
SEMNALE DE ALARMĂ

Terenurile

de sport 

de Ia „Drept"? 

Amintiri...

amintiri!...

Arbitrul Marin Stănescu:
Așadar, să recapitulăm pri

mele 23 de reguli...

Cojocarii

CAMPIONATUL REPUBLICAN ȘCOLAR DE ATLETISM : 
0 competiție reușită 

și constatările pe care le-a prilejuit
Recent încheiatele cam

pionate republicane școlare 
de atletism ne-au adus nu 
pu(ine satisfacții, dar au și 
relevat unele lipsuri a că
ror remediere se impune, 
în rîndurile ce urmează 
consemnăm cîteva obser
vații, menite să atragă 
atenția asupra unor aspecte 
care ne pot oferi o ima
gine de ansamblu a situației 
actuale din atletismul școlar.

O primă constatare îmbu
curătoare este aceea a exis
tenței unor sprinteri talen- 
tați. Nu vom mai comenta 
importanța probelor de vi
teză sau a vitezei printre 
calitățile fizice. Iar dacă 
ținem cont de vremea po
trivnică de-a lungul sezo
nului (inclusiv efectele ei 
asupra pistei) putem afirma 
că, în special în probele 
masculine, se va putea conta 
justificat pe elemente de

Aspect din cursa de 1000 m a Juniorilor mici, în care 
primii trei clasați au înregistrat timpuri bune și au furni
zat o dispută strînsă: 1. Szekely 2:40,2; 2. Placinschi 

2:40,3 •, 3. Vasilovici 2:40,4 l
Foto i Ionel David

Ciochină învingător în Spania
MADRID (Agerpres). — în cadrul concursului internațional 

de atletism de la Saragosa, recordmanul României, Șerban 
Ciochină, a cîștigat proba de triplu salt cu un rezultat de 
J6,02 m. Ciochină a primit o cupă din partea organizatorilor.

Ieri: COMBATIVITATE DEOSEBITĂ, SPECTACOL PUȚIN
• IAȘUL PROMITE • DIN ÎNVINGĂTOR, ÎNVINS • ASTA-SEARA VOM CUNOAȘTE HNALIȘTil

întrecerile celor mai va
loroși boxeri din tară pen
tru cucerirea centurilor de 
campioni au continuat a- 
seară în .careul magic' 
instalat pe stadionul Repu
blicii. Ca și în reuniunea 
precedentă, meciurile au 
fost urmărite cu mare In
teres de circa 8000 specta
tori. Boxul are, intr-adevăr, 
prieteni devotați.

MUSCA : O REVELAȚIE : 
ION NICOLAU

Trei reprize de luptă 
dură au oferit I. Nicolau 
(Nicolina Iași) și St. Con
stantin (Metalul Buc.). în- 
trecînd orice așteptări, Ie
șeanul (antrenat de fostul 
internațional Dumitru Gheor
ghiu) a cucerit o splendidă 
victorie la puncte, ca ur
mare a dîrzeniei exemplare 
cu care a luptat, dar mai 
cu seamă a seriilor de lo
vituri scurte la corp și la 
cap, unele dintre acestea a- 
ducîndu-1 de două ori pe

perspectivă. Exemple avem : 
Dulgheru, Blaga, Darvas, 
M. Georgescu, Ioani, T. 
Szabo, Nițulescu, Pasula, 
Velovan, Deak, Vasile, Tit, 
Petronius, Rodica Țară- 
lungă, Sanda Angelescu, 
Ecaterina Vitalyos, Anca 
Ciobanu și Magda Preto- 
rian care au, după părerea 
noastră, cele mai mari re
surse dintre prezenții la Tg. 
Mureș.

La modul pozitiv se poate 
vorbi și despre probele fe
minine de garduri, iar 
aceasta nu numai pentru că 
au ocazionat recorduri per
sonale de bun nivel și un 
record republican. Să nu 
uităm că au lipsit, motivat, 
atleți care ar fi mărit 
cert valoarea acestor probe 
(timișoreanca Gerda Covaci,

G. RUSSU-ȘIRIANU
(Continuare în pag. a 2-a) 

bucureștean în situafia de 
.groggv". Constantin a ata
cat mai des. dar de fiecare 
dată a primit o replică 
promptă din partea pugilis
tului din Iași. Bravo Nico
lau I

MUSCA : DOAR O RE
PRIZA...

După două reprize de. . . 
dans, în care nici C. Gruescu

Învingător la puncte: Gruescu... Foto : N. Aurel (Continuare In pag. a 4-a)

Și acum, meciul cu Italia
în ultimul joc de verificare : Lotul reprezentativ—Politehnica București 5-0 (5-0)

Ultima verificare a lotu
lui reprezentativ a avut loc 
ieri pe „23 August" în com
pania formației de categorie 
secundă, Politehnica Bucu
rești. A jucat „ll”-le (Ră- 
ducanu — Lupescu, Nun- 
weiller HI. C. Dan. Mocanii
— Ghergheli, Năftănăilă, 
Lucescu, Dumilriu II, Ion 
Ionescu, Nunweiller VI) 
trecut prin „sita" trialului 
și a meciurilor susținute cu 
o selecționată orășenească 
(săptămîna trecută) și cu 
S. C. Karlsruhe (duminică).

In meciul de ieri, spre 
deosebire de celelalte veri
ficări, a reieșit mai preg
nant ideea de joc preconi
zată de colectivul de antre
nori pentru partida cu Squa- 
dra azzurra. în liniile ei 
rr.ari, un 4—3—3. Un om în 
plus la mijlocul terenului 
creează premisele necesare 
unei organizări de ansamblu 
mai raționale, mai elastice, 
In ambele situații de joc: 
in cele de apărare, va avea 
darul să stopeze din timp 
declanșarea acțiunilor ofen
sive ale adversarului prin 
închiderea unghiurilor pe 
întreaga lățime a terenului; 
in situațiile de atac, va per
mite vîrfurilor centrale, Du- 
noitriu — Ionescu, să ocupe 
poziții mai avansate și deci
— printr-o economie mai 
mare a efortului — să aibă 
sorți mai mari de izbîndă 

(Steaua) șl nici C. Pop (Dina
mo Buc.) n-au făcut decît să 
stîrnească nemulțumirea spec
tatorilor („Iuuați exemplul ie- 
șanului striga cineva), am 
asistat, în sfîrșit, la o dublă 
ofenslivă. Ambii boxeri se 
străduiau, parcă, să recupe
reze timpul pierdut ! Lovituri 
multe, nu îndeajuns de Clare, 
destule obstrucții — dacă ți
nem seama de „firmele" celor 
doi. A învins, la puncte, Gru
escu, pe merit, care a făcut,

Lucescu Înscrie al 5-lea gol. 

la finalizare. Roluri pe care, 
ieri, cei doi nu le-au dus, 
întotdeauna, la îndeplinire.

Revenind la jocul de ieri, 
remarcăm aportul mijloca
șilor Ghergheli și Năftănăilă, 
ultimul — în special — de- 
tașîndu-se prin clarviziune 
și servicii oportune, direct 
aripilor (pentru desfacerea 
jocului) 'ți cfcid a fost cazul 
și înaintașilor «entrali. O re
zervă față de Jocul mijloca
șilor în situațiile de apărare: 
ieri n-a apărut clar (și an
trenorii ne-au confirmat) 
care dintre ei trebuie să se 

totuși, mai mult box. Repe
tăm, doar o repriză

COCOȘ : MECI FARA 
ISTORIC

După o repriză ștearsă, în 
care arbitrii nu au putut 
puncta aproape nici o lovitură 
cît de cit clară, în cea de a 
doua, Șt. Molnar (UM Timi
șoara) șl C. Momoiu (Tracto
rul Brașov) s-au angajat în- 
tr-un schimb violent de lo
vituri. Brașoveanul a atacat 
hotărît, dar adversarul său

Astă-seară, de la ora 19 
va avea loc pe stadionul 
Republicii o nouă reuniu
ne. iată programul : D. 
David eseu (Dinamo Buc.) 
— M. Lumezeanu (Steaua); 
M. Aurel (Voința Brăila) — 
V. Drăgan (Steaua); N. 
Giju (Steaua) — I. Lungu 
(Progresul Buc.); c. Stanef 
(Dinamo Buc.) — a. Iliescu 
(Steaua); M. Dumitrescu 
(Dinamo Buc.) — V. Sil- 
berman (Steaua); I. Covaci 
(Dinamo Buc.) — c. Anton 
(I.C.F.); Gh. Chivăr 
(Steaua) — ț. Manole 
(C-lung Muscel); I. Monea 
(Dinamo Buc.) — A. iancu 
(Steaua); V. Mariuțan (Di
namo Buc.) — I. Sănătescu 
(Dinamo Craiova).

La sfîrșitul acestei gale 
vom cunoaște lista com
pletă a Analiștilor.

s-a deplasat continuu șl l-a 
primit cu cîteva „contre" cîe 
stînga care și-au atins ținta. 
Tn ultima repriză, cei doi bo
xeri au căzut, din nou, în 
apatie, meciul încheindu-se 
fără istoric. Așa îneît se pune 
întrebarea : cum or fi ajuns 
acești doi boxeri în turneul 
final al campionatelor ? Ju
decătorii au acordat decizia 
pugilistului timișorean.

M. COSTEA
R. CĂLĂRĂȘANU

replieze în sprijinul liniei de 
fundași (cam nesiguri în 
intervenții deși adversarul 
nu i-a prea solicitat). Mijlo
cașul care va avea de în
deplinit o asemenea sarcină 
este necesar să o facă cu 
mare operativitate, cunoscu
tă fiind priceperea fotbaliști
lor italieni de a acționa pe 
contraatac.

Rezultatul meciului de ve
rificare cu Politehnica •— 
5—0 (5—0) — oglindește, în 
linii mari, și comportarea 
Belecționabililor în cele două 
reprize: mai insistenți în joc

Cu cîtă plăcere ne amintim 
de animația ce domnea pe 
terenurile de sport de lingă 
Facultatea de Drept, de pal
pitantele întreceri baschetba- 
listice care aveau loc aici... 
Cu ani în urmă, puteai ve
dea pe „Drept", zi de zi, 
de dimineață pînă seara, fă- 
cînd sport sute de studenți 
și. mulți alți iubitori ai vo
leiului și baschetului. Tri
bunele fremătau de entuzias
mul tinerilor eare-și încura
jau cu frenezie formația fa
vorită.

De la un timp, însă, de 
cîte ori am trecut pe lingă 
cochetul parc sportiv l-am 
văzut pustiu. De ce ? Ce s-a 
petrecut cu această bază 
sportivă ? Făcând o vizită 
la fața locului, am dezlegat 
„misterul”. Acum, terenurile 
de volei, de baschet și de 
handbal sînt denivelate, aco
perite cu zgură veche. Cînd 
plouă, ele „plutesc în apă**, 
iar cînd este timp frumos 
„plutesc in praf" (este și nor
mal, deoarece în primăvară, 
fiecăruia i-au revenit doar 
cîte... două roabe cu zgură). 
Tribunele sînt în paragină (le 
lipsesc stinghii și n-au mai 
fost vopsite de ani de zile), iar 
instalația de iluminat este 
defectă.

Aceste terenuri (bază spor
tivă a Universității Bucu
rești) sînt utilizate de stu
denți (pentru lecțiile de edu
cație fizică și pentru desfă
șurarea activității competitio- 
nale) numai din luna martie 
pînă în mai și de Ia începu
tul lui octombrie pînă la 
sfîrșitul lui noiembrie. Ce 
program are această bază 
în timpul verii ? Nici unul • 
Se poate face ceva ? Fără 
îndoială * Printr-o colaborare 
mai strînsă între Universita
tea București și Consiliul oră
șenesc UCFS, terenurile ar 
putea fi reamenajate (cu 
cheltuieli minime) și astfel 
o bază sportivă situată in
tr-un cadru pitoresc, chiar in 
„inima" Bucureștiului, ar 
putea să-și recapete strălu
cirea de altă dată.

Voleiul, baschetul și hand
balul, ca și numeroșii iubi
tori ai acestor jocuri sportive 
nu ar avea decît de cîștigat.

RODICA VIȘAN

Foto : A. Neagu
și cu o dorință mai mare de 
a concretiza în prima parte, 
mai delăsători în cea de-a 
doua, cînd de altfel, după 
cum se vede, n-au mai în
scris nici un gol. Cele cinci 
goluri au fost marcate, în 
ordine, de Lucescu (min. 8), 
Ionescu (min. 21), Ionescu 
(min. 24), Dumitriu (min. 33), 
Lucescu (min. 43).

Echipa care a evoluat ieri 
va fi menținută și pentru 
meciul cu Italia. Cu Suciu 
(rezervă de portar) care în 
repriza a fl-a a apărat 
poarta Politehnicii.



Prestigioasa echipă masculină de volei Rapid București - clasată 
abia pe locul 4 în ediția a XlX-a, recent încheiată, a principalei 
competiții interne 1 Va rămîne acesta, considerăm, pe lîngă 

tot ce s-a petrecut și orice se va putea petrece de-aci încolo în 
volei pînă la finele lui 1967, unul din faptele cele mai ieșite din 
comun ale anului. Și, totodată, dintr-o anumită privință, cel mai 
dureros. Doar este vorba despre garnitura fruntașă, ani la rmd, a 
voleiului românesc, formația feroviarilor bucureșteni care, sub denu
mirile de C.F.R., Locomotiva C.F.R., Locomotiva I.C.F., Locomotiva 
C.T.F.T., Locomotiva și Rapid, purtate de-a lungul celor 18 ediții ale 
campionatului republican organizate din 1949 încoace, n-a cunoscut 
poziție inferioară locului 3. Pe „3" a stat o singură dată, în 1957, pe 
„2" 'de cinci ori, în 1951, 1952, 1953, 1954 și 1958, în rest cucerind, 
de unsprezece ori, titlul suprem I Campioană a tării în 1949, 1950, 
1955, 1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965 și 1966, iar în „C.C.E.*
- cîștigătoare de trei ori, si astfel definitiv, a primului trofeu pus 
în joc (1961, 1963, 1965) și finalistă în toate celelalte 4 ediții la care 
a mai participat: 1960, 1962, 1966, 1967. Recunoașteți, este o „carte 
de vizită* cum puține sînt...

RAPID- 
o marc echipă Ia

în lumina unui asemenea pal
mares, se-nțetege că actualul loc 
4 apare și mai dătător de amără
ciune, dar și ca un semnal de 
alarmă. Ultimativă, pentru că, 
într-adevăr, semnalul nu-i tras as
tăzi întîia oară. în pofida pre
zentei sale la șefie, neîntreruptă 
din 1959, Rapidul și-a anunțat 
totuși de cîțiva ani, de prin 1963, 
căderea, care s-a produs acum, 
dar care putea surveni la fel 
de clar și mai înainte. Aceasta, 
dacă celelalte fruntașe, în pri
mul rînd Dinamo, Politehnica Ga
lați (în deplasare) și Steaua s-ar 
fi smuls mai iute din... venerația 
față de mitul Rapidului, dacă ar 
fi vrut să-și creadă ochilor, de 
la cel dinții semn al ei, că echipa 
giuleșteană a încetat să mai fie 
imbatabilă... Cele trei, și altele 
chiar, sîntem convinși că ar li 
întrecut astfel cu doi-trei ani în 
urmă formația rapidistă, printr-o 
pregătire corespunzătoare pe plan 
psihologic, căci altfel, fizic și 
tehnico-tactic, pregătirea lor era 
deja superioară celei a ferovia- 
rilor. Realmente, în ultimii am 
Rapidul și-a... demoralizat și în- 
frînt adversarii și a cucerit titlul 
datorită mai cu seamă excepțio
nalei sale pregătiri psihologice și 
remarcabilei combativități, care 
i-an creat abundent faima. Dar 
a reușit-o din ce în ce mai cu 
dificultate, pe măsură ce asupra 
echipei formației sale de bază 
(care în anii din urmă a avut 
permanent o medie de vîrstă în
tre 30 și 32 de ani!) și-a agra
vat continuu efectul o serioasă 
și străveche neglijență manifes
tată în secția de volei a clubu
lui sportiv Rapid București, nu 
o dată semnalată în coloanele 
ziarului nostru. Ne referim la 
lipsa de grijă pentru creșterea 
cadrelor de rezervă, din care a 
derivat, bineînțeles, extrem de 
lentul ritm de întinerire a lotu
lui echipei. Aceasta a dus la obo
seala, tot mai accentuată in ul
timul timp, a jucătorilor vîrs Iniei 
(Plocon n. 1931, Nirolau n. 1933, 
Grigorovici n. 1937, Mincev n. 
1937 și chiar Drăgan n. 1938), 
oboseală determinată de îndelun
gata lor suprasolicitare, meciuri 
după meciuri, ei nepărăsind te
renul, trebuind să ducă greul. 
(Și, s-o spunem, an făcut-o cu 
devotament, cu pilduitoare dra
goste față de culorile clubului 
lor sportiv, cu o dăruire care 
uneori, in clipele de acut impas 
ale echipei. Ie-a infirmat etatea, 
oferind un strălucit exemplu ce
lor tineri și care se cuvine a 
fi o dată în plus onorată prin
tr-o binemeritată elogieTe).

E dreot, a fost și vina condu
cerii clubului, care n-a luat mă
surile ce se impuneau, uitînd 
pesemne că rezistența unui spor
tiv de performanță, și încă vîrst- 
nic, nu-i infinită... A fost desigur 
și vina federației care, în loc 
să forțeze Rapidul a-și cultiva 
din timp propriul „schimb de 
mîine", i-a tot dat mereu la ne
voie, din 1960 încoace, mură-n 
gură, jucători gata formați la 
alte echipe. E iarăși drept că a 
greșit și antrenorul I; Ponova, 
trăgînd exagerat, cîteodată chiar 
în partide ușoare, de resursele 
jucătorilor de bază, nefolosind 
deci — cu curajul și încrederea 
deseori total Justificate — rezer
vele, vîrstnici și tineri „uzați" 
în 1966 și 1967 mai mult la an
trenamente, la încălzire și... pe 
bancă : Chezan n. 1935, Pavel 
n. 1937, Ardeiea n. 1940, Cosii- 
nescu n. 1942, Dobre n. 1945. E 
adevărat, și oricînd a fost cazul 
am notat aceasta. E insă tot atît 
de adevărat că în numeroase din 
situațiile dificile era totuși obli
gatoriu a se recurge ia sacrifi
ciul „bâtr inilor", cei putini de pe 
tușă neavînd valoarea și poten
țialul ceruta, nefiind așadar in 

stare a-i înlocui totdeauna cu de
plin succes pe oamenii de bază... 
Astfel și-a spus cuvîntul, pînă 
la urmă grav, lipsa preocupării 
din vreme pentru descoperirea 
juniorilor talentat! și creșterea 
unor elemente de schimb la o 
valoare măcar apropiată de aceea 
a titularilor. Preocupare care, 
precum am anunțat-o la momen
tul potrivit, nefiind începută la 
Rapid organizat, de la „a", dc- 
cît prin 1963, va mai trece timp 
pînă să dea cu toată eficienta 
roade, adică jucători destul de 
experimentați pentru prima for
mație, căTeia de-aceea vor tre
bui să-i vină deocamdată mai 
mult tot din afara clubului... 
Greșelile, și cu întîrziere, odată 
însă tot se răzbună...

Rapid — o mare echipă la 
răscruce... Antrenorul I. Ponova, 
decizindu-se de curînd să se de
dice în exclusivitate principalei 
sale profesiuni, de medic chi
rurg, a abandonat antrenoratul...
H. Nicolan, care ni se spune că 
trebuia să-l înlocuiască, n-o va 
putea face decît... cînd va reveni 
de la Bruxelles, unde antrenează 
Iotul masculin al Belgiei și unde 
(după cum aflăm de la secretarul 
tehnic al clubului, tov. prof. 
Florin Jipa. care ne-a furnizat 
unele amănunte privind prezentul 
și viitorul echipei) va rămîne cel 
puțin pînă la sfîrșitul anului... 
Conducerea tehnică a echipei, 
stabilitatea acestei conduceri — 
iată problema, poate cea mai di
ficilă, care i se pune acum Ra
pidului. Și — de asemenea — an
trenorului federal prof. N. Tăr- 
chilă, colegiului central al antre
norilor, care, pentru garantarea 
menținerii în voleiul nostru a re
zonantului nume Rapid, socotim 
că vor trebui să nu îngăduie so
luții de compromis, împuternicind 
la „pupitrele" de „dirijori" ai 
echipei antrenori capabili din 
toate punctele de vedere, să re
zolve spinoasele sarcini actuale 
și viitoare ale fostei campioane. 
Or, și numai pentru titlul său 
de provizorat, dar și din alte 
privințe, apreciem a fi o im
provizație nefericit inspirată fap
tul că a fost desemnat ca antre
nor, și încă principal, jucătorul 
activ A. Drăgan. iar ca secund... 
Gh. Petrescu! (Nici vorbă, n-ați 
uitat, este ing. Gh. Petrescu, în
temeietorul celebrului Rapid, care 
i-a cizelat pînă la măiestrie pe 
Nicolan, Plocon, Drăgan, Grigo
rovici, Pavel, Mincev, care n-a 
încetat să activeze ca șlefuitor 
de jucători în secția giuleșteană 
și a cărui revenire deplină la 
cîrma garniturii feroviare ar sa
luta-o toți ca pe cea mai logică 
și mai eficientă măsură).- Neîn
doielnic, în condiții normale, A. 
Drăgan ar avea capacitatea ne
cesară, dar așa, fiind totodată 
asistent universitar Ia i.C.F. și, 
mai ales, încă jucător de bază 
al formației rapidiste și al lotu
lui nostru olimpic, ce începe 
peste cîteva zile, la 25 iunie, 
pregătirea în vederea „europene
lor" din toamnă, e indiscutabil 
că nu se va putea ocupa ca lu
mea, pînă... după J. O., și de 
propria lui pregătire, și de aceea 
a echipei feroviare în restau
rare !...

Apoi, alte probleme, în rîn- 
durile lotului folosit de Rapid 
în 1967: pe lîngă Pavel, care 
(sătul probabil de cit a stat pe 
tușă) și-a exprimat intenția de a 
pleca la o echipă unde să poată 
juca efectiv, Chezan și Ardeiea 
au anunțat că, drept urmare a 
unor sporite solicitări profesiona
le, pe ei nu se va mai putea 
conta deplin ,• ca și, din aceiași 
motiv — poate nici pe Grigoro
vici, nici pe Mincev și nici, în
deosebi, pe Plocon, ajuns aproa
pe de limita... limitei rezisten
ței-

Și-atunci ? Rapidul, cu obligația ■ 
pe care-o are față de viitor în I 
temeiul gloriosului său trecut, 
pentru a-și asigura redresarea, își ■ 
îndreaptă în fine atenția, în cea- I 
sul al 12-lea, spre jucătorii ti- * 
neri, de certă perspectivă, che- ■ 
mafi să-i completeze și împros- I 
păteze lotul. Cine-s ei ? Majorita
tea provin din alte secții, și anume : |
I. Șnfan n. 1949, talia 188 cm I 
(de la Șc. sp. nr. 1, antrenOT — 
prof. P. Brașoveanu), St. Penciu- ■ 
lescu n. 1949, 188 cm și V. Că- I 
tălin n. 1949, 190 cm. (Șc. sp. 
ar. 1 și Gr. șc. prof. „23 Au- | 
gust", antrenori — prof. P. Bra- I 
șoveanu și prof. J. Săvulescu), 
S. Costea n. 1949, 184 cm. ■ 

QOLEI

răscruce...!
de la echipa din „calificare" a 
Griviței Roșii, antrenor — prof. 
V. Dumitrii:) și Al. Ardelean n. 
1948, 191 cm (de la echipa de 
categorie B, din afara Capitalei, 
LC. Arad, antrenor — Gh. Măr
gărit). Iar doi sînt juniori rapi- 
diști din producția anilor 1964_— 
1965 a antrenorului prof. M. Ta- 
bacu și cu care lucrează de cîte
va luni antrenorul ing. Gh. Pe
trescu: V. Paraschivescu n. 1950, 
187 cm și D. Rotaru n. 1950, 182 
cm. Toți aceștia, împreună cu cei 
vechi care vor rămîne, desigur 
că și cu alți juniori giuleșteni 
care vor trebui promovați cu în
drăzneală după cei doi mențio
nați mai sus, toți pornesc pe 
drumul nou al năzuinței de a 
continua tradiția rapidistă în 
voleiul românesc și mondial, de a 
readuce Rapidul în vîrful pirami
dei. Tinerii nutresc nădejdea că 
vor izbuti. Și fără doar și poate 
că vor reuși dacă se vor bucura 
de o judicioasă, solidă, perseve
rentă și fără pauze pregătire, așa 
cum a avut la temelia ascensiunii 
sale marea echipă campioană 
Rapid București. Să sperăm că 
le va fi dată, o asemenea pre
gătire, și lor. Sperăm pentru ei, 
pentru Rapid, pentru binele vo
leiului nostru, pentru succesele 
sale interne și internaționale. Și 
rețineți, laolaltă cu noi, numele 
cutezătoarelor mlădițe! Cine știe 
dacă, mîine-poimîine, pe tinerii 
aceștia nu-i veți aplauda, la der- 
biuri susținute iarăși cu vechea 
prestanță de către Rapid împo
triva echipelor Dinamo, Politeh
nica Galați, Steaua, Tractorul 
Brașov și a altora, așa cum i-ați 
aplaudat, fiindcă v-au incintat și 
au adus atîtea victorii țării în 
zilele lor de aur, pe Horațiu Ni- 
colau, pe Davila Plocon și pe cei
lalți titani ai marii echipe Ra
pid București ?! î Să dorim să 
vină cit mai repede clipa aceasta 1

CONSTANTIN FAUR
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• „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" REUNEȘTE 
SPORTIVI DIN 8 TARI • NUMEROASE „CAPETE 
DE AFIȘ" • SPECTATORII VOR PUTEA URMĂRI 

ÎNTRECEREA PE APROAPE ÎNTREG TRASEUL

Cel mai important eveniment al sezonului moto- 
ciclist din tara noastră are loc duminică dimineața. 
Pe traseul de la Pantelimon, maeștri ai motocrosu- 
lui din 3 țări — AUSTRIA, DANEMARCA, ELVE
ȚIA, R. D. GERMANĂ, R. F. a GERMANIEI, IR
LANDA, SUEDIA și ROMÂNIA — își vor disputa 
titlurile de învingători în cea de a Vl-a ediție a 
„Cupei orașului București". Pentru cunoscătorii mo- 
tociclismului este suficient să amintim că la startul 
celor două probe — 250 cmc și 500 cmc — vor ti 
prezenți DIETER KLEY (R.D.G.) — locul VIII în 
clasamentul campionatului mondial din acest an, 
ANTON KLEELE (R.F.G.) — cîștigător al mai mul
tor competiții internaționale de amploare, PER 
OHLSON (Suedia) —- campion al țării sale în 
această probă — la 250 cmc, și FRED WILLA- 
MOVSKI (R.D.G.) — unul dintre protagoniștii ac
tualului campionat al R. D. Germane, ALFRED 
BENCZAK (Austria) — campionul tării, BENT 
ARENS (Danemarca) — component al clasei interna
ționale a experților în motocros, ALBERT COURA- 
JOD (Elveția) — unul dintre cei mai cunoscuți mo- 
tocrosiști ai Europei — la 500 cmc. Nu putem să 
nu adăugăm pe această listă pe sportivii noștri 
MIHAI DĂNESCU, CRISTIAN DOVIDS, PETRE PA- 
XINO, OTTO STEPHANI, ERWIN SEILLER, OVID1U 
PUTU, EUGEN KERESTEȘ, FLORIAN ȘTEFAN și AL. 
I. CRISTEA.

Celor care duminică dimineața vor veni pentru 
prima oară la un concurs de motocros le facem cu
noscut ca întrecerile se desfășoară de-a lungul unui 
traseu de 2 000 m (pe aproape 1500 m din traseu 
există o perfectă vizibilitate din locurile rezervate 
pentr-u spectatori), competitorii urmînd să-și dis
pute întîietatea în cite două manșe a cite 15 ture 
fiecare. Clasamentul se va face prin adiționarea 
punctelor obținute de alergători în cele două

ATLETISM

0 competiție reușită
și constatările pe

(Urmare din pag. 1)

de exemplu). Iată cîteva nume : 
Sanda Angelescu, Maria Popa, E- 
dith Schall, Sanda Tănase, Iuliana 
Crișan, Ecaterina Mazilu, Mariana 
Dumitrache, E’ena Mîrza, Marta 
Szatmari, Vilma Csorik, Mariana 
Meșter.

Deși rezultatele, în ansamblu, 
nu sînt nemulțumitoare, probele 
masculine de garduri ne-au dat 
ocazia unor comentarii mai puțin 
optimiste. Considerăm că selecția, 
în special în ce privește gabari
tul, n-a fost strălucită. Este evi
dent că s-a muncit la antrena
mente, cifrele din palmaresul fie
căruia sînt onorabile, dar pers
pectivele ne par limitate. Ba chiar 
am putut vedea alergători de gar
duri care vor consuma inutil 
energii și valori materiale : una 
este sportul de performanță, alta 
este cel pentru sănătate, pentru 
plăcerea personală. Totuși, ocu- 
panții locurilor de onoare se cuvin 
menționați : Biro, Cornea, Lascu, 
Cincă, Dozsa, Vign, Heredea, 
Reinsităm, însă, asupra necesității 
unei selecții mai severe.

Alergările de semifond au dat 
cîștig de cauză băieților, ale că
ror rezultate și, mai ales, perspec
tive ni se par superioare fetelor. 
Cursa de 806 m a juniorilor mari, 
de exemplu, ne-a adus aminte de 
electrizantele dispute din cadrul 
„internaționalelor" valoroase de 
acum cîțiva ani : primii 5 clasați 
au „mers" sub 2 minute, primii 
trei (Tit, Petrișor și Ionescu) 
ne-au oferit un final „de zecimi", 
iar proba ca atare are o medie 
bună. De altfel, mai avem „nume” 
de amintit : Herman, Nițu, Matess, 
Mureșan, Cordoș, Placinschi, Va- 
silovici. Din păcate, cu excepția 
sus-citatei probe, semnalăm o dis
crepanță între primii și ultimii 
clasați, ceea ce pune sub semnul 
întrebării utilitatea prezenței în 
competiție a unor tineri lipsiți 
atît de pregătire, cît și de pers
pective: la 1 000 („mici") 2:' 2 
primul clasat, 2:58,8 ultimul (lo
cul 15); Ia 3 000 („mari") 8:54,6 
față de 10:05,5 (locul 17) ; la 1 500 
(„mari") 4:05,6 față de 4:27,8 (lo
cul 16).

Semifondistele, fără să dezamă
gească propriu-zis, au rămas totuși 
datoare. Iudith Szakacs, Ana Pa
vel, Adriana Stanca, Elena Bica, 
Marilena Zidii, Ana Ionete pot 
fi amintite la capitolul pozitiv. Și 
în aceste probe am remarcat di
ferențe prea mari între finaliste.

Săriturile, cu mențiune supli
mentară pentru băieți (exceptînd

Cd mai frumos concurs al anului!

manșe (Jocul I — 1 punct, locul II — 2 puncte, 
locul Iii — 3 puncte, etc. — cîștigător fiind moto- 
ciclistul care în cele două manșe a realizat cel mai 
mic punctaj). Așadar, duminică dimineața pe tra
seul din Pantelimon, un adevărat festival al moto- 
ciclismului.

care le-a' prilejuit
prăjina), au fost... la înălțime. 
Dozsa, Vigu, Ling, Pantor, în mod 
special Purecel și Șișu, Damian, 
Glig.. r, Fr. Szabo, Tihărău, Elena 
Mîrza, Cornelia Popescu, Maria 
Popa, Elvira Creții și Zoîa Mol
dovan sînt cele mai reprezentative 
elemente, chiar dacă, pentru unii 
menționarea are în vedere pers
pectivele și nu rezultatul (care a 
fost, uneori, sub așteptări). Diu 
păcate și aici este prezent deca
lajul exagerat dintre primii și ul
timii clasați...

La aruncări, satisfacțiile le da
torăm aproape în exclusivitate 
cîștigătorilor care, de altfel, pu
teau fi cunoscuți înaintea con
cursului. Așadar : Iaru, Kolf, Giu- 
belan, Ghelmegeanu, Hodoș, Mo- 
șoiu, Suha, Carmen Ionescu, Geor- 
geta Morărescu, Scrafina Moricz, 
Georgeta Bule, .Angela Zirbo, Ar
gentina Menis. Și aceste probe 
sînt deficitare în ce privește me
dia valorică, mai puțin sulița la 
junioarele mari.

Clasamentul pe regiuni nu a în
registrat răsturnări spectaculoase 
de situație față de așteptări sau 
față de edițiile precedente. în re
zumat, el redă superioritatea clară 
a atleților din Capitală, o pre
zență mai puțin simțită ca în alte 
ocazii din partea regiunilor Banat, 
Dobrogea și Galați, unele și din 
motive obiective, precum și un 
merituos progres al elevilor din 
regiunea București, care ar fi ob
ținut un Ioc și rr-'i bun dacă nu 
absenta Erica Stocncscu. Stațio
nare la nivel slab — regiunile 
Suceava și Maramureș, care n-au 
obținut nici un punct în probele 
feminine. La capitolul organizare 
avem, de asemenea, aprecieri po
zitive. Punctualitatea, competența, 
obiectivitatea, alături de entuzias
mul concurcnților (demente de 
mare importanță după părerea 
noastră) au asigurat succesul în
trecerilor.

Pentru ca această reușită să fie 
completă, pentru ca ea să se re
flecte asupra întregului nostru 
atletism, mai sînt necesare o atentă 
îndrumare în viitor a elemente
lor talentate și efectuarea cu mai 
mare exigență a selecției, acțiuni 
la care participarea federației ca
pătă importanță decisivă.

Sperăm că atlcții școlari remar
cați la Tg. Mureș, chiar dacă sînt 
de pe acum... consacrați, vor de
pune în continuare, alături de cei 
ce îi pregătesc, toate eforturile 
pentru a ne aduce curînd satis
facția bunelor rezultate atletice 
pe plan internațional.



PROGRAMUL „CUPEI DE VARĂ", EDIȚIA 1967
SERIA I

25.VI. Metalul Rădăuți — Foresta Făl
ticeni
Minobrad Vatra Dornel — Chi
mia suceava

LVII. Minobrad Vatra Dornei — Me
talul Rărfăuti
Foresta ' — —
eeava

9.VM. Chimia
dăuți 
Foresta
Vatra Dornei

SERIA A II-A
Petrolul Moinești — Ceahlăul 
P. Neamț
Textila Buhuși — Victoria Ro
man
Textila Buhuși — Ceahlăul P. 
Neamț
Petrolul Moinești — Victoria 
Roman
Victoria Roman — Ceahlăul P. 
Neamț
Textila Buhuși — Petrolul Moi
nești

SERIA A III-A
Buzău — Poiana Cîm-

Fălticeni — Chimia Su-
Suceava — Metalul Ră-

Fălticeni — Minobrad

ÎS. VI.

ivn.

9. VII.

15. VI.

XVII.

•.vn.

Tîrgcviște — Flacăra
Buzău — Flacăra Mo-

Tirgoviște Poiana

25. VI. Pro-

2.VBL

( xvn.

25. VI.

fcvn.
Portul

(

».vn.

35. VI.

2.VUT.

•.vn.

Î&VZ.

XVII.

Metalul 
pma
Metalul
Moreni 
Metalul 
reni 
Metatul 
Cîmpina
Metalul Buzău — Metalul Tîr- 
gorâște
Poiana Cîmpina — Flacăra Mo
reni

SERIA A IV-A 
Gloria C.F.R. Galați 
greșul Brăila
Ancora Galati — Oțelul Galați 
Progresul Brăila — Oțelul Ga
lați
Ancora Galați — Gloria C.F.R. 
Galați
Gloria C.F.R. Galați — Oțelul 
Galați
Ancora Galați — Progresul 
Brăila

SERIA A V-A 
Stuful Tulcea — Electrica 
Constanța
I-M.tr. Medgidia 
Constanța
Stuful Tulcea — Portul Cons
tanța
I.M.U. Medgidia — Electrica 
Constanța
Electrica Constanța — Portul 
Constanța
Stuful Tulcea — I.M.U. Med
gidia

SERIA A VI-A
Flacăra roșie București — Me
talurgistul BtFC.
Rapid CwFJt. București — 
Dinamo Victoria
Flacăra roșie București — Di
namo Victoria
Rapid C.FJi. București — 

falurgistul
Rapid C.F.R. București -r- 
căra roșie Buc.
Metalurgistul — Dinamo 
torta

SERIA A VII-A 
Victoria Tg. Jiu — Electro- 
putere Craiova 
Progresul Strehaia 
rapid Craiova
Victoria Tg. Jiu — Autorapid 
Craiova
Progresul Strehaia — Electro-

Me-

FTa-
Vic-

Auto-

In organizarea Consiliului re
gional UCFS Banat, zilele 
acestea a avuf loc o discuție 

tn (urul „mesei rotunde", despre 
viitorul fotbalului timișorean. Au 
fost invitați antrenori, conducători 
de secții și cluburi și afțr fac
tori care răspund în mod direat 
de această ramură sportivă.

Se știe câ de orașul Timișoara 
sînf letjate nu numai nume ale 
unor jucători, dar și ale unor echi
pe (Chinezul, Ripensia, C.F.R., 
Politehnica) care, de-a lungul a- 
nilor, au avut 
dezvoltarea și afirmarea acestui 
sport atît pe plan național cît 
și internațional. Dar, toate aces
tea sint de domeniul trecutului. 
Comportarea slabă din ultimele 
ediții a echipelor timișorene, nu
mărul mic de jucători în loturile 
reprezentative, nivelul scăzut al 
competițiilor organizate pe plan 
regional și orășenesc, atît la se
niori cît, mai ales, la juniori au 
determinat această consfătuire.

Din discuțiile purtate am reținut 
O serie de idei pe care le-am 
punctat pe scurt.

Prof ION IONESCU (antrenor 
secund la Politehnica).

Pentru viitor aș propune urmă
toarele : 1. Să fie centralizați cei 
mai buni jucători timișoreni in
tr-un singur club de fotbal, pen
tru a putea face față cerințelor 
actuale ; 2. Să existe o a doua echi
pă studențească în campionatul 
orășenesc, cu drept de calificare. 
De exemplu Universitatea, care 
este a doua după Institutul Poli
tehnic ca număr de studenți; 3. 
Să fie organizate centre de copii 
pe lingă cluburi; 4. UCFS și 
secția de învățământ să organizeze 
pe plan local campionate școlare 

I cu caracter permanent, care să 
y dea posibilitatea creării unei baze 
mari de selecție.

T NIC. REUTER (antrenor princi- 
■ pal la Politehnica).
t Peniru realizarea progresului 
, fnult dorit de noi, cred că ar fi 

bine :
i 1. Să se înființeze un club de 

fotbal timișorean, unde, pe lingă 
o echipă în care să fie incluși cei 
mai buni fotbaliști timișoreni, să

I

l

i
i

i

un more rol în

>
Craiovaputere

9.VII. Eiectroputere Craiova — Auto- 
rapid Craiova
Victoria Tg. Jiu — Progresul 
Strehaia

SERIA A VIU-A
Mureșul 
peni 
Metalul 
Cugir 
Mureșul 
Metalul 
Lupeni 
A.S. Cugir — Minerul Lupeni 
Mureșul Deva — Metalul Hu
nedoara

SERIA A IX-A
Reșița — C.F.R. Arad 
Timișoara — Vagonul

M.VH.

23. vn.

30.VH.

30.VH.

16. vn.

23. VIL

30. VH.

16. vn.

23. vn.

30. vn.

io. vn.

Deva — Minerul Lu-

Hunedoara — A. s.

Deva — A.S. Cugir 
Hunedoara — Minerul

C.F.R. Tlml-Reșița

Arad — Vagonul Arad 
Timișoara — C.F.R.

ixvn. c.s.m.
C.F.R. 
Arad

23.VEI. C.S.M.
șoara
C.F.R. 
C.F.R.
Arad
Vagonul Arad — C.S.M. Reșița 

SERIA A X-A
Minerul Bihor — Olimpia Ora
dea
Steaua roșie Salonta — Crișul 
Oradea
Minerul Bihor — Steaua roșie 
Salonta
olimpia Oradea — Crișul Ora
dea
Steaua roșie Salonta — Olim
pia Oradea
Minerul Bihor — Crișul Oradea 

SERHA A XI-A
Metalul Aiud — Medicina 
Ind. sîrmei C. Turzii — 
jeana Cluj 
Metalul Aiud — Clujeana 
Medicina Cluj — ind. sîrmei 
C. Turzii
Metalul Aiud — Ind. sîrmei c* 
Turzii 
Medicina Cluj — Clujeana 

SERIA A Xn-A 
Soda Ocna

In verificarea echipei de tineret
I

Doar... Steaua ne-a mulțumit!

DumiLriu III (Lotul de tineret), singur cu Haidu, ratează.
Cluj

Mu-Uirfrea Dej —
reș
Arieșul Turda 
năveni
Arieșul Turda
Chimica
Ocna Mureș
Unirea Dej — Chimica Tîrnă
veni
Arieșul Turda — Soda Ocna 
Mureș

SERIA A XIII-A 
IS.VR. A.S.A. Sibiu — *

diaș
Metalul Copșa
Sibiu
Metalul Copșa 
metan Mediaș 
A.S.A. Sibiu —____________
Gaz metan Mediaș — C.S.M. 
Sibiu
A.S.A. Sibiu — Metalul Copșa 
Mică

SERIA A XIV-A
Chimia Făgăraș — Metrom 
Brașov
Faianța sighișoara — Tracto
rul Brașov
Metrom Brașov — Tractorul 
Brașov
Chimia Făgăraș — Faianța Si
ghișoara
Chimia Făgăraș — Tractorul 
Brașov
Faianța Sighișoara — Metrom 
Brașov

— Chimica Tîr-

23. vn.

30. vn.

30. vn.

i6. vn.

23. vn.

30. vn.

— Unirea Dej 
Tîrnăveni — Soda

Gaz metan Me-

Mlcă — C.S.M.

Mică Gax

C.S.M. Sibiu

de toate catego- 
calificare; 2. A- 

Progresul, cu

activeze și echipe 
mie cu drept de 
sociația sportivi 
vechi tradiții și posesoare a unei
baze care poate fi lărgită, prin ame
najarea a încă 3-4 terenuri de antre
nament, ar putea să asigure func
ționarea in cele mai bune condiții 
a unui centru de copii.

FR. PRINTZ (asisțent la Facul
tatea de educație fizică).

De cițiva ani se discută de rea-

La ora cînd citiți aceste rînduri, 
echipa noastră de tineret se află 
în drum spre Iugoslavia unde, 
sub denumirea de Progresul 
București, va lua parte la un

important turneu international, 
.Kvarnecska Rivijera — 1967”,
aflat la a XV-a ediție.

Ultima verificare, 
după amiază pe

făcută 
stadionul

ieri 
.23

Farul-S. C. Karlsruhe 0-1 (0-1)
CONSTANȚA, 21 (prin telefon) 

Jucătorii vest-germani, deși nu au 
stăpîmt jocul decît în perioade 
scurte, au avut totuș* o pre
zentă mai activă în fața porții 
lui Uțu, mai ales prin Miiller, Do- 
bat și Sekularaț. S-a detașat în 
special Sekularaț, care a fost 
nu numai un bun organizator, ci 
și un excelent realizator : după o 
bară în min. 15, el a înscris go
lul victoriei în min. 44.

Farul a părut o echipă obosită. 
Canalizarea acțiunilor spre Iancu 
s-a dovedit o tactică ușor de 
contracarat mai ales că jucăto
rul constănțean nu a corespuns.

se stabilească o limită de virsti 
(sub 24 ani) deoarece ele trebuie 
si reprezinte o bază de lansare 
și promovare. In prezent peste 
60 la sută dintre jucătorii care ac
tivează aici nu mai corespund in 
echipele din categoriile superioare; 
6. Să se înființeze un club orășe
nesc de fotbal cu jucătorii cei mai 
buni din Timișoara. In continu
are, antrenorul Godeanu s-a ocu
pat de problema transferurilor, a

„MASA ROTUNDA"

bilitarea fotbalului din orașul nos
tru. S-au încercat diferite formule 
care, toate, nu au dat rezultatele 
scontate. Ce ar trebui făcut ?

— In primul rind, să fie schimba
tă mentalitatea directorilor Și pro
fesorilor de la școlile generale și 
licee, despre fotbal.

— Fiecare școală să aibă o echi
pă in campionatul școlar pe serii 
intr-un sistem competițional con
tinuu. In același timp este nece
sară popularizarea celor mai bune 
echipe și jucători.

— Fiecare institut de învăță
mânt superior să aibă o echipă in 
campionatul orășenesc;

— Antrenorii să aibă mai multă 
autonomie in pregătirea și in alcă
tuirea formațiilor;

Prof. NIC. GODEANU (antre
nor C.F.R.).

Nu voi aminti de baza de selec
ție care este slabă, atît valoric cit 
și numeric și care este exprimată 
in numărul cu totul insuficient al 
echipelor de copii și juniori din 
oraș.
„școala și echipa", 
echipa".
tul care 
petițiile 
studenți 
Centrele 
pe lingă cluburile de fotbal; 
Pentru însușirea 
amenajate terenuri reduse pentru 
mtnifotbal; 5. Pentru echipele de 
categorie C, B, oraș, regionale, să

dragostei față de club, a condițiilor 
ce trebuie create jucătorilor pen
tru a progresa...

IOSIF COVACI (secretar al cio
bului C.F.R.).

1. Opiniez pentru înființarea u- 
nui club de fotbal orășenesc, unde 
să fie concentrați cei mai buni 
jucători; 2. Campionatul catego
riei C nu-și justifică existența 
deoarece în aceste echipe activea
ză jucători plafonați. Care este 
rentabilitatea sportivă a acestui 
campionat ? Nici una; 3. Campio
natul orășenesc și cel regional tre
buie organizate pe principii mai 
stimulatorii. In prezent, în echipele 
din campionatul regional și orășe
nesc sint jucători care nu mai 
respund dar care profită de 
urma fotbalului; 4. Antrenorii 
fie salarizați după categoria 
echipă pe care o antrenează.

ING. P. COJEREANU (președin
tele secției de fotbal Politehnica).

1. F.R.F. să controleze eficient, 
nu formal ca pînă de curînd, ac
tivitatea antrenorilor și jucători
lor ; 2. Avem prea puțini antrenori 
care se ocupă de pregătirea copi
ilor și juniorilor; 3. Categoria C 
să fie desființată deoarece nu și-a 
dovedit utilitatea, iar in categoria 
A să activeze 16 echipe.

GH. TEODORESCU (metodist la 
Cons. reg. UCFS Banat).

co
pt 
să 
da

linie s-au com-iar colegii săi de 
port at slab. Singurul comparti
ment activ, linia de mijlocași.

Arbitrul V. Dumitrescu — 
București, a condus slab.

S. C. KARLSRUHE: Kessler — 
Ehmann, Marx, Weidlandt, Kafka 
— Diirschnabel, Zaczyk — 
Miiller, Dobat, Sekularaț, 
larczy.

FARUL: Uțu — M.
gescu, Mareș, Tfivesca 
bravă — Manolache, Koszka — 
Zamfir (Caraman, Antonescu), 
Tufan, Iancu, Oiogn.

Oes-

Geor- 
Dum-

!
LIVTO BRUKNER-coresp.

I. Nu sint de acord cu un singur 
centru de copii pe oraș. Să se for
meze centre de copii pe cluburi. 
Cel mai util ar fi insă organizarea 
unui campionat școlar pe oraș care 
să se desfășoare cu regularitate;
2. Să se amenajeze mai multe te
renuri de fotbal (o mică statistică: 
acum 30 de ani numai în cartierul 
Fabric au fost 9 terenuri, azi sint
3, in Ronaț-Mehala au fost 5, azi
sint 2 ele); 3. Sfatul popular ar
trebui să amenajeze in cartierele 
noi spații verzi de 80/50 m cu porți 
simple, pentru copii; 4. Să se 
desființeze campionatul republican 
pentru juniori și să fie inJocuit 
cu un campionat pe oraș, raion, 
sau regiune mai bine organizat. 
Mulți copii care activează in echi
pele existente de multe ori nu au 
putut face deplasarea, fiind opriți 
de părinți. De asemenea se chel
tuiesc mulți bani cu transportul 
lor. Mai bine le cumpărăm echi
pament ; 5. Organizarea pe plan 
local a „Cupei de vară" cu selec
ționate de raion, cu jucători intre 
16—24 ani, ne-ar da posibilitatea 
depistării de noi talente; S. Să se 
înființeze clubul de fotbal al ora
șului Timișoara. Astfel se va rezol
va disputa intre cele două cluburi 
mari, unificindu-se in același timp 
forțele; 7. „Cupa de vară" orga
nizată de F.R.F. și I. S. Loto- 
Pronosport să aibă un regulament 
mai serios. Iar cîștigătorii să 
mai substanțial premiați (de
in ediția 196b —C.F.R.- a primit din 
partea 1. S. Loto-Pronosport — 
o scrumieră, un carnețel și... 20 de 
țigări — pentru sportivi ! ?).

I. ILIESCU (secretarul Clubului 
Politehnica).

Ar fi bine si fie mărit numărul 
de echipe din categ. A la 16 și sint 
de acord cu acei tovarăși care au 
propus desființarea categoriei C.

IN LOC DE CONCLUZII :
Fără îndoială a fost o discuție 

extrem de utilă și dacă propune
rile prezentate vor fi însușite de 
cei în drept ele ar putea constitui 
puncte de plecare în îmbunătăți
rea fotbalului timișorean. Să spe
răm...

P. ARCAN - coresp. principal

fie 
ex.

1, Aș propune să existe 
.facultatea și 

Să știe elevul și studen- 
este echipa lui; 2. Com- 
dintre elevi sau dintre 
să aibă regularitate; 3. 
de copii să fie organizate 

4. 
tehnicii să fie

August”, nu ne-a dat prilejui 
să tragem concluzii îmbucură
toare în privința fotbalului prac
ticat de tinerii jucători din e- ] 
chipă. Ba, dimpotrivă, pe măsurii j 
ce timpul se scurgea, greșelile d* 1 
tehnică șl de tactică parcă s* ] 
înmulțeau. în orice caz, mult mat ; 
bună ni s-a părut echipa folosMB j 
în prima repriză, adică i Gornea ț 
— Bodrojan, Măndoin, Vlad, Ad» ] 
Consfantinescn — 
Guțuli — Oprișan, 
Oblemenco, Regep. în cea de-< 
doua au mai fost folosiți portajfe 
rul Rămureanu șl jucătorii 
cîmp Costea, Angelescn, De» 
brovski, C. Radu. Deficienței» 
principale i jocul ultraindividu*»- 
list, lipsa de omogenitate, fid
ea (!?) de a pasa, viteza de joa 
foarte redusă. Este adevărat, dl* 
echipă lipsesc o serie de jucă
tori — titulari reținuți la echi
pele lor de 
ocupați cu 
de an (de 
din urmă 
Velea care 
la jocul de 
plasarea).

Spre deosebire de adversar^ 
Steaua a jucat bine, pe alocuri 
chiar foarte bine, și a cîștigat c* 
3—0 (1—0) prin golurile marcat* 
de Pantea (min. 42 și 80) și So* 
(min. 52). De remarcat că î* 
min. 31 Chim a ratat un penaltL 

După cum s-a anunțat, Pro
gresul București face parte di* 
grupa a IV-a a turneului, alături 
de formația italiană U. S. Tries- 
tina și de echipele iugoslave Par
tizan Belgrad și N. K. Roviny. 
Programul nu va fi însă cunoscut 
decît vineri seara. Turneul ur
mează să înceapă simbătă.

— m. t. —

Strimbeami. 
Dumitri* LH»

club, indisponibili saa 
examenele de sfîrșit 
altfel, printre acești* 
trebuie numărat și 
n-a putut lua part* 
ieri, dar va face d*-

Turneul echipei Dinamo
București in Iran

TEHERAN, 21 (Agerpres). în cei 
de-ai doilea meci din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în 
Iran, echipa de fotbal DINAMO 
BUCUREȘTI a jucat marți la Te
heran cu o selecționată a cluburi
lor locale Tadj și Orab. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 2—1.

PRO NO] 
EXPRES <

CONCURS EXCEPȚIONAL 
— LA 25 IUNIE 1967 —

Concursul excepțional Pronoexpre* 
din 25 iunie 1967 atribuie autoturisme 
de diferite mărci și capacități. în 
număr nelimitat, pentru categoriile I 
la a IV-a și 19 autoturisme prin tra
gere la sorți pentru categoriile a 
V-a și a Via.

Se mai acordă 35 de excursii în 
U.R.S.S. prin tragere la sorți pe ltl- 
nerariul MOSCOVA — BAKU — K- 
REVAN — TBILISI — SUHUMI — 
SOCI — ODESA — BUCUREȘTI, pre
mii în numerar de valoare variabila 
și premii de valoare fixă.

Se extrag 99 de numere.
Cu 30 iei puteți participa Ia toata 

cele 20 extrageri.
Cumpărațl-vă din vreme biletele. _ 
Simbătă 24 iunie 1997, ol LI...- — — 

vinzare a biletelor.
ultima zi 4b

miine 23 *»• 
București ta 
nr. 2 cu ta-

• Tragerea LOTO de 
nie 1967, va avea loc la 
sala din str. Doamnei 
cepere de la ora 18.

Participanții la concursul Prono
sport nr. 25 de duminică 25 Iunie lttt 
vor beneficia din oficiu de două ra- 
zultate exacte, deoarece meciurile ▼ 
(Metalul Buzău — Poiana Cimpina) 
și xi (FI. roșie Buc. — Metalurgis
tul București) se vor anula, ele na- 
disputîndu-se.

PRONOEXPRES NR. 25 DIN ZL W- 
NIE 1967

EXTRAGEREA I ; H » N U tt A 
— 23 29.

FOND DE PREMII : 530 345 lei «a 
care report 57 388 lei la categoria L

EXTRAGEREA A II-A : 21 39 13 4 
7 35 — 49 29

FOND DE PREMII : 318 859 lei din 
care report 13 674 lei la categoria I.

Premiile de rite 25 009 lei de la 
concursul anterior ac. fost obținute 
de ARISTIDE PENTEȘ din București 
(Ia extragerea I) șl MARIA CSANJ 
din Cluj (la extragerea a n-a).

Premiile Întregi și sferturi Ia tra
gerea Loto din 16 iunie 1967 :

Categoria a ir-a : 4 variante a 27 Dl 
Iei și 5 a 6 777 Iei ; categoria a in-a : 
119 a 1228 lei și 178 a 307 Iei ; cate
goria a IV-a : 516 a 343 lei și 695 a 85 
lei ; categoria a V-a : 961 a 213 lei și 
1 500 a 53 lei.

Report la categoria 1 : 94 890 Iei.

Rubrică redactată de Administrația 
de stal Loto-Pronosport.



Ieri: COMBATIVITATE DEOSEBITA, 
SPECTACOL PUȚIN

A început Balcaniada 
de skeet

( Urmare din pag. 1)

DECIZIE JUSTĂ
", ’ :'i șt-

Crudu (Dinamo Buc.) 
Mihai

PANĂ: O
Avantajat de statură,^alonjă 

antecedente, C. C-_™ t
pleca favorit în meciul cu 
Dubenco (A.S.A. Oradea), mai puțin 
cunoscut. După cum începuse, Crudu 
nu lăsa nici o speranță orădeanului, 
dar... Cîteva croșeuri puternice dc 
dreapta ale Iui Dubenco 
pe Crudu, impunîndu-i

de
au temperat 
distanța, la

Administrația de stat I. S. 
Loto-Pronosport va premia pe 
campionii și pe finaliștii în
trecerilor.

propriu și la figurat. Vitalitatea oră
deanului și combativitatea sa impre
sionează, dar e evident că nu are de 
pa .-tea sa (încă) perfecțiunea tehnică, 
Crudu trece la ofensivă în repriza 
secundă, dă și primește cam în egală 
măsură și numai un accident stupid 
aduce rănirea lui Dubenco (sesizată 
de masa juriului). Meciul e oprit 
(FOARTE BINE !) la mijlocul repri
zei ultime șj Crudu cîștigă astfel prin 
abandon o întîlnire deschisă oricărui 
rezultat.

SEM1USOARA : ROTARU, DEFICI
TAR LA „TEHNICĂ"
Numai cu „voința* nu se poate 

cîștigă un meci. Ploieșteanul C. 
Rotaru a avut, într-adevăr, o mare 
voință de a cîștigă, dar cunoștințele 
sale tehnice minime l-au împiedicat 
să obțină decizia. Deși n-a strălucit, 
totuși adversarul său, Gh. Bădoi 
(Dinamo Buc.) are meritul că a ata
cat mai decis, în repriza secundă 
reușind chiar să-și trimită adversa
rul la podea pentru 8 secunde. în 
ultima parte a meciului ne așteptam 
ca dinamovistul să boxeze cu mai 
multă luciditate (ținînd seamă de 
avantajul acumulat), dar atît el cît și 
Rotaru s-au angajat într-un schimb 

confuz de lovituri, determinîndu-1 pe ar
bitrul Voiculescu să dicteze două a- 
vertismente: lui Rotaru pentru lovi-

tun cu capul, iar dinamovistului 
pentru țineri. în final, victoria a 
revenit pe merit Iui Bădoi.

MIJLOCIE UȘOARA: CONTEAZĂ 
MULT CUM TERMINI MECIUL
H. Stumpf (Steaua) a urcat treptele 

ringului pus pe fapte mari. Ca ur
mare, el a plasat excelente directe 
la figură, făcîndu-ne la un moment 
dat să credem că partida se va în
cheia înainte de limită, mai cu sea
mă că I. Pițu (Farul Constanța) re
fuza lupta, ăscunzîndu-se în mănuși. 
Dar tată că soarta unui meci nu de
pinde de felul cum evoluezi într-o 
repriză. Hotărît să remonteze, con- 
stănteanul a făcut o ...cotitură de 180 
grade, reușind să puncteze pe cît de 
eficace, pe atît de spectaculos. 
Stumpf a fost la un pas de k.o. în 
repriza a doua, iar în ultima a re
cepționat un puternic croșeu de 
stingă la carotidă, care l-a trimis la 
podea. Pe ring nu a existat, din 
acest moment, decît un singur boxer: 
Pltu. El a terminat partida în forță, 
cîștigînd detașat la puncte.

MIJLOCIE : STÎNGA, STINGĂ, 
STÎNGA...

ATENA, 21 (prin telefon). în 
capitala Greciei au început 
miercuri întrecerile Balcaniadei de 
skeet. Participă 15 trăgători re- 
prezentînd România, Bulgaria și 
Grecia. După prima zi (100 de 
talere), conduc sportivii țării gaz
dă atît la individual cît și la 
chipe. Rezultate: individual:
Sistovaris (Grecia) 96 t, 2—3. 
Tașev (Bulgaria) și Manolov (Bul
garia) cu cîte 95 t, 4—5. Danciu 
(România) și Sencovici (Româ
nia) cu cîte 93 t, 6—7. Albescu 
(România) și Santakos (Grecia) cu 
cîte 92 t... Diaconu 86 t. Echipe : 
1. Grecia 367 t, 2. România 3641, 
3. Bulgaria 362 t.

Joi se va trage ultima manșă de 
100 t la skeet

(prin telefon).
zi a întreceri- 
cu „Marele

Bratislava*,

V. Costa a cîștigat și 200 m bras 
(2:38,0) la

BRATISLAVA, 21 
Și în cea de-a doua 
lor de înot dotate 
premiu al orașului
timișoreanul Vasile Costa s-a dove
dit cel mai bun brasist al concursu
lui, cîștigînd detașat și proba de 
200 m cu timpul de 2:38,0. El a 
fost urmat de cehoslovacul Lin- 
dera (2:42,0) șl tînărul său com
patriot, Petre Teodorescu, cro
nometrat în 2:42,3 (rec. personal), 
în cursa de 100 m delfin, Ag
neta Șterner nu a ocupat decît 
locul 5, dar rezultatul ei de 
1:13,0 constituie un nou record 
al țării pentru junioare mari. 
Rezultate tehnice :

400 m liber (f): 1. Kozicova 
(Cehoslovacia) 4:57,1 — nou re
cord, 2. Boes (R.D.G.) 5:02,4; 100

Bratislava
m delfin (f): 1. Lindner (R.D.G.) 
1:10,2, 2. Perkova (Ceho
slovacia) 1:11,5, 3. Romovackova
(Cehoslovacia) 1:12,1, „.5. Șterner 
1:13,0; 400 m mixt (f): 1. Radclife 
(Anglia) 5:29,3, 2. Witke (R.D.G.) 
5:34,8; 100 m delfin (b): 1. Filcak 
(Cehoslovacia) 
(Austria) 62,5, 8. 
ția) 62,7; 100 m 
lici (Iugoslavia) 
(Austria) 1:12,5, 
(Cehoslovacia) 1:12,5;
ber (b): 1. Lohnicki (Cehoslova
cia) 2:06,5, 2. Dickson (Australia) 
2:06,5; 100 m bras (f): 1. From- 
mater (R.F.G.) 1:18,4 — nou re
cord, 2. Radnage (Anglia) 1:20,4, 
3. Kovacs (Ungaria) 1:20,8.

61,4, 2. Kleist 
Caperonis (Eive- 
spate (f): 1. Pi- 

1:12,5, 2. Hafner
6. Navesnikova

200 m 11-

Corespondența din Italia

Olteana 
Marin fan 
de grabă

După aspect, meciul I. 
(Dinamo Buc.) — M. 
(Progr. Buc.) aducea mai 
cu unul de categoria „grea“: lovituri 
dure, deplasări puține, puțin box. 
Ambii pugiliști au căutat lovitura de
cisivă. Olteanu, mai tebnic, a cîștigat 
cu... o singură mînă-stînga, pe care 
a plasat-o, de regulă cu succes, fie 
pc ,,contre*, fie în atac. Dacă ar fi 
întrebuințat și dreapta ! (că doar e 
campionatul țării) ar fi cîștigat de 
tașat și cu mai puține „pierderi*.

Semigrea: F. Trandafir (Steaua) 
bate la puncte pe Gh. Preda (Farul 
C-ța).

Grea : I. Atexe (Dinamo Buc.) 
bate la puncte pe T. Cîrcioran 
(Ciudanovița).

Ușoară : I. Dinu (Farul C-ța.) 
cîștigă prin neprezentarea lui 
V. Tudose (Steaua), oprit de medic.

Zile decisive la Coverciano
Luni, cei 18 jucători convocafi de 

selecționerul Valcareggi la Goverciano 
s-au prezentat în perfectă condiție 
fizică, cu toate că unii -— cum ar fi 
cazul lui Albertosi ți Bertini, de abia 
sosifi din Polonia — au participat 
la un turneu obositor. Tncă din prima 
zi — luni — s-a lucrat, dar a fost 
un simplu „galop de sănătate" și nu 
se poate, desigur, vorbi de un prim 
pas spre omogenizare. S-au jucat 
patru reprize a cîte 10 minute, apă
rători contra atacanfi, 
schemă precisă sau o 
cială, totul fiind deci 
„dezmortire".1 Deți nu 
încă asupra formulei pe care o pre
conizează, probabil că Valcareggi

fără nici o 
indicație spe- 
îndreptat spre 
s-a pronunțat

va

I

CONSOLARE pentru In- 
ternazionale * înaintașul 
său Renato Capellini a 
fost desemnat recent ca 
„Fotbalistul de aur* al 
Italiei în sezonul 1966— 
1967. La anchetă au par
ticipat 50 de ziariști ita
lieni și străini, Capellini 
primind 32 de voturi. Pe 
locul doi — Mario Brug- 
nera (Fiorentina), cu 5 
voturi. De remarcat că 
Renato Capellini urmează 
lui Mazzola, Facchetti și 
Juliano, care au cîștigat 
trofeul în anii precedenți.

NU NUMAI la Sao Paulo, 
ei și la Paris se organi
zează anual tradiționale 
crosuri. Tn urmă cu mulți 
«ni. la o astfel de cursă 
a fost descoperit un mare 
atlet. El s-a prezentat la 
start în frac și pantofi de 
lac. cîștigînd cu ușurință 
întrecerea... Așa și-a înce
put cariera un mare atlet 
al Franței antebelice. Jules 
Ladoumăgue, campion o- 
limpic.

SE APRECIAZĂ că în
trecerile sportive ce vor 
avea loc anul viitor la 
Ciudad de Mexico vor fi 
urmărite, prin intermediul 
transmt'isiilor Ia televi
ziune ,de peste 400 000 000 de 
iubitori ai sportului din 
întreaga lume.

TN CIUDA insucceselor 
din sezonul abia încheiat, 
Helenio Herrera a decla
rat zilele trecute ziariști
lor că va rămîne în con
tinuare antrenor al echipei 
Interna zionale. Este al 
S-lea an de cînd „magul* 
se ocupă de pregătirile 
formației milaneze.

un „nou" sport pasio
nează din ce în ce mai 
mult tineretul american ! 
Este vorba de unul din 
cele mai... vechi și difi
cile sporturi din Vestul 
sălbatic — cală ritul pe 
struț. Concursurile au loc 
pe distanțe relativ scurte 
— circa 730 m. Cu toate 
acestea, puțini ajung la 
țintă fără să cadă, pen
tru că pînă acum nu s-au 
inventat încă șa și hamuri 
pentru struț, iar aceste 
păsări aleargă cu o vite
ză de aproape 50 km pe 
oră.

LA LOS ANGELES este 
programat în zilele de 8 
și 9 iulie meciul atletic 
S.U.A.—Anglia 4- Com
monwealth Printre prota
goniștii combinatei se află 
șl Ron Clarke șî Kipcho- 
ge Keino. Ei vor lua star
tul în proba de 3 mile și 
vor avea ca adversar pe 
cunoscutul semifondist a- 
merlcan Gerry Lindgren. 
Specialiștii prevăd o 
cursă excepțională și nn... 
nou record mondial.

CEL MAI BUN arbitru 
de fotbal italian a fost de
semnat în acest an Le 
Bello, căruia j s-a decer
nat „Premiul Pierri*.

CONSTRUCȚIA satului o- 
limpic de la Ciudad de 
Mexico a început nu de 
mult, la 3 km de stadio
nul principal ce va găz
dui viitoarele mari între
ceri, și se prevede că el 
va putea fi dat în folo
sință în mai 1968.

ANUAL se decerne în 
Olanda un trofeu al fair- 
play-ului pentru echipa de 
fotbal din prima divizie 
a țării cu cea mai fru
moasă comportare în me
ciurile oficiale și amicale. 
Ca și în 1966, anul acesta 
distincția a fost cucerită 
de echipa Fortuna Geelen.

ANIVERSARE neobișnui
tă la Londra. Zilele tre
cute în capitala britanică 
au fost maxcați 70 de ani 
de cînd un automobil a 
călcat o englezoaică, con
siderată prima victimă a 
automobilismului. Intr-ade
văr. moartea lui Bridget 
Driscoll, în 1896, a trezit 
atunci indignarea întregii 
opinii publice. Cu puțin 
timp înainte de accident 
fusese abrogată legea cu 
privire la ocrotirea pieto
nilor, potrivit căreia în 
fața oricărui echipaj mo
torizat trebuia să meargă 
un om cu un felinar roșu 
în mină. De remarcat ca 
automobilul care a provo
cat primul accident mer
gea cu o viteză de... 6 
km pe oră.

UN SINGUR fotbalist 
a cîștigat cu echipa sa și 
i.Cupa campionilor euro
penii și „Cupa cupelor*. 
Este vorba de Aurelio 
Milan! care în 1964 s-a 
numărat printre compo- 
nenții echipei Internazio- 
nale, victorioasă Ia Viena, 
după oe în 1961 partici
pase la succesul echipei 
Florentina în finala „Cu
pei cupelor*, împotriva lui 
Glasgow Rangers.

folosi următorul „11“ : Albertosi, 
Cori, Facchetti, Bertini, Guarneri, 
Picchi, Rivera, Juliano, Zigoni, Bul- 
garelli, Pascutti.

Să-i acordăm o atenție mai marc 
astăzi lui Ezio Pascutti, „rechematul* 
naționalei. „Nu știu dacă, intr-adevăr, 
voi fi utilizat la București, dar, în 
caz afirmativ, vreau să fac o rein
trare în stil mare* ne-a declarat el. 
Pascutti își datorează rechemarea 
strălucitului final de campionat și ca
lităților sale de autentic șuter. In 
„gestiunea** lui Fabbri, ca și în cea a 
a lui Herrera, el a stat în umbra ui
tării, poate datorită celor petrecute 
la campionatul mondial din Anglia: 
după cum se știe, printre altele, el 
a părăsit, pur și simplu, echipa din 
cauza unor incidente — chiar la ul
timul meci, cel cu R.P.D. Coreeană. 
Despre el trebuie amintit că joacă 
doar în aproximativ jumătate din 
meciurile de campionat, din cauza 
fragilității gambelor sale, dar atunci 
cînd joacă își face din plin simțită 
prezența.

„Sînt mulțumit că am fost chemat 
pentru partida de la București** spune 
Pascutti. „îmi doresc foarte mult să 
fiu pe teren și nu să privesc de pe 
tușă...**

— Și te simți în stare să garan
tezi că vei înscrie și goluri ? l-am 
întrebat.

— Asta nu este ușor de spus. Ro
mânii sînt jucători valoroși, mar
chează strîns adversarul, nu va fi 
ușor de trecut ; dar voi încerca, așa 
cum fac în fiecare meci, pentru că e 
un lucru care-mi dă satisfacție**.

Care va fi adversarul lui Pascutti? 
Nu cunoaștem. Dar, oricum, cel ce 
va juca e bine să fie avertizat: dacă 
Pascutti va face parte din echipa Ita
liei trebuie supravegheat îndeaproape. 
E foarte dornic să înscrie goluri...

Miercuri, lotul a jucat pe magni
ficul gazon al centrului federal îm
potriva juniorilor de la Fiorentina. 
Selecfionabilii au înscris 14 goluri 
in cele două reprize (prima de 45 
min. ți a doua de 35 min.) Golurile, 
au fost marcate de Zigoni (4), Bill- 
garelli, Bivera, Menichelli (cile 2). 
Juliano, Pascutti, De Sisti ți Gia- 
nassi (un tinăr jucător de la Fio
rentina care l-a înlocuit după pau
ză pe Pascutti). Și astfel, pregăti
rile propriu-zise au luat sfirțit. Joi 
după-amiază urmează un scurt an
trenament de pregătire fizică, după 
care, in cursul serii, lotul se va de
plasa la aeroportul din Florența în 
vederea deplasării spre București. 
Yalcareggi intenționează să facă vi
neri dimineață un scurt antrenament 
cu întreg lotul pe stadionul 
August" din Bucurețti. După 
namentul de miercuri membrii 
lui au asistat la un film, iar
au
un film 
echipele

mai
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seara 
vizionat în scop didactic, 

ol meciului de fotbal dintre 
Spaniei ți Angliei.

CESARE TRENTINI
Bologna, 21 iunie

Cassias Clay a fost condamnat!

Ce face o patinatoare m timpul verii ? Răspunsul ni-1 
fotografia alăturată, în care o vedem pe vice-campioa- 
mondială la patinaj artistic, Gabriele Seyfert, executînd 
aplicație o lovitură de „rever* pe terenul de tenis. Cu 

alte cuvinte, excelenta patinatoare din R. D. Germană pro
fită de perioada estivală pentru a schimba decorul activi
tății sportive. O scurtă vacanță, pînă cînd vor fi reluate 
antrenamentele specifice, pe luciul gheții.

I
I

NEW YORK, 21 (Agerpres). Tri
bunalul din Houston (Texas) l-a 
recunoscut vinovat pe campionul 
mondial de box la toate categoriile, 
Cassius Clay, de a fi refuzat să sa
tisfacă serviciul militar. Cassius 
Clay a fost condamnat la cinci ani 
închisoare și o amendă de 10 000 de 
dolari. Avocații campionului mon
dial de box au declarat că vor face 
apel. Boxerul american se află, 
pînă atunci, în libertate pe o cau
țiune de 5 000 de dolari, așteptînd 
hotărîrea definitivă.

★
N.R. Procesul lui Cassius Clay 

este o inseenare la adresa unui

mare campion care a contribuit la 
gloria sportivă a S.U.A. Clay nu a 
fost iăsat nici măcar să se apere 
în fața instanței, condusă de jude
cătorul Joe Ingraham. Oficialitățile 
tribunalului din Houston au ascul
tat timp de 5 ore martorii acuzării, 
in număr de 4. Este interesant de 
arătat că verdictul a fost pronun
țat după o deliberare de numai 20 
de minute. Avocații lui Clay au de
clarat ziariștilor că această sentință 
nu poale rămine definitivă.

FOTBAL PE GLOB

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
In primul tur al probei de dublu 

bărbați a turneului ^Queen’s-Club^ 
din Londra, Ion Tiriac și Iile Năs- 
tase au întîlnit perechea australiană 
Newcombe-Roche. Cîștigătorii recen
tului turneu de la Roland Garros au 
dispus cu 6—4, 9—7 de români, după 
ce aceștia avuseseră patru setbaluri 
In prelungiri ! La simplu, Tiriac a 
fost eliminat de Owen Davidson 
(Australia) cu 6—0, 6—4. Rezultate
din tururile doi și trei j Newcombe— 
Gasiorek 6—3< 6—3 ; Wilson—Buding 
6—4, 13—11: Cox—Mukerjea 6—2, 
6—2 3 Fairlie—Osuna 6—-1, 9—11, 10—8.

ÎN 
tenis 
quil, 
vins

ULTIMA partidă a meciului de 
Ecuador—S.U.A., de la Guaya- 
Cliff Richey (S.U.A.) l-a în- 

cu 7—5, 4—6, 7—5, 6—4 pe

Olivera (Ecuador). Scorul final al 
întîlnirii : 6—2 pentru echipa Ecua
dorului.

CICLISM: Cea de-a 6-a etapă a 
Turului ciclist al Mării Marmara, 
desfășurată între Bandirma — Bursa 
(110 km), a fost cîștigată de rutie
rul austriac Kranister, cronometrat 
cu timpul de 2h40:50,0. în clasa
mentul general individual continuă 
să conducă bulgarul Kotev, urmat 
la 6:50,0 de Yuce (Turcia) și la 5:07,0 
de Mori (Italia). Pe echipe, primul 
loc este ocupat de “ 
de Italia.

• Cea de-a 14-a 
ciclist al Mexicului 
între 4 și 18 noiembrie de-a lungul

a 2 103 km împărțiți în 14 etape, 
cu o singură zi de odihnă. La com
petiție vor fi prezenți alergători din 
R. F. a Germaniei, Argentina, Bel
gia, Canada, Chile, S.U.A., Franța, 
Anglia, Guatemala, Ungaria, Italia, 
Peru, Polonia, Olanda, Elveția, Ce
hoslovacia, U.R.S.S., Uruguay, Vene
zuela și Mexic.

• Echipa reprezentativă a 
U.R.S.S. a jucat la Helsinki un 
meci amical cu selecționata Scandi
navici. Scor final 2—2 (1—1). Au 
înscris Medvid (min. 42) și Kurți- 
lava (min. 74) pentru oaspeți, res
pectiv suedezul Lindholm (min. 
și norvegianul Nilsson (min. 
pentru selecționată.

39)
48)

în

Bulgaria, urmată

ediție a Turului 
se va desfășura

HANDBAL : La Budapesta s-a dis
putat întîlnirea internațională ami
cală dintre selecționata masculină a 
orașului Budapesta șl echipa bul
gară Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia. 
Handbaliștii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 20—14 
(H-7).

• Alte rezultate înregistrate 
turneul internațional de la Ciudad 
de Mexico : Selecționata Mexic —. 
Toluca (Mexic) 2—0 (1—0) ; Bologna 
— Sheffield Wednesday 1—0 (1—0). 
Conduce selecționata Mexicului cu 
6 P, 
cu 5

urmată de Espanol Barcelona 
p și Toluca — 3 p.

La Paris : F.C. Angers — Ben_ 
Lisabona 0—1 (0—1). A înscrisfica

Eusebio, în min. 23.

Redacția și administrația: str Vasile Conta nr. 16 telefon II 10.05, interurban 72 și 236 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: 1. P. „Informația" str. Brezoianu 23—25. 40 365
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 lei.


