greutate 
Ivanka Hristnva (16,72 m) și 
Maria Ciorbova (16,29). Ul
tima s-a clasat pe locul 5 
la CE din 1966.

• Din Iugoslavia va par
ticipa Ia concursul de pe sta
dionul Republicii săritoarea 
în înălțime Snezana Hrepev- 
nik care a obținut recent 
un rezultat de 1,70 m.
• întrecerile vor începe, 

atît simbătă cît și duminică, 
de la ora 17.

Avram (min. 62 Creiniceanu).
AUSTRIA KLAGENFURT: 

Koncilia — Kordesch, Bill- 
tvatsch, Schaufler, Bahr —< 
Kegler, Schierhuber — Cam- 
pichler (min. 46 Repitsch), 
Veselinovici, Rudici, Pirkner 
(min. 65 Springer).
• „Meciul aducerilor a- 

minte“, cum a numit nn spec
tator evoluția foștilor inter
naționali de la C.C.A. și Di
namo, s-a încheiat la egali
tate, 3—3 (0—1), după un 
joc deosebit de aplaudat. Au 
înscris : Bartha, Ozon, Aurică 
Teodorescu (Dinamo), Tătarn, 
Zavoda I, B. Moldoveanu 
(C.C.A).

MIRCEA TUDORAN .



MMM
GAIA

DE RECEPȚIE!
(Urmare din pag. 1)

Sirii sînt lăsate pentru anul urmă
tor, pe vremea ghioceilor, In 12 
martie ’67 are loc... istoricul pact 
(inginerul Zara din partea construc
torului și secretarul clubului Stea
gul roșu, tov. Tîrnăveanu, plus in
ginerul Gros din partea benefi
ciarului) și fixarea datei finale — 
30 aprilie — pentru recepție. In caz 
contrar, litigiul.

Am așteptat ca la 1 Mai să fim 
chemați la festivități. N-am pri
mit invitație. Am bănuit că nu 
vor... paradă și le-am apreciat 
modestia.

După o lună de la prezumtiva 
recepție, primul drum pe care îl 
fac la Brașov — noul ansamblu 
sportiv al Steagului roșu.

De afară nu prea arăta a casă 
nouă, aducea mai mult a una 
părăsită : treptele neterminate, 
jumătate din ferestre sparte, iar 
cele care rezistaseră erau oarbe de 
var, pe pereți limbi suprarealiste 
•de apă (umezeală), iar de jur-îm- 
;prejur o centură groasă de gunoi. 
Dar ce-i al lor, e al lor ! Se lu
cra ; cu întîrziere de un an, dar 
se lucra (era o bătrînă care în
cerca să îndepărteze stratul gros 
de var de pe ferestre !).

Deși ..firma (exteriorul) te pre
zintă", am pășit cu încredere înă
untru Aici este, în fond, fondul 
chestiunii. Și, așteptările mele nu 
au fost dezmințite. Totul la locul 
Iui ! Ceas ! Poate... numai cîteva 
retușuri : de umblat la toate 
broaștele, de montat comutatoare 
(ca să nu se mai facă contactul 
primitiv prin împerecherea a două 
sîrme), de revizuit instalația (să 
se usuce o dată pereții), de în
locuit vreo 15 geamuri și de vă
zut la toate etanșeitatea și, în 
plus, de rezolvat o problemă: „este 
sau nu este nevoie de apă ?“ Se 
pare că s-a ajuns la concluzia că 
se poate și fără ; de ce nu s-ar 
merge în continuare pe calea pe 
care s-a început ? Faci antrena
ment — haltere sau lupte — ieși 
ud leoarcă și dai fuga la vecini 
(în uzină) ca să faci duș. Ce, da
că pînă acolo ajungi stalactită ? 
Te bagi la apă caldă și îți revii.

Cît despre căldură s-au con
vins cu toții că nu este nevoie; 
cînd ridici mii de kilograme sau 
te lupți cu adversarii timp de 
două ceasuri, ți se ridică de Ia 
sine temperatura !

Cît privește pista... și-a pier
dut, sărmana, speranțele de cînd 
tot așteaptă haina de zgură roșie 
contractată la Teiuș. Se pare că 
n-arc cu ce fi transportată. Bene
ficiarul, Steagul roșu, e în pană 
— paradoxal — de mașini! S-a 
oferit C.F.R. Brașov să dea zgură 
neagră, dar nu s-au găsit mîini 
ea s-o ridice, încă. Poate o adu
ce... vîntul !

★
Retușuri neînsemnate peste care 

se poate trece și se poate face re
cepția. (Și-ar scoate și constructo
rul „piatra din casă", iar benefi
ciarul și-ar zice : „Greu, dar 
bine !“).

Cei care vor fi invitați la fes
tivități să renunțe însă la frac și 
la tocurile Louis XV. Ar fi iu 
dezacord.

E mai bine să prefere cizme și 
haine de ploaie.

Qugbi OBLIGAȚII NEINDEPLINITE
Există obligații nescrise, facil și unanim 

acceptate de echipele angrenate în lupta 
directă pentru titlu. Și Dinamo are asemenea 
obligații, decurgind din ponderea sa în 
rugbiul românesc. Firește, au-i putem pretin
de să cîștige cu orice formație clasată de Ia 
locul 3 în jos, dar un anumit nivel tehnico- 
tactic și fizic trebuie să-l aibă permanent de-a 
lungul sezonului. Prezența în rîndurile acestei 
formații a numeroși selecționabili impune 
practicarea unui joc de calitate, indiferent de 
adversar. E adevărat, uneori curba efortului 
trebuie să scadă, dar rugbiul „sub linia de 
plutire", ca cel practicat duminică, în meciul 
cu Progresul, este inadmisibil la o echipă 
care ne va reprezenta peste 3 zile în returul 
ttnalei „C.C.E.".

«•rentele manifestate sînt de natură să ne

îngrijoreze și am arătat acest lucru încă a 
doua zl. Rare sclipiri ale cîtorva jucători 
(Dragomirescu, Nica, Rășcanu, uneori Giugiuc, 
precum și veșnic tînărul și inimosul Iordă- 
chescu; cam atît...); în final, o victorie ne
convingătoare — iată rezumatul jocului prac
ticat de Dinamo. Vom menționa și apariția 
nedoritelor proteste Ia deciziile arbitrului, 
după părerea noastră încă un simptom al 
formei slabe.

Nu considerăm că formația antrenată de 
maestrul emerit al sportului D. lonescu și-a 
pierdut „dintr-un foc" meritele. Dar nici nu-i 
putem trece cu vederea slăbiciunile! Consi
derăm că punctul nevralgic îl constituie 
„subvoltajul", participarea insuficient de ac
tivă și de conștientă a jucătorilor la pregă
tiri și la meci. Se dau explicații de natură

să scuze partial scăderea de formă: pauza 
competitională și lipsa de omogenitate da
torată participării unor jucători la pregătirile 
lotului. Dar pentru neselectionali nu se puteau 
perfecta meciuri ? Iar antrenamentele lor nu 
puteau echivala ca intensitate cu cele ale lo
tului ? Doar se cunoștea data finalei „C.C.E."...

Timpul e scurt, dăr principalul se poate re
zolva : e necesară mobilizarea totală a rug- 
biștilor dinamoviști și respectarea cu stric
tețe a indicațiilor tactice date de conducerea 
tehnică a echipei. Le cerem reprezentanților 
noștri în această finală a „C.C.E.' în primul 
rînd prestarea unui joc de calitate, o replică 
ia nivelul reputației de care se bucură 
„XV"-le francez din Agen.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Pentru a cincea oară 
campioni ai țării

Echipa masculină OLIMPIA 
REȘIȚA, antrenată de fostul cam
pion mondial Ion Micoroiu, a ob
ținut o frumoasă performanță, cu
cerind pentru a cincea oară titlul 
de campioană republicană la popi
ce. Reșițenii au îmbrăcat prima 
oară tricourile de campioni în anul 
1960, cu un rezultat remarcabil pe 
vremea aceea : 5 080 p.d. Autorii 
lui au fost : M. Stanciu, D. Kridor, 
Al. Mayer, I. Brebenari, V. Rașo- 
van și I. Micoroiu. Popicarii din 
Reșița au repetat succesul în 1962, 
1965, 1966 și 1967 — timp în care, 
alături de sportivii menționați, au 
mai jucat sau au figurat ca rezer
ve în fazele superioare ale campio-

Olimpia Reșița, după recentul său succes: (sus) — Gh. Floruț, W. Preda, 
1. Micoroiu, Al. Mayer; (jos) — D. Kridor, C. Rădulescu și I. Brebenari.

A venit vara! 
de odihnă

Cum ii primesc stațiunile 
pe iubitorii sportului ?

( Urmare din pag. 1) 

ționăm ca unul din „dreptunghiurile1* 
de volei sS-1 transformăm în teren de 
tenis de cîmp.

REGRETE Șl JUSTIFICĂRI
Sîntem oaspefii frumoasei Case de 

cultură din cunoscuta stațiune de 
odihnă Predeal. Privim împreună cu 
directorul ei, tov. Dumitru Lupașcu, 
la tinerii și vîrstnicii care joacă 
șah și remuiy.

— în afară de șah, ce alte între
ceri sportive mai figurează în pro
gramul sportiv rezervat celor aflați 
în concediu ?

— Trebuie să vă spun cu regret 
că, deocamdată, nu le putem oferi 
oaspeților noștri mai mult decît atît, 
pentru că nu dispunem de instalați
ile sportive necesare. Sala de sport 
pe care o are Casa de cultură în 
proprietate este ocupată de... apa
ratele de microradiografie, terenurile 
de volei și baschet nu sînt încă puse 
Ia punct, ca să nu mai vorbesc do 
arena de popice, folosită de cîțiva 
ani ca magazie pentru depozitarea 
mobilierului degradat, și de terenul 
de fotbal, fcu pistă de atletism, lăsat 
de multă vreme în părăsire. Dacă 
aceste terenuri s-ar găsi în bună 
stare, vara ar fi și la noi bogată în 
manifestații sportive. Dar...

— Cui aparțin aceste amenajări 
sportive ?

—- După cite știu, asociației spor
tive Predealul și sfatului popular 
orășenesc.

★
...De cîteva minute stăm de vorbă 

natului C. Rădulescu, Gh. Floruț, 
M. Dascălu, I. Băiaș și M. Preda. 
Titlul cel mai recent a fost cucerit 
de formația : I. Micoroiu, C. Rădu
lescu, Al. Mayer, M. Preda (D. Kri
dor), I. Brebenari și Gh. Floruț. 
Mezinul echipei este D. Kridor 
(24 de ani), iar ing. Gh. Floruț e 
cel mai în virstă jucător (54 de 
ani). I. Micoroiu e maestru emerit 
al sportului, C. Rădulescu maestru 
al sportului (ambii sînt rr.embri ai 
lotului republican), iar restul ju
cătorilor au îndeplinit norma de 
clasificare de categoria I.

TR. I.

cu tov. Gh. Degerata, președintele 
asociației sportive Predealul.

— Arena de popice ne aparține. 
Cu puțină bunăvoință din partea 
conducerii întreprinderii noastre (n.n. 
I.S.O.P.), ea ar putea fi redată des
tinației pentru care a fost construită. 
Asociația sportivă nu are posibilități 
să repare stricăciunile cauzate de 
depozitarea mobilelor deteriorate. Cit 
privește terenurile de volei, baschet 
și fotbal, ele nu aparțin asociației 
sportive. Sincer vă spun, nu cu
nosc pe proprietarii lor. Să mergem 
la sfatul popular. Sînt sigur că to
varășii de aici știu cui aparțin.

In drum spre sfat, ne-arn oprit și 
pe la bazele sportive. Pista de atle
tism era trasată iar gazonul terenu
lui de fotbal — însămînțat în toam
nă — încolțise, invitîndu-ne parcă 
la întreceri. Lipsesc, Insă, porțile, 
iar bordurile de ciment, care delimi
tează terenul de joc de pista de 
atletism, așteaptă de astă-vară să 
fie puse la locul lor. Pe unele por
țiuni ale terenurilor de volei și baschet 
a crescut iarba — semn că în a- 
ceastă primăvară proprietarii lor n-au 
călcat pe aici, iar sala de sport din 
parcul orașului era cu ușile fere
cate, cu geamurile sparte sau mur
dare.

— Localitatea dv este situată pe 
un traseu turistic deosebit de pito
resc. Nu socotiți, l-am întrebat pe 
tov. Costică Titileanu, președintele 
sfatului popular, că terenurile de 
sport trebuie să ofere ospitalitate 
numeroșilor vizitatori ai frumosului 
dv oraș ?

LE

NOTAȚII CU „MINUS" LA ACTUL FINAL
AL CAMPIONATULUI MASCULIN

principalele motive de satisfac
ție oferite de turneul final al cam
pionatului republican masculin de 
volei le-am trecut in revistă — 
notate cu „plus" — în articolul a- 
părut cu cîteva zile în urmă. A- 
nunțam atunci notații cu „minus", 
lată-le pe cele mal importante.
• RELATIV LA FORMULA COM- 

PET1ȚIONALA după care s-a des
fășurat, in ultima sa fază, cam
pionatul de anul acesta. Prin or
ganizarea turneului final (necesar, 
fără discuție), s-a afirmat că se 
intenționează a pune echipele să 
lupte in condiții similare acelora 
de la marile competiții internațio
nale la care urmează să iă parte 
jucătorii de lot aflați în compu
nerea formațiilor respective. Simi
litudinea a fost însă prea mică. 
S-a jucat, e drept, după sistemul 
„fiecare cu fiecare", dar pornind 
de la o bază de dezechilibru, nici
cum asemănătoare cu a turneelor 
finale europene și mondiale. La 
acestea, în clasamentele turneelor 
lor finale, unei echipe i se adi
ționează doar rezultatul unui meci 
din seria de calificare, iar nu, ca 
în cazul turneului final al campio
natului. nostru din acest an, punc
tele și sețaverajele realizate in... 
22 de partide jucate . anterior, in 
cele mai felurite condiții șl in di
ferite perioade ale formei sportive, 
de-a lungul a 8 luni de zile ! Vă 
reamintim „zestrea" cu care echi
pele au Început turneul final, a- 
cumulată și în confruntări cu for
mațiile clasate pe locurile 7—12 
fără altă disputa după încheierea 
returului, cînd ele au Ieșit din în
trecere : 1. Steaua București 43 de 
puncte (setaveraj 63:17), 2. Politeh
nica Galați 41 (63:20), 3. Dinamo
București 40 (60:21), 4. Rapid Bucu
rești 40 (57:20), 5. Viitorul Bacău
32 (30:43), 6. Tractorul Brașov
30 (36:46). Analizînd chiar și numai 
superficial acest clasament, e lim
pede că, la un atare decalaj, erau 
sensibil lezate Ideea de „concurs", 
emulația echipelor, interesul lor 
(ca și cel al publicului) pentru o 
„întrecere" în care, la urma ur
mei, doar niște... minuni ar fl

— Da, așa ar trebui. Numai că 
profesorii noștri de educație fizică 
așteaț.tă să fie împinși de la spate 
pentru a îngriji terenurile de volei 
și baschet, deși acestea sînt date, 
prin decizie, în folosința liceului. 
Problema terenului de fotbal (n.n. — 
starea acestui teren a fost des cri
ticată în ziarul nostru, dar de
geaba!), ne depășește. Nimeni nu 
vrea să-1 administreze în situația în 
care se află (n.n. — pînă cînd va 
dura această situație?) și, în conse
cință, l-am dat Consiliului orășenesc 
UCFS Brașov, să facă cu el ce crede 
de cuviință.

— E greu de presupus că brașo
venii vor veni cale de 16 km să facă 
sport la Predeal Credeți că e o solu
ție renunțarea la acest stadion ?

— Nu. Trebuie rezolvată această 
problemă. Deocamdată, însă, nu a- 
vem fonduri.

Lucrările nu cer prea multe cheltu- 
.ieli, astfel că nu înțelegem cum de 
nu se găsesc resurse pentru termi
narea stadionului din Predeal. Consi
derăm că, printr-un efort colectiv, 
toate instalațiile sportive ar putea fi 
puse, în curînd, la dispoziția iubi
torilor de sport.

★
Punînd „față-n față" cele două 

stațiuni de odihnă vizitate, compa- 
rînd situația, se poate constata că 
ele au cam aceleași baze sportive, 
deosebirea existînd doar în felul cum 
sînt gospodărite. Așadar, două mo
duri diferite de „tratare" a sportu
lui • într-un loc (la Tușnad) preocu
pare, în altul (la Predeal) nepăsare ! 

fost în stare să determine Inver
sări de situații. Și, cum minunile 
— normal — nu s-au produs, cele 
6 formații participante la turneul 
final l-eu terminat (bineînțeles, cu 
modificări de punctaj și de seta
veraj) exact în aceeași ordine în 
care l-au început... Desigur, nu se 
putea prevedea că la finele retu
rului primele 6 se vor afla înși
rate la asemenea distanțe (13 
puncte între locurile 1 și 6), dar 
nici că... neapărat nu va fi așa. 
Aceasta, mai ales că, pe de o 
parte, nu era greu de bănuit că 
Dinamo și Rapid vor avea de plă
tit în „finala4* campionatului efor
turile depuse în „C.C.E." și, pe 
de eltă parte, pentru că era bine
cunoscută evidenta diferență de 
valoare existentă între primele 4 
(Steaua, Politehnica, Dinamo; Ra
pid) și celelalte 2 (Viitorul, Trac
torul). Or, participarea acestor ul
time două echipe la turneul final 
nu putea fi total stimulatorie și e- 
ficientă — conform scopului urmă
rit, de adaptare la condițiile ma
rilor întîlniri internaționale — de
cît în conjunctura unui „start" 
echilibrat. Ca atare, sintem de 
părere că formula de disputare a 
viitoarei ediții a campionatului 
republican ar* fi bine să prevadă, 
indiferent de sistemul preliminar 
ce va fi ales, un turneu final in 
care echipele participante să por
nească de Ia ZERO lupta directă 
pentru titlul de campioană. Tot
odată, apreciem ca firească orga
nizarea și a unui alt turneu final, 
la care să ia parte restul echipe
lor categoriei a, de asemenea 
fără adiționarea punctelor și setu
rilor acumulate anterior. în felui 
acesta credem că e logic și echi
tabil să se decidă cîștigătoarea 
tulului și cine retrogradează.

De bună seamă, nu neglijăm că 
această- formulă, pe care o consi
derăm foarte eficace pentru roda
rea jucătorilor noștri în vederea 
competițiilor internaționale mai 
importante, ca să aibă maximum 
de utilitate, va trebui obligatoriu 
asociată cu pregătirea continuă, 
sîrguincioasă, a tuturor echipelor. 
Ne gîndirn în același timp că sec
țiile, antrenorii și federația vor 
lua cuvenitele măsuri instruct! v- 
educative și de control care să 
garanteze participarea echipelor cu 
permanentă combativitate, in spi
ritul corectitudinii și al cinstei de
pline la absolut toiate meciurile 
campionatului. Se vor impune a- 
șadar și asemenea măsuri, stipu
late în regulamentul unui judicios 
sistem preliminar, care să preîn
tâmpine... aranjamentele, meciurile 
făcute cadou de echipe care even
tual au asigurată mai devreme ca
lificarea în turneul pentru titlu 
sau care, invers, nu mai pot să 
obțină această calificare... Iată, cu 
toate sublinierile necesare, formu
la etapei finale a campionatului 
republican pe care sugerăm ca fe
derația s-o studieze, împreună cu 
celelalte propuneri care-i sînt poa
te prezentate în aoeastă perioadă.

• CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
ARBITRAJELE PRESTATE ÎN TUR
NEUL FINAL. Cronicile apărute în 
zilele competiției le-au acordat, cu 
foarte mici și puține excepții, ca
lificative pozitive. Le-am dat pen
tru strădania dovedită în genere 
de către arbitri de a conduce in 
maniera pe care a indicat-o fede
rația, și anume, în sprijinul cursi
vității și al spectaculozității jocu
lui. Acele calificative bune au fost 
meritate pentru că nu s-a înregis
trat nici un rezultat viciat. Cu 
toate acestea, judecate în ansam
blu. arbitrajele prestate la turne
ul final au și nemulțumit. Prin 
ce ? Printr-o marcată inegalitate, 
menționată de noi la momentul 
potrivit. Această inegalitate, arbi
traj ui neunitar de la meci la meci, 
de la un set la altul sau chiar de 
la o fază la alta n-a dus, e ade
vărat, la denaturări de rezultate ; 
în schimb, a derutat uneori atît e- 
chipele, cît și pe spectatori. Deru
ta jucătorilor a avut drept cauză 
faptul că, apreciindu-li-se în mod 
diferit loviri identice ale mingii, 
ei au fost arbitrați cînd corect 
„orientativ", cînd „larg", cînd 
„strîns", cînd cu extremă îngădu
ință, cînd cu maximă strictețe. Su
părător a fost mai ales că bine
venitele... tăceri ale fluierului, care 
încurajau tentativa inovațiilor tac
tice Și favorizau deci cursivitatea 
jocului, au alternat cîteodată cu 
inoportune „stopuri", cu decizii 
care sugrumau încercări de finețe 
tehnică. Sau să vorbim de cazurile 
în care totul le-a fost permis vo
leibaliștilor, arbitrii lăsîndu-se u- 
neori depășiți de dinamismul jo
cului... Departe însă de noi gîndul 
că am putea epuiza discuția pe 
spațiul acesta. De aceea nici nu 
adîncim considerațiile de față prin 
exemplificări. Ne propunem s-o fa
cem într-un viitor articol-anchetă, 
cu ajutorul cîtorva dintre activiștii, 
tehnicienii, antrenorii, jucătorii și 
arbitrii noștri fruntași.

CONSTANTIN FAUR



PRIMĂ „REPRIZĂ" DE LUCRU A SELECȚIONABILILOR IN VEDEREA
MECIULUI

„Posibilii" — Dinamo 
București 2-3 (0-2)
Prima „acțiune1* în vederea meciu

lui cu Italia a început ieri dimi
neața la stadionul „23 August*, unde 
echița „posibililor* a fost opusă for
mației Dinamo București. Rezulta
tul final (3—2 în favoarea dinamo- 
viștilor) reflectă în bună măsură 
comportarea selecționabililor, lăsîn- 
du-ne să întrevedem și greutățile 
reale ale antrenorilor în munca lor 
de „triere*; mai ales că adversarul 
n-a aliniat formația standard, ci a 
trimis în teren jucători de rezervă: 
Niculescil—Pîrvu, Roc, Crăciunescu 
(Ștefan), Stoenescu — Grozea (Ene 
II), Nunweiller IV—Erie Daniel, Du- 
mitrache, Marica, Nuțu.

Așa cum bine arată și scorul pe 
reprize, echipa „posibililor* a în
ceput jocul slab, lăsîndu-se domina
tă, fie din cauza ușurinței cu care 
și-a tratat adversarul, fie din prici
na lipsei (evidentă în joc) de omo
genizare. Consecința ? în min. 15, 
dinamoviștii conduceau cu 2—0, da
torită golurilor înscrise de Marica

Griji noi pentru antrenorul Valentin 
Stănescu...

Pronosport
C1ȘTIGATORII

CELOR 50 DE EXCURSII
ÎN R.D. GERMANA OFERITE LA 

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES DIN 20 MAI 1987
'QnUnuare) 26. Petrescu St. Dan din 

București, 27. Covanof Dumitru din 
București. 28. Flutur Ion din Arad, 
29. Toma Pistol din Isaccea, raion 
Tulcea; regiunea Dobrogea. 30. Zdra- 
vic Augustin din Tg. Mureș, 31. losiC 
Andrei din Tîrgoviște, 32. Balog Ele
na din București, 33. Selaru Anton 
din Ploiești, 34. Haș Ștefan din Bucu
rești. 35. Levezan Constantin cfrin 
București, 36. Vasiliu Aurel din Bucu
rești, 37. Barcan Mircea din Bucu
rești. 38. Tdvissi Alexandru din Tg. 
Mureș, 39. Anca Maria din Tîrgoviș
te, 40. Dobrescu Ion din Craiova, 41. 
Tdvissi Alexandru din Tg. Mureș, 
42. Florea Traian din Tg. Mureș, 43. 
Hreniuc loan din Sighet, 44. Kruszics 
Matei din Arad, 45. Ieromos Eleonora 
din Satu Mare, 46. Funduc Vladimir 
din București, 47. Tîrcă Florea din 
comuna Brâtovoești, regiunea Olte
nia. 48. Petrea N. Ștefan din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, raionul 
Tg. Ocna, 49. Batistă Ștefan din 
București, 50. Trif Traian din Comu
na Sîntimbru, raion Alba Iulia, re
giunea Hunedoara.

PRONOEXPRES nr. 23
DIN 7 IUNIE 1967

Extragerea I : 2 20 33 18 35 9 — 25 39 
Fond1 de premii : 397.084 lei ;
Extragerea a Il-a : 39 33 20 27 13 46 

— 6 37
Fond de premii : 252.072 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 14 iunie 1967, la București-
PREMIILE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 21 DIN 28 MAI 1967

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75.000 lei (un autoturism Renault 16 
și 3.500 lei).

Categoria a II-a : 1 a 108.366 lei ; 
categoria a IH-a : 27 a 6.020 lei ;

Report la categoria I : lei 90.305.
Premiul excepțional a fost obținut 

de participantul Dimitriu Nicolae 
din București, care a obținut și pre
miul de categoria a II-a, totalizînd 
suma de 183.366 lei.

PREMIILE 
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 2 IUNIE 1967
Categoria I : 1 variantă a 61.896 let 

și 2 a 15.474 lei ; a II-a : 5 a 19.895 lei 
și 8 a 4.973 lei ; a IlI-a : 120 a 1.053 
lei și 225 a 263 lei ; a IV-a : 337 a 490 
lei și 545 a 122 lei ; a V-a : 719 a 279 
lei și 1.112 a 69 lei.

Premiul de categoria I a revenit 
iui Voinea Vasile, din București.

(Rubrică redactată de Administra
ția de stat Luto-Pronosport),

CU ITALIA
(min. 10) și Nunweiller IV (min. 
15). Abia după 0—2 se produce un 
oarecare reviriment în tabăra „posi
bililor*. Sincronizarea intențiilor se 
realizează însă greoi atît între linii 
cît și în cadrul lor. Contribuie la a- 
ceasta și transmiterile defectuoase 
ale mijlocașului Dinu, precum și 
dezorientarea în teren a lui Neșu, 
pus să opereze (de ce ?) într un post 
(înaintaș central stînga) în care nu 
obișnuiește să joace la echipa sa de 
club.

Modificarea efectuată la pauză 
(Kallo îl înlocuiește pe Neșu) în
viorează jocul atacului, mai substan
țial sprijinit și de Dinu, care în
cheagă acum mai ușor acțiuni ofen
sive, în seric, la jioarta lui Niculescu. 
întreaga echipă resimte în bine 
schimbarea făcută, își supune adver
sarul la o presiune puternică, în
cheiată cu două goluri (Lupulescu — 
miri. 52 și Lucescu — min. 71) 
care echilibrează situația Ia scor. 
Alte acțiuni colective bine „legate4 
rămîn însă fără rezultat practic din 
cauza greșelilor în finalizare (Lu
pulescu, Lucescu, Kallo). Spre sfîrșit 
(min. 84) dinamoviștii concreti

zează prin Dumitrache una din ra
rele lor acțiuni din această parte a 
meciului la poarta lui Constarilinescu.

Au corespuns: Pescara, Panici,
Velea, Kallo și (în parte) Dinu, 
Lupulescu, Lucescu.

Echipa „posibililor* a avut urmă
toarea alcătuire: Constantinescu — 
Ivărtcescu, Jenei, Măndoiu, Velea — 
Dinu, Pescaru — Lucescu, Lupu
lescu, Neșu (min. 46 Kallo), Panici.

„Probabilii"—Progresul 
7-0 (3-0)

După amiază, la sfirșitul întîl- 
nirii dintre „probabili1’ și Progre
sul, atit noi cit și spectatorii am 
părăsit incinta stadionului „23 Au-

Nici-o concesie elementelor certate cu etica socială!
După cum se știe, meciul de fot

bal dintre echipele Politehnica 
București și Metalurgistul (ambele 
din categoria B), disputat dumi
nică 4 iunie, s-a soldat cu inci
dente deosebit de grave, ceea ce 
ridică în fața opiniei publice una 
dintre cele mai importante pro
bleme : lichidarea manifestărilor 
huliganice de pe terenurile de 
sport.

Faptele sînt îndeobște cunos
cute din presă : în ultimul minut 
de joc, la scorul de 2—1 pentru 
Politehnica, arbitrul Marin Niță 
din București a acordat un penalti 
în favoarea Metalurgistului. O dată 
cu transformarea loviturii de pe
deapsă, meciul a luat sfîrșit. Re
zultat : 2—2. Dar în tribune fluie
rul final al arbitrului a fost de- 
abia... semnalul de începere al unei 
manifestații zgomotoase care, în 
curînd, s-a transformat intr-o ade
vărată ieșire huliganică. Unii stu- 
denți și alți suporteri ai Politeh
nicii au început să arunce cu pie
tre și bulgări de pămînt în tere
nul de joc, s-au apropiat de gar
dul împrejmuitor și au amenințat 
din clipă în clipă cu invazia, scan
dând slogane dintre cele mai de
șănțate la adresa arbitrului, pe 
care-1 amenințau cu molestarea. 
A trebuit să intervină organele de 
miliție și înșiși jucătorii echipei 
gazdă, pentru ca incidentul să ia 
sfîrșit, de-abia după 80 de minute, 
și nu înainte ca geamurile unei 
n.așini a miliției să fie sparte, iar 
șoferul rănit.

★
Ce a generat această stare re

probabilă de lucruri ? Iată între
barea eu care am pornit la drum.

La sediul clubului Politehnica, 
Ia o „masă rotundă" instituită ad- 
hoc, interlocutorii noștri ne-au dat 
răspunsuri diferite, dar care se re
duc la același numitor. Studenții 
sînt parțial disculpați pentru atitu
dinea lor. Iată o „stenogramă” a 
răspunsurilor :

ALEXANDRU MIU, antrenor al 
echipei Politehnica : „Cupa amără
ciunilor se umpluse și meciul de 
duminică a fost doar picătura care 
a făcut să se reverse. De circa 3 
ani. suporterii noștri au asistat la 
decizii eronate ale arbitrilor, care 
ne-au frustrat echipa de rezultate 
favorabile. Și, curios, totdeauna 
cumpăna dreptății a fost înclinată 
datorită unor lovituri de la 11 m, 
acordate cu ușurință, împotriva 
noastră. Incidentul de duminică a 
pornit tot de la o astfel de situa

tn imaginea din stingă un jucător care s-a remarcat în mod deosebit la trialul 
de ieri: Kallo (Farul). In dreapta: Nurtuieiller III si Năftănăilă.

l oto : Paul Romoșsn

gust" mai decontraclați. Firește, 
nu atit datorită scorului de 7—0, 
care, prin proporțiile sale, vorbeș
te și de o replică mai modestă 
dată de adversar, cit jocului de 
ansamblu practicat de selecționa- 
bili : mai organizat și mai bine 
orientat, comparativ cu ceea ce ne 
arătaseră dimineața cei din forma
ția „posibililor”. In majoritatea 
lor, acțiunile s-au desfășurat 
cursiv, simplu, căutîndu-se să se 
ajungă cit mai rapid în poziție de 
finalizare. Desigur, a contribuit la 
aceasta și circulația rațională in 
teren, conjugată cu pase precise 
și oportune. Cind, uneori, Năftă
năilă și Nunweiller VI abuzau de 
conducerea la picior a balonului, 
întîrziind jocul, erau treziți la rea
litate (ar fi putut, după părerea 
noastră, să-și dea seama și sin
guri) de antrenorii aflați pe mar
gine, în diferite puncte ale tere
nului. Ca o consecință a jocului 
bine gîndit, majoritatea golurilor 

ție. Metalurgistul avea nevoie de 
un punct pentru a nu retrograda 
și arbitrul M. Niță s-a grăbit să 
ii vină in ajutor. Penaltiul care s-a 
acordat după scurgerea timpului de 
joc a fost scinteia declanșatoare a 
exploziei. Regretăm tot ce s-a in- 
timplat. dar nu ne putem împăca 
ou acest tratament din partea unor 
arbitri. In drum spre casă am stat 
de vorbă cu unii dintre manifes- 
tanți, studenți de ai mei, care 
mi-au declarat: „bine că s-a sfîr
șit numai cu atit”.

A. DANILA, secretarul clubului 
(după ce a cerut să se aducă co
lecția revistei „Viața studențească” 
și a căutat articolele referitoare la 
„nedreptățile” făcute echipei Poli
tehnica). : „Regretăm incidentul. 
Am dus cot Ia cot cu unii jucători 
muncă de lămurire pentru a liniști 
spiritele. Trebuie să precizez că nu 
numai studenții formează publicul 
nostru, ci și oamenii din cartier”.

I. OPRIȘESCU, șeful catedrei de 
educație fizică : „E drept că ade
seori am fost nedreptățiți. Inciden
tul de duminică este însă regre
tabil”.

VICTOR CICU — fundaș central 
al echipei: „Știți ce-a spus arbi
trul cind a acordat penaltiul : „Lă- 
sați-i, băieți, sâ ia și ei un punct". 
Cuvintele acestea au fost auzite și 
do colegii mei Rămureanu, Sirbu și 
Anton”.

(Așadar, regrete pentru cele in- 
timplate dar. totodată, Încercarea 
de a scuza laptele huliganice pe
trecute. Am prezentat două foto
grafii luate in timpul incidentelor 
și... ourios: nu a putut să fie re
cunoscut nici un student de către 
participanții la discuția noastră).

A doua zi, tot o asemenea masă 
rotundă. De data asta in cabinetul 
tovarășului prof. N. Marinescu, 
prorector al Institutului politehnic.

— Cele întimplate duminică a- 
runcă o lumină nefavorabilă asu
pra studenților noștri. Vreau să 
precizez însă că este vorba doar 
de cițiva recalcitranți și vom face 
totul pentru a-i identifica și a-i 
chema la ordine. Vom intensifica 
munca educativă în rindul studen
ților, folosind în acest scop întrea
ga autoritate de care se bucură or
ganizația de tineret și asociația 
studenților din Institutul nostru. 
Aș vrea să fac însă apel la forul 
competent — F.R.F. — cerindu-i 
să delege la meciurile noastre ar
bitri imparțiali, prevenind, și pe 
această cale, posibilitatea ivirii 
unor incidente ca oel in discuție. 

au fost înscrise din faze „lucrate", 
din combinații care au scos din 
dispozitiv pe apărătorii Progresu
lui. O remarcă specială pentru 
Kallo (introdus, după pauză, în 
locul lui Creiniccanu) dare s-a an
gajat curajos in demaraje, în
cheind acțiunile cu centrări pre
cise și, cînd a fost cazul, și cu 
șuturi puternice pe spațiul porții. 
S-au mai evidențiat Nunweiller 
III, Barbu, Nunweiller VI, Rădu- 
canu, care, prin intervențiile sale 
precise și prin repunerile ime
diate la coechipieri, a imprimat 
o siguranță în plus întregii echipe. 
Pentru „debut” merită a fi reținu
tă și evoluția lui Oblemenco, des
tul de activ și de receptiv la jocul 
combinativ, și, ca de obicei, ace
lași jucător cu sete de gol. Nu și-a 
reglat insă totdeauna tirul. Frățilă 
a avut și el - acțiuni reușite, a în
scris două din cele șapte goluri, 
dar nu l-a jucat aproape de loc 
pe Năsturescu, demarcat, deseori, 
în zadar în așteptarea pasei.

Din partea organelor de miliție, 
maiorul Paul Enoiu ne-a asigurat 
că vor fi luate toate măsurile pen
tru stabilirea responsabilităților ce
lor vinovați, urmind ca aceștia să 
fie sancționați in consecință.

★
Este prematur să tragem toate 

concluziile pe marginea cazului în 
discuție, intrucit cercetările sînt a- 
bia în faza inițială. Cîteva, însă, se 
pot scoate, cu certitudine : indife
rent de decizia dictată de arbitru, 
publicul spectator cit și jucătorii au 
datoria să o accepte ca atare, jus
tețea ei urmind să fie analizată 
ulterior de forurile competente. Ce 
s-ar întâmpla, oare, dacă fiecare 
spectator sau jucător ar încerca 
să-și facă dreptate pe loc ? Nu se 
poate ca ieșirile huliganice ale ci- 
torva să rămină nesancționate, 
creindu-se falsa impresie că ase
menea acte pot fi trecute ou vede
rea. Nu putem fi de acord ou po
ziția antrenorului echipei Politeh
nica și nici a celorlalți, care au în
cercat să dilueze gravitatea fapte
lor, folosindu-se in acest scop de 
„nemulțumirile acumulate de-a lun
gul timpului”. Un asemenea sen
timentalism dă, vrînd-nevrînd, apă 
la moară elementelor certate cu 
etica socială. In loc să întrețină 
o astfel de „psihoză a nedreptă
ții”, conducerea clubului ar fi tre
buit să acționeze mai prompt și cu 
mai multă stăruință pentru clarifi
carea cauzelor acestor nemulțumiri 
(ivite in cazul intîlnirilor cu Fla
căra Moreni, Poiana Cimpina, 
Oțelul și Siderurgistul Galați) și, 
totodată, să explice maselor de su
porteri că in acest sens s-au făcut 
demersuri Ia forurile competente.

Afirmînd toate' acestea, nu în
seamnă, implicit, că sintem de a- 
cord cu deciziile arbitrului Marin 
Niță, a cărui comportare în me
ciul de duminică trebuie să con
stituie un subiect de temeinică 
analiză pentru Federația de fotbal.

N. MUSCELEANU
S. NORAN
★

O hotărire a F.R.F.: Clubului 
Politehnica i-a fost ridicat drep
tul de organizare a meciurilor ofi
ciale in București pină la sfirși
tul actualului campionat.

Aflam, de asemenea, că arbi
trajul prestat in mecinl de du
minică de M. Niță este analizat 
în prezent de colegiul central de 
arbitri.

Despre jocul „probabililor” în 
situațiile de apărare, mal puține 
lucruri deocamdată, întrucît și re
plica adversarului nu a fost sufi
cient de edificatoare.

Golurile au fost înscrise de 
Frățilă (min. 22 și 55), Năftănăilă 
(min. 37 și 66), Oblemenco (min. 
81 și 8.3) și Nunweillcr VI (min. 
34).

Au fost folosiți jucătorii : Ada- 
maclie (min. 46 Răducanu) — Eu- 
pescu, Nunweiller III, Barbu, De- 
leanu — Năftănăilă. Nunweiller 
VI — Năsturescu, Frățilă, Oble
menco, Creiniceanu (min. 46 
Kallo).

★
Cei 22 de jucători care vor fi 

anunțați la UEFA vor fi cunos- 
cuți la începutul sâptămînii 
viitoare.

G. NICOLAESCU

Știri, știri
O selecționată din țara noas

tră va participa, între 24 iunie 
și 1 iulie, sub numele de Pro
gresul București, la tradiționalul 
turneu internațional rezervat for
mațiilor de tineret, care va avea 
loc la Rijeka (Iugoslavia).

La competiție participă 16 echi
pe, împărțite în 4 grupe. Progre
sul București face parte din gru
pa a 4-a și-și va disputa meciu
rile Ia Rovinj, alături de echipele 
U. S. Triestina, F. K. Partizan și 
N. K. Rovinj.

★
După cum se știe, lotul nostru 

reprezentativ va intîlni, în ziua 
de 18 iunie, într-o partidă de ve
rificare, formația S. C. Karlsruhe 
din R. F. a Germaniei, Echipa 
vest-gerinană activează în Obers- 
liga (categoria A) și a obținut 
în ultimul timp o serie de rezul
tate bune : 3—0 cu Braunschweig, 
2—0 cu Borussia Dortmund, 3—2 
cu Eintracht Frankfurt, 3—1 cu 
Miinchen 1860, 1—1 cu Hamburg 
și 0—0 cu Hanover.

★
„CUPA STEAUA” REZERVATA 

ECHIPELOR DE COPII

Centrul de copii al clubului 
Steaua organizează între 8 și 25 
iunie tradiționala „Cupa Steaua", 
în vederea selecționării de copt! 
și juniori care doresc să practice 
jocul cu balonul rotund. înscrie
rile se fac individual sau pe 
echipe de copii, în vîrstă de 10 
pină la 15 ani, formate pe clase, 
școli generale, licee, școli profe
sionale și echipe de străzi, de 
cartiere sau de blocuri. Amatorii 
se pot prezenta, zilnic, la stadio
nul Ghencea, între orele 8—12 și 
16—18. Competiția va avea «n 
clasament aparte pentru copiii 
din cartierul Drumul Taberei.

I 
DUMINICA ÎN CAPITALA

Partidele care se vor disputa 
duminică în Capitală vor avea 
loc pe următoarele stadioane :

• Stadionul 23 August, ora 
15,30: Progresul — Universitatea 
Craiova (cat. A); ora 17,30: Di
namo București — U.T.A. (cat. A|,

• Terenul Gloria, ora 11 : Me
talurgistul București — Dinamo 
Bacău (cat. B) ;

• Terenul Timpuri Noi, ora 
11 : Flacăra roșie București —« 
Muscelul Cîmpulung (cat. C).

FARUL CONSTANTA -*

SCHWABEN AUGSBURG

4-1 (3-1)
CONSTANȚA, 7 (prin telefon) 

5000 de spectatori, printre care 
mulți turiști sosiți pe litoral, au 
asistat la această partidă în care 
Farul a obținut o victorie clară 
(4—1). Echipa oaspe s-a apărat cu 
ardoare. Golurile au fost marcate 
de Koszka (min. 7 și 44), Mano- 
lache (rr.in. 33) și Zamfir (min. 53). 
Pentru formația vest-germană a 
înscris Lechner (min. 20). A con
dus corect Ilie Drăghici. (C. POPA 
și M. ȘEULEANU-coresp.).



Importante reuniuni
internaționale la haltere

Călăreții rumâni 
la concursul CALEIDOSCOP

• SÎMBATĂ Si DUMINICA, LA CONSTANTA : „CUPA MARII NEGRE' 
• MIERCURI LA BUCUREȘTI : ROMANIA - ANGLIA • PRIMA 

„BALCANIADA-, LA SOFIA

mijlocul aces-Pentru halterofili, 
tei luni este marcat de cîteva eveni
mente internaționale deosebite, 
vor lua startul la Constanța, Bucu- 

în cadrul unor impor- 
aș-teptate cu un jus- 
de iubitorii acestui

Ei

multe ecbijîe: Avînlul Chișinău
(U.R.S.S.), Dobrudja Tolbuhin (Bul- 

. , — < r» ® . R 1

international 
de la Poznan

rești și Sofia, 
tante întreceri, 
ti f tea t interes 
spori. Motivul -este lesne de înțeles, 
căci, de cițiva 
a mai _ 
nale de amploare.

Sîmbătă și duminică, la Constan
ța va fi organizat un concurs in
ternațional dotat tu „Cupa Mării 
Nc^re4* la care au fost invitate mai

ani. tara noastră nu 
găzduit reuniuni iniernațio-

In C. M. de baschet,
S. I). A.-U. R. S.S

După un meci cu o desfășurare 
dramatică, reprezentativa S.U.A. a 
învins la limită echipa U.R.S.S., fă- 
cînd astfel un important pas spre 
cucerirea titlului de campioană mon
dială. deținut actualmente de Brazi
lia. Deși au condus în majoritatea 
timpului, baschetbaliștii americani 
nu au fost în nici un moment siguri 
de victorie, deoarece selecționata so
vietică a remontat do fiecare dată. 
Scor final : 59—58 (29—23). Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Barret 17, William 8. Miller și Tucker 
cite 7 pentru S.U.A., Paulauskas 20, 
Polivoda 17 și Voinov 7 pentru 
U.R.S.S.

în aceeași zi, Brazilia a întrecut, 
tot după o dispută extrem de echili
brată. selecționata Poloniei, cu sco
rul de 90—85 (47—35). Din cauza celor 
două înfrîngeri suferite (în fața Iu
goslaviei și U.R.S.S.), formația Bra
ziliei a ieșit, practic, din lupta pen
tru primul ioc.

După ultimele jocuri, clasamentul 
celei de-a V-a ediții a campionatului 
mondial de baschet masculin se pre
zintă astfel :

garia). Progresul Buc-, Petrolul 
Prahova Ploiești, C.S.O. Galați 
S.N.M. Constanța.

Miercuri, 14 iunie, cu începere 
la ora 18, în sala Dinamo se 
desfășura întîlnirca dintre reprezen
tativele României și Angliei. Reuniu
nea se anunță deosebit de interesantă, 
avîndu-se în vedere vah»area apropia
tă a halterofililor care alcătuiesc cele 
două echipe. în urină cn eîteva luni, 
la Londra, victoria a revenit gazde
lor cu 3—2. Rezultatul nu a fost însă 
concludent deoarece punctajul s-a
făcut după criterii neobișnuite (la
primele 3 categorii s-au disputat în
treceri doar la un singur procedeu). 
Echipa țării noastre are 
jul să-și ia revanșa. De 
ta puncta îjil se va face 
riul obișnuit (un punct 
care victorie la totalul 
procedee). Selecționata noastră a fost 
alcătuită din: Z. Fiat, AL Toxna, 
D. Niculescu, F. Balaș, M. Cristea, 
Gh. Teleman, Gh. Mincu.

In sfîrșit. a treia competiție din 
săptămînă viitoare va avea loc la 
Sofia. In capitala Bulgariei se va 
organiza între 15 și 18 iunie prima 
^Balcaniadă'* la haltere. în vederea 
acestei importante reuniuni, federa
ția noastră de specialitate a alcătuit 
următoarea echipă: /. Panait, P. Rusu, 
F. Balaș. O. Cristescu (Fr. Marlon), 
D. Dolofan. S. Herghelegiu, Gh. 
Mincu. După cum se vede, numai doi 
dintre halterofilii care vor concura 
în meciul cu Anglia vor face depla
sarea la Sofia. Inițiativa de a se 
forma două echipe este lăudabilă.

de
va

acum prile- 
data aceas- 
după cri le- 
pentru fie- 

cetar trei

POZNAN. Pe 
calitate a avut 
3—6 iunie, un 
tional de cSlărie la care au par
ticipat sportivi din R. D. Germa
nă, România și Polonia. Sportivii 
neștrî au avut o comportare me
ritorie, ocupind locuri fruntașe în 
majoritatea probelor în care au 
concurat. Astfel. în proba pe e- 
chipe. gen .Cupa Națiunilor*, 
V. Bărlîuceanu, cu Altai și Gh. 
Ianga, cu Gînd. formînd o echi
pă împreună cu polonezii A. Pa- 
cynski și M. Szefer s-au clasat 
pe primul loc, cu 15.5 puncte pe
nalizare. în „Premiul Expoziției 
internaționale de la Poznan”, Gh. 
Langa, cu Gînd, a parcurs traseul 
fără penalizare, cu timpul de 
75,4 sec, ocupind locul 3, în urma 
polonezilor J. Kowalczyk și F. 
Ciebielski. De asemenea, locul 3 
a revenit lui V. Pinciu, cu Gra
tis, 
dio 
în

stadionul din lo- 
loc, în .zilele de 
concurs inter na-

NEMULȚUMITĂ de 
comportarea fotbaliști
lor săi în campionatul 
U.R.S.S.. conducerea 
echipei T-S.K.A. Mos
cova a recurs recent 
La serviciile fostului 
hochei st și fotbalist 
Vsevolod Bobrov, în 
■speranța că situația în 
clasament a formației 
va putea fi ameliorată. 
Interesant este -faptul 
«ă m sezonul de iarnă 
Bobrov a antrenat cu
noscuta echipă de ho
chei Spartak Moscova, 
care a Cîștigat titlul 
de campioană a U.R.S.S. 
Va reuși oare antre
norul Bobrov -eventul?

în „Premiul Centrului de ia
și televiziune Poznan*. Tot 

această probă, V. Barbncea- 
cu Stejar, s-a clasat pe loculnn,

6. în proba de forță, V. Bărbu- 
ceanu, cu Altai, a ocupai locul 2 
iar dh. Langa. cu Simplon, s-a 
clasat pe locul 4.

în continuarea turneului, spor
tivii români vor participa la con
cursul hipic international de la 
Olsztin, care va avea ioc între 
11 și 18 iunie.

STATISTICIENII en
glezi au alcătuit un 
clasament inedit aj ce
lor -m.ai bune reprezen
tative de fotbal din 
lume în ultimii 15 ani, 
pe <b<aza punctajului 
acordat anual de re
vista franceză „France 
Football**. Câștigătoare 
de două ori în ncessi 
inter val a ^Cupei Ju
les Himet“, echipa Bra
ziliei se situează pc 
primul loc cu 49 p. ur
mată de cea a Unga
riei cu 47 ,p (datorită, 
mai ales, comportării 
excelente din anii 1952— 
1956). Iată și următoa- 
riele clasate : Anglăa
34 p. Argentina 33 p. 
Iugoslavia 29p,U.R.SS. 
26 n, Suedia 24 p, 
R F.G. 16 p, Cehoslo
vacia 12 p, Italia 9 p.

1. U.R.S.S. 4 3 1 318—255 7
2. S.U.A. 3 3 0 223—177 6
3. Brazilia 4 2 2 311—295 6
4. Iugoslavia 2 2 0 189—162 4
5. Argentina 3 1 2 286—247 4
6. Polonia 3 0 3 224—258 3
7. Uruguay 3 0 3 173—230 3

in concursul de sărituri de la Lvov

STEVE CHUBIN. CU- 
noscut baschetbalist a- 
merican. vedetă a e- 
ehipei Srmmenthal Mi
lano a fosț zilele tre
cute exclus -din clu
bul său. Motivul? A- 
flîndu-«€ în stare de 
ebrietate. Chubin <a in
trat într-un bar, ava- 
riind bunuri în valoa
re de 300 00o lire .(cea 
500 dolari) Conduce
rea clubului a... supor
tat paguba, dar ia 
desfăcut contractul iui 
Chubân. De unde se 
vede că beția nu face 
casă bung cu activita
tea sportivă de perfor
manță jctriar cîsvd e 
vorba de mari vedete...

Concursul international de sărituri des
fășurat la Lvov s-a bucurat de o par
ticipare deosebit de valoroasă. într-a-

Spre 8500 și chiar —de ce nu?

Comentariu
Na trecut multă vreme de cînd 

agențiile de presă ne aduceau una 
dimie acele știri care fac bucuria 
iubitorilor sportului, în special a ce
lor ce îndrăgesc atletismul: noul
record mondial al lui Kurt Bendlin 
la decatlon, ^.jroba probelor*. Se con
firmă din plin elasticitatea limitelor 
omenești în materie de efort fizic: 
8 310 puncte, față de cele 8 230 -ale 
lui Russ Hodge- (record oficial) și 
8234 ale lui Bill Toomey (în curs 
de omologare), ambii din S.U.A. Să 
vă reamintim însă rezultatele Iui 
Bendlin: 100 m — 10.6; lungime — 
7.55; greutate — 14,50; înălțime — 
1.84; 400 m — 47,9; 110 mg — 
14.8; disc — 46.31; prăjină —■ 4,10; 
suliță — 74,B5; 1500 m — 4:19,4 ! 
El și-a pregătit astfel o frumoasă a- 
ni versa re : peste exact o săptămînă de 
la stabilirea recordului (adică la 22 
mai) avea să împlinească 23 de ani... 
Astfel, atletismul mondial s-a apro
piat de o nouă graniță: 8 500 de 
puncte la decatlon.

In pofida aparenței de fantastic, 
noul record lasă încă loc destul pen
tru progres: o creștere în zece ocazii 
e mai de scontat decît înlr-una. Apoi, 
gabaritul ideal al decatlonistului nu 
a putut fi încă stabilit: Bendlin are 183 
cm înălțime și 85 de kg, iar fostul 
recordman mondial, Hodge, 191 și, 
respectiv, 102. Și, în fine, cantitatea 
și calitatea 
nistului au 
surse încă

Nu ar fi 
pa rație ca re
limite superioare, 
bune performanțe

antrenamcntelor dccatlo- 
în continuare multe le- 
nevalorificate.

lipsită
să ne

de interes o corn
oase să întrevedem 
anume cele mai 
înregistrate vreo? 

dată pe probe în concursurile de de
catlon. Compararea lor 
record ale lui Bendlin 
toare: 100 m — 10,2 
a Germaniei); lungime 
(Clark, S.U.A.); greutate 
(Hodge, S.U.A.); înălțime
(Spielvogel, R.F. a Germaniei); 400 
m — 46.8 fTooniev, S.U.A.); 110 mg 
■— 13,8 (Lauer, R.F. a Germaniei);

cu cifrele — 
este edifica - 
(Lauer, R.F.

7,90
17,76
2,12

51,98 (Johnson,
- 4,84 (Yang, 

81,04 (Lusis,

disc — 51,98 (Johnson, S.U.A.); 
prăjină — 4,84 (Yang, Taivan); 
suliță — 81,04 (Lusis, U.R.S.S.); 
1500 m — 4:07,f> (Kodrle, Ceho
slovacia). Total”— 9 539 de puncte!!

Demn de semnalat, BendlirL este 
un bun sulițaș, recent cîștigător al 
unui concurs internațional cu 77,12 m. 
ceea ce presupune resurse serioase 
de ameliorare. Regularitatea lui pe 
probe este un mare atu; de aseme
nea faptul că a realizat reeordul 
mondial fără a figUTa în sus-citata 
listă a performanțelor maxime pe pro
be înregistrate In concursurile de 
decatlon.

Problema ameliorării în continuare 
a recordului mondial este, desigur, 
legată de importanța competițiilor 
internaționale. Mult mai intense sînt 
pregătirile decatloniștilor în anii olim
pici și în cei care prevăd mari com
petiții continentale. Firesc, și rezul
tatele din acești ani sînt mai înake. 
De altfel, poliatloniștii sînt sportivii 
concursurilor puține: 2, 3, maximum 
4 pe sezon. Așadar, în următoarele 
16—18 luni, pînă la J.O. din Mexic, 
ne putem aștepta la rezultate mari.

devăr, exceptîndu-i pe reprezentanții l- 
taliei, la Lvov au luat parte cei -mc 
buni săritori din Europa. Printre con- 
curenți s-au aflat finaliști ai J. O. 
și medaliați ai campionatului european 
(M. Safonov, VI. Vasin, B. Pol ul «oh, 
Veia Baklanova. Natalia Lobanova ș.a.), 
precum și numeroși alți săritori de va
loare. Probele au fost dominate de 
sportivii sovietici care au cucerit toate 
locurile -fruntașe. O comportare remar
cabilă a ayut tînărul reprezentant al 
țârii noastre, Ion Ganea, care s-a cla
sat pe locul IV la trambulină, ducă 
trei firvaliști olimpici. La platformă 
(probă la care nu s-o putut antrena 
toata iama) Ganea s-a clasat pe locul 
VIII, înaintea toi KTaus Konzor <R.-D.G). 
ocupant al locului IV la campionatul 
european. Celălalt sportiv român, -Pcn- 
telimon Decuseară, a concurat bolnav și 
nu a putut realiza rezultate pe măsura 
posibilităților sale, tor ia Melania trei- 
storu s-a făcut simțit din plin tracul 
provocat de faptul că se afla la prima 
deplasare peste hotare.

Rezuhate. Trambulina — masculin : 1. 
M. Safonov (U.R.S.S. 469,30 p. 2. VI. 
Vosin (U.R.S.S.) 462,50 p, 3. B. Polultoh 
(U.R.S.S.) 459,50 p, 4. ION GANEA
437,35 p.,... 19. P. DECUSf ARĂ 376,75 p ; 
feminin : 1. Tamara Pogojeva (U.R-S.S.) 
396 p,... 19. MELANIA TREISTARU 300,20 
p ; platformă — masculin : 1. M. Sa
fonov 459^0 p,.. 8. ION GANEA 429,10 

Natalia Lobanova 
p; _J5. MELANIA

p ; feminin : 1.
(U.R.S.S.) 299,50 _
TREI5TARU 234,85 p.

va lua parte la un
iunie va a-

G.R.-Ș.

In zilele de 18—24 
vea loc în U.R.S.S., la Soci, un tur
neu internațional masculin de volei, 
la care, împreună cu echipele repre
zentative ale U.R.S.S., R.S.F.S.R. și 
— probabil — Iugoslaviei, urmează 
a lua parte și .selecționata secundă 
a țării noastre. Alcătuită pe schele
tul echipei campioane republicane

DUPĂ ce a fost săr
bătorit printr-un meci 
de prestigiu (Real Ma
drid-Celtic 
renumitul Alfredo 
Stefano a decis 
tru un an să 
antrenor al 
spanicÂe Elche 
preună cu .elevii sd’., 
Di 'Stefano va face în 
^această vară un turneu 
în America die Sud, 
pentru ,a-i putea cu
noaște cît, mai bine 
înaintea startului în 
campionat. Don Alfre
do, se vede treaba, țin^ 
la firma sa de antre
nor, ia fel cum a. res
pectat și profesiunea 
de fotbalist.

Glasgow),
Di 

ca pen- 
devină 
echipei 

Im-

îu- 
8463 
8110

TREI turnee în 
rul Fămîntului. - 
partide «usțirrute. 
■victorii repurtate 
iată un impresionant 
palmares care deocam
dată «e a^ă numai pe 
cartea de vizită % e- 
chipei de baschet Har
lem Globe Trotters. In 
prezent, în Belgia, vtr-

IUBITORII de sporturi inedite din capitala 
SuedHd au putut viziona recent reprezenta
țiile date de acrobații circului de... autoturisme 
^Heli Drivers”, sosit din Canada. Judecind 
după acest temerar salt de pe trambulină (in 
fotografie), putem fi de acord că mașinile cir

cului canadian sînt foarte bine .„dresate** !
tuoșiî baschet aiului îi 
impresionează și îi ui
mesc pe iubitorii de 
mari 
tico-isportive cu 
eași .forță 
făcut-o în 
ale lumii, 
și în țara

iau amrn.'te și unii din
tre jucătorii noștri...

spectacole artis- 
ace- 

cu care au 
zeei de tari 
între care 
noastră.
d'ITALIA" 

plină desfășu- 
Pînă cină

„GIRO 
este .în 
rare. Pînă cină vom 
cunoaște pe noul în
vingător, să amintim 
cititorilor noștri că is
toria celor 49 ediții de 
•pînă acum ale Turului 
ciclist al Italiei con
semnează și destule as
pecte inedite.. Intre a~ 
cestea, să menționăm 
doar unul : 7 cicliști 
au cîștigat cursa fără 
să fi 
măcar 
etapă 1 
(1946), 
(1951), 
etni ri«57). Franco Bal- 
mamion (1962 și 1963) 
— iată doar cîțiva din
tre prestigioșii învin
gători.

FOSTUL campion 
mondial profesionist de 
box (juniori) Carlos 
Hernandez (Venezuela) 
și-a mutat nu de mult 
locul disputelor pugi- 
listice de pe ring în... 
sinul familiei. Apreci
ind ea aici are ixlal 
mari șanse de a obține , 
victorii, el și-a făcut 
k. o. socrii și .apoi so
ția. Rămîne acum de 
văzut dacg -./curajosul" 
boxer va rezista lovitu
rilor... justiției.

obținut victoria 
intr-o singură.

Gino hartali 
Fiorenzo Magni 
Gastone New-

MARE a fost, fireș 
te. bucuria d-lui Bob 
Kelly președintele clu
bului Celtic Glasgow, 
eînd echipa sa a in
trat în posesia ,,Cupei 
campionilor europeni". 
La această bucurie par
ticipa 
mii ie, 
bona, 
însă, 
bandă 
locuința familiei Kelly, 
îhsttȘMMÎu-și multe din 
lucrurile aflate în
casă. Poliția a sesizat 
furtul abia după ce
hoții își luaseră tălpă
șița...

GUNNAR nobdahl, 
renumit internațional 
suedez, care timp de 
in uiți am a evoluat în 
echipe de club din Ita
lia, încearcă acum sa
tisfacția de a 
predată 
tâvăa a 
mîini 
fiul său, în vîrstă de 
31 de ani, evoluează 
cu mult succes la e- 
chipa Oerebro S. K., 
fiind apreciat de spe
cialiști ca un tînăr fot
balist cu mari perspec
tive.

vedea
„Ștafeta spor- 

fam'diei pe 
foarte bune :

întreaga sa fa- 
aflată la Lisa- 
In acest timp 

la Glasgow. o 
de hoți spărgea

UN FOTBALIST din 
liga a doua suedeză 'de
ține o performanță de 

„'7 ’ a
executat în -cariera sa 
7o de lovituri de la 11 
m și tot de atit-ea ori 
portarii adverși au fost 
nevoțți să scoată min
gea din poartă. Poate

loc neglijabilă : el

ARHITECTn scoțieni 
au elaborat un proiect 
prin care stadionul 
Hampden Park din 
Glasgow, -unul din cele 
mai mari din lume, ar 
urma să fie acoperit 
cu o cupolă de alumi
niu, 
acestui 
teresant 
nat că 
pe care se dispută cele 
mai importante 
ciuri din campionate 
de fotbal al 
precum și 
internaționale 
prezentaltvei 
aparține unei 
amatoare —
Park**. Este, de altfel, 
singura formație de 
fotbaliști amatori ad
misă alături de echi
pele profesioniste în 
camp i onatu-l ligii

încă în cursul 
an. Este în

de mențîo- 
aeest stadion,

Scoției, 
intîlnirite 

ale re- 
scoțiene, 

echipe 
„Que?n*«

CALEIDOS COP
întreceri cicliste

turneu în U.R.S.S
condusă de antrenorul a 
Tâwase, selecționata B a

Steaua șî 
cesteia, T.
României va îi compusă din urmă
torii jucători: Bartha, Crețu, Poros- 
nicu, Bînda, Rotaru, Rauch, Cristiani, 
Stamate (Steaua), Bărbuță, Ferariu 
(Tractorul Brașov), Coste (Politeh
nica Timișoara), Duțică și Papugiu 
(Dinamo București).

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ATLETISM
S Ea Munster (R.F.G.) Harold Nor- 

poth a stabilit un nou record al Eu
ropei în proba de 3 000 m cu 7:45,0. 
în același concurs Metz (R.F.G.) a 
alergat 100 m în 10,4 iar compatriotul 
său Lehnertz a obținut la prăjină 
4.90 m. Două rezultate realizate la 
Hamburg : suliță — Horst Timmer 
80,87 ; ciocan — Uwe Beyer 66.23 m.
• Ludwig Danek (Ceh.) a cîștigat 

două concursuri susținute în S.U.A.: 
64,01 m la Pasadena și 63,35 m la 
Long Beach.
• Un nou record al S.U.A. la arun

carea suliței femei : Barbara Fried
rich — 58,52 m (la New York). 
BOX

® Meci profesionist la Viena : Jo-

hann Orsolics (Austria) l-a învins 
în 15 reprize pe Conny Rudhof 
(R.F.GL), fostuț deținător al centurii 
de campion european la cat. ușoară. 
Orsolics are 20 de ani și a susținut 
pînă acum ca profesionist 12 întîlniri.

@ Benvenuti (Italia) îl va intîlnl 
în meci revanșă pe Emile Griffith 
(S.U.A.) la 29 septembrie la Madison 
Square ' " *
VOLEI
• în 

primul 
volei feminin dintre TT.S.K.A. Mos
cova și Dinamo Moscova. A cîștigat 
Ț.S.K.A. cu 3—2 (13—15, 17—15. 15-10, 
13—15, 15—11). după două ore și 45 
minute de joc.

Garden din New York.

capitala U.R.S.S. s-a disputat 
meci al finalei „C.C.E.** la

TENIS
® Un nou turneu internațional de 

tenis la Manchester. în primul tur, 
Ia simplu bărbați, Crealy (Australia) 
l-a învins cu 7—5, 6—3 pe Mărmurea- 
nu (România). Alte rezultate : Mors 
(Republica Sud-Africană) — Hut
chins (Anglia) 6—3, 3—6, 12—10 ; 
Summers (Rep. Sud-Africană) — 
Blizzard (Australia) 7—5, 6—2.

• In „Cupa Davis" (semifinale), 
U.R.S.S. — Chile 2—0. după prima zi. 
Metreve-li — Finto Bravo 8—2, 6—2,
5— 7, 6—1 : Leyus — Radriguez 6—4,
6— 1, 6—8, 6—0.

FOTBAL
m La Stara-Zagora, Bulgaria — 

R.D.G. 3—2; ia Ankara. Turcia — 
Anglia o—3 (meciuri dintre selecțio
nate de tineret).

LONDRA: Englezul West a trecut 
pe primul loc în Turul ciclist al An
gliei, urmat la 1:11.0 do Giroli (Ita
lia). Fostul lider, Kozlowski (Polo
nia) a pierdut 7 mm. in mapa a 
X-a și se află acum pe locul 17.

MILANO : Pe velodromul Vigo 
relli, Pierre Tretin (Franța) a sta 
bilit im nou record mondial în prob< 
de 500 m lansat: 28,1 s. (medi< 
orară 62,500 km).

PARIS : Knox (‘Ceh.) a cîșt 
o competiție pe circuit organizată 
F.S.C.T. El a parcurs 94 km în 
15:00,0. ,

VIENA: După patru etape în 
rul ciclist al Austriei conduce 
ho-s-lovacui Dolezel.

Ti

au evoluat la Moscova
Jucătorii de polo de la Steal 

București au susținut două na 
duri amicale la Moscova în coi 
pania echipei V.M.F., campioai 
U.R.S.S. în ambele partide, ga 
dele au obținut victoria la limi 
cu 5—4 și, respectiv, 4—3.
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