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Sîmbătă și duminică, la patinoarul „23 August"

Luptători din 13 țâri
la startul „internaționalelor"
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Campionul republican Ion Baciu a lost surprins de foto
reporterul nostru, Th. Roibu, executînd un spectaculos supleu

VINERI Șl DUMINICĂ

Trei importante
competiții cicliste

BOXERII D£ LA DINAMO 
IN ITALIA

Echipa de box Dinamo 
București va întreprinde 
un turneu de trei meciuri 
în Italia (1, 4 și 8 iulie). 
Antrenorii C. Notir și C. 
Dumitrescu vor deplasa 11 
puglliști. după cum ur
inează : Davidescu, Pop, 
Nedelcea, Crudu, Bădoi, 
Ene. Vlad, Ghiță, Olteanu, 
Mihaleea și Dragau.

începrnd de sîmbătă, de 
la ora 11, patinoarul „23 Au
gust” din Capitală va găzdui 
întrecerile celei de-a Vl-a 
ediții a concursului interna
țional de lupte greco-romane. 
După cum am mai anunțat, 
ediția actuală a „internațio
nalelor" se bucură de o va
loroasă participare (13 țări), 
constituind principalul eve
niment înaintea „ mondiale
lor" din septembrie.

Ca și la edițiile preceden
te, F.I.L.A. a delegat la 
această competiție doi repre
zentanți : SIMONSEN (Da
nemarca) și SVENDSEN 
(Norvegia). Printre arbitrii 
care vor funcționa în cele 
două zile de concurs se nu
mără V. Dona, C. Popescu 
(șefi de saltea), V. Bați, Gh. 
Luca, Gh. Marton, T. Blida- 
ru, S. Simionescu, I. Dono- 
se, I. Marinescu. D. Cuc, Gh. 
Mihăilă, Gh. Șutcu, A. Ruszi.

F.R.L. ne-a mai comunicat 
alte nume de luptători 
străini care figurează pe lis
ta participanților : CAT. 52 
KG — A. Gaudinot (Franța), 
I. Radi (Ungaria) ; CAT. 57 
KG — F. Stange (RFG), B. 
Paucitska (Ungaria), J. Viro- 
lainen (Finlanda); CAT. 63 
KG — R. Gauthcrand (Fran
ța); CAT. 70 KG — K. Sa- 
voiainen (Finlanda) ; CAT. 
78 KG — I. Bella (Ungaria) ; 
CAT. 87 KG — I. Giczy (Un- 

•garia) ; CAT. 97 KG — M. 
Schwartz (RFG) etc.

Răspunzînd invitației clubu
rilor franceze de motocros 
„Ardenes“, „Deux Sevres“ și 
„Sâint Brieuc“, motocrosiștri 
români Ervin Seiler și Ovidiu 
Puiu au plecat Ieri dimineață 
în Franța. Sportivii noștri vor 
lua startul la 3 concursuri in
ternaționale (printre care o e- 
tapă a campionatului mondial) 
în orașele Qharleville, Niort 
și Saint Brieuc.
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După campionatele de box:

Cu „motoarele1' în plin
direcția:

Hotărît lucru, 'boxul nos
tru a pășit in ultima vreme 
pe drumul care — așa cum 
remarca și dl. H. Russel, pre
ședintele A.I.B.A. — duce că
tre... nobila artă !

Succesele pugiliștiler ro
mâni pe ringul „europenelor" 
de la Palazzo dello sport, 
completate de evoluțiile re
marcabile la Balcaniada de Ia 
Istanbal, ca și în alte com
petiții de amploare, au arătat 
că atunci rând se muncește 
cu hotărire, eu spirit de răs
pundere. rând se are în ve
dere perspectiva acestei ac
tivități, lucrurile nu pot mer
ge derât bine Și .trebuie să 
recunoaștem că în ultimul

ara 
ora

După două săptămîni de 
pauză nedorită, ciclismul in
tră din nou în actualitate 
competițională. Vineri și du
minică au loc trei importan
te concursuri cu caracter re
publican. Este vorba de fina
lele campionatelor naționale 
de semifond și contratimp pe 
echipe și de finala concursu
lui republican pentru poseso
rii bicicletelor de turism.

Vineri după amiază, cei 
mai buni sprinteri dintre 
fondiști își vor disputa șan
sele de cucerire a titlului de 
campioni ai țării la semi
fond. întrecerile se vor des
fășura în Capitală, pe circu
itul din str. Cîmpinei (cu
prins între Piața 7 Noiem
brie și str. Mînăstirea Cașin), 
după următorul program : 
ora 17 — juniori mici, 
17.30 — juniori mari, 
18.15 — seniori.

Duminică dimineața, pe 
șoseaua București — Ploiești 
(varianta Buftea), au loc în
trecerile finale ale concursu
lui republican pentru pose
sorii bicicletelor de turism 
(ora 9) și cele ale campiona
tului național de contratimp 
pe echipe (ora 10). Startul 
se dă de Ia km 21, distan
țele fiind următoarele : ju
niori mici — 30 km (2x15 
km) ; juniori mari — 50 km 
(2x25 km) ; seniori — 100
km (4x25 km). Proba de 
contratimp pe echipe intere
sează în mod deosebit, în- 
trucît ea ne va putea da 
primele indicii asupra va
lorii la care au ajuns spor
tivii noștri în această cursă 
programată la campionate
le mondiale și la Jocurile 
Olimpice. Păcat însă că nu 
vom putea avea un criteriu 
obiectiv de comparație, de
oarece întrecerile preceden
te au avut loc pe șoseaua 
București — Pitești în cu 
totul alte condiții.

Ciudad de Mexico!
timp in boxul românesc s-a 
Făcut o însemnată 
spre calitate.

Recentele întîlniri 
drul turneului final 
pionatelor republicane indivi
duale, urmărite de un număr 
impresionant de spectatori, au 
evidențiat, în multe privințe, 
această cotitură spre calitate, 
saltul valoric pe care este 
gata să-l marcheze activita
tea pugilistică din țara noas
tră.

cotitură

din ca- 
al cam-

A fost evidentă și preocu
parea pentru apărare, astfel

ROMBO VILARA
R. CAlARAȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Vineri, la Cluj

ÎNCEPE TURNEUL

Nestîrșita .„pistă" de sănătate a Mamaiei este luată cu asalt în aceste zile de vară

POPAS LA O.N.T

sfirșit, vara s-a hotă-in
rit să poposească și pe me
leagurile noastre. De la „vre
me instabilă; cu cerul mai 
mult noros; mai ales la în
ceputul intervalului"^ bu
letinul meteorologic a înce
put să ne anunțe? „Vreme 
frumoasă și călduroasă. Tem
peratura maximă între 28—30 
grade”... De 2—>3 zile am 
simțit pe pielea noastră că 
termometrul a început să 
urce. Duminică, ștrandurile 
au fost luate cu asalt. Așa 
că trebuie să ne gîndirn la 
zilele de odihnă, la dumini
cile de vară. Unde le vom 
petrece ? Iată întrebarea la 
ordinea zilei. Pentru a afla 
răspunsul am făcut un po-

pas la Agenția O.N.T. Bucu
rești, „acasă” la cei în mă- 
sură să ne dea răspunsul.’ 

Pentru a putea cunoaște 
programul și mai ales posi
bilitățile pe care oamenii 
muncii din Capitală le vor 
avea de a pleca în drumeții 
ne-am adresat tov. TITUS 
CLEAN, director adjunct al 
Agenției O.N.T. București; 
pe care l-am rugat să ne 
răspundă la cîteva întrebări.

t_ .. .

— De la an la an nu
mărul celor ce pleacă în 
•excursii este tot mai 
mure. Ce-a făcut Agen
ția O.N.T. pentru a tace 
față cerințelor actuale ?

M
. de 

bucureșteni pleacă pentru 
scurt timp în cele mai fru
moase locuri ale țării. Pen-1 
tru^.a oferi tineretului, oa
menilor muncii din Capitală 
posibilitatea de â-și petrece 
în mod util și recreativ.Aim- 
pul liber (mai ales dumini
ca), Agenția O.N.T. în cola
borare cu Comitetul orășe
nesc U.TiC. și Consiliul* lo
cal București al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor orga
nizează și în acest an nu-i 
meroase excursii în țară, la

Ln fiecare ian, mii

Interviu consemnat de
CONSTANTIN ALEXE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Prin ce s-au Tăcut remarcate 

actualele Finale ? După pă
rerea noastră principalul plus 
■calitativ a fofct înregistrat pe 
plan tehnic. .Mulți dintre cei 
50 de hoxeri care au evoluat 
pe ringul de la stadionul 

Republicii, au dovedit că au 
muncit mult pentru însușirea 
unui bagaj tehnic cît mai 
complet pe care s-au străduit 
acum să-1 pună în practică. 
Am remarcat, cu acest prilej’, 
execuții corecte (atît în atac, 
cît și în apărare) la Gîju, Sta- 
nef, Dumitrescu, Dinii, Gru- 
escu, Pițu, Antoniu ș.a., ten
dința către un stil dinamic, 
ofensiv și eficace.

Subliniem ca pozitivă 
gătirea fizică generală și 
cifică a celor mai mulți 
tre finali ști, Fapt care 
permis să mențină un 
constant de-a lungul celor 
reprize, ba mai mult să 
miine partidele la fel 
„proaspeți* cum le-au

INTERNATIONAL DE TENIS 
DE MASĂ AL JUNIORILOR

pre- 
spe- 
din- 
Ie-a 
ritm 
trei
Jer- 

de 
în-

ceput. In felul acesta am fost■ ■«. «k . -s 3H scutiți de a, mai asista la 
spectacole penibile (așa cum 

,fse întîmpla la trecutele cam
pionate) în care^vlăguițî de' 
forțe, boxerii recurgeau Ia tot. 
felul de 'obstrucții, **- .

___

Dacă pentru seniori •sezo
nul eompetițional de tenis 
de masă este oarecum în
cheiat, în schimb, juniorii 
se află în preajma unui con
curs important. De pildă, la 
Cluj va avea loc vineri, I 
sîmbătă și duminică un in- j 
teresant turneu internațional .’ 
cu participarea celor mai ’ 
buni juniori din cinci țări : ț 
România (eu cite două for
mații feminine și masculi
ne), Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria și R. D. Germana. 
Meciurile se vor disputa La 
probele individuale și pe 

echipe.
într-o convorbire avută cu 

antrenorul federal EUa Con- 
stantine&cu ne-a fost comu
nicată componența reprezen
tativelor noastre : FETE, A: 
Carmen Crișan, Viorica Ivan, 
Roberta 
Corodi, 
Nicoleta 
Corodi; 
mandan,
zăr, D. Preda, B: C. Maco- 
vei, GSh. Dorp, D. Arjoca, 
N. Stelian.

Toma, B : Maria 
Marilena Tomescu, 

Spiridon, Hajnal 
BĂIEȚI, At A. Si- 
S. Doboși, A. La

Duminica sportivă la Dinamo
A devenit o tradiție ca în miezul verii, parcul Dinamo să 

găzduiască b interesantă manifestare denumită ^Duminica 
sportivă Ia Dinamo"., Anul ■ acesta, micul festival se va desfă
șura duminică 2 iulie șl tva- cuprinde ^numere” deosebit de 
atractive. -tPe afișul programului '(„startup’ se dă la ora 10) 
se află întreceri atletice, cicliste și motoclcliste, precum și 
două întîlniri del" fotbal. Primul med începe la ora 11 și se 
desfășoară intre Selecționata foștilor internaționali bucureșteni 
șl Selecționata foștilor internaționali dinamovlști. Iată și lotu
rile? iBucureșteniiVS" Volnescir; Mfllălleseu, Apolzan, Cancaș* 
Macii, Cristescu, /Bocec/vFabian, Icrdache, Filote, trataru 
(rep. I) si' Toma,'Mihăileșcu, simionescu, Vărzan. Dumitrescu, 
Socec, Tătara, A.’WMunteanu, A. Rădulescu, Iordache, Lungu 
(rep. a H-a). ,J>inamoviștii“ — Birtașu, Toma, C. Marinescu, 
Szoke, Căltnoln, Dragomir, Bartha, Nlcușor, Ene I, Ozon, V. 
Anghel (rezerve? Gh. Teodorescu. A. Teodorescu, I. Voineaau, 
Raica, Titl Popescu, Fodor, Blujdea). Al doilea meci de fotbal 
va începe la ora 12,45 : Dinamo Victoria — Flacăra București 
'’ PePeelelalte terenuri și în bazin vor avea loc. de aBermenaa, 
interesante competiții sportive care vor Întregi aceasta inte
resantă sărbătoare dedicată sportului.
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A luat sfirsil
campionatul republican 

al copiilor 
și juniorilor mici
în sala sporturilor din Baia Mare 

a luat sfîrșit, după 4 zile de între
ceri, finala campionatului republi
can de gimnastică pentru copii și 
juniori mici, la care au participat 
peste 500 de gimnaști din întreaga 
țară. Simbătă și duminică au avut 
loc întrecerile fetelor, mult mai 
echilibrate decît cele ale băieților, 
încheiate vineri.

La copii (9—12 ani) micile gim
naste de la C.S.O. Baia Mare, an
trenate de Elena Marinescu și Ste- 
lian Joltvinschi, au cucerit titlul 
de echipă campioană pe anul 1967 
cu 183,75 p, urmate de Viitorul 
Buc 180,90 p și C.S. Ploiești 178,60 
p. La individual compus titlul a 
revenit Doinei Lesaru (C.S.O. B. 
Mare). - ■

La junioare mici (12—14 ani) pe 
primul loc s-a clasat echipa Flacă
ra Oraș Gh. Gheorghiu-Dej cu 
226,70 p, urmată de Viitorul Buc. 
224,90 p și C.S.O. B. Mare 215,70 p. 
La individual compus titlul a re
venit Vioricăj Poteca (Viitorul 
Buc.). Rezultate tehnice pe apara
te : COPII : birnă — 
(C.S. Lugoj) 9,20, 
Buc) 9,20, C.
9,20 ; paralele 
nul Arad) 9,65,
D Lesaru 9,45 ; sol — D. Lesaru 
9,70. I. Simonfi (CSO B. Mare) 
9.55 R. Sabău 9,45 ; sărituri — D. 
Lesaru 9,80, R. Sabău 9,60, V. Is
pravnicu 9,55 ; individual compus 
— 1. D. Lesaru 37,75, 2. R. Sabău 
37.75, 3. V. Ispravnicu 37,70.

V. Ispravnicu 
VasiLiu (Viit.
(CSM Cluj) 

Sabău (Vago-

L.
Tăut

— R.
V. Ispravnicu 9,60,

9,05, M. Talpoș (CSO B. Mare) 
paralele — P. Paciurcă (Fla-

Oraș Gh. Gheorghiu-Dej) 
A. Grigoran (Flacăra Oraș 

Gheorghiu-Dej) 9,.35j Ad. Să- 
G.

Gh.

Ciclismul românesc a rămas în urmă.
în ziarul nostru din 7 iunie 1967 (nr. 5299) 

a apărut articolul „Ciclismul românesc a ră
mas în urmă. Care sînt cauzele ?“ Materialul 
a stîrnit un viu interes în rîndurile iubito
rilor de ciclism. Mulți dintre ei ne-au scris, 
comunicindu-ne opinia lor asupra mijloacelor 
de redresare a sportului cu pedale din țara 
noastră. Publicăm astăzi spicuiri din trei 
dintre scrisorile primite la redacție pe a-

Prof .^CONSTANTIN ASLAN din Piatra 
Neamț, str. Carpați 143, ne scrie : „Am citit 
cu mult interes articolul apărut în ziarul 
„Sportul popular" referitor Ia cauzele rămî- 
nerii în urmă a ciclismului nostru și sînt 
înlrulotul de acord cu ele. Socotesc că a 
fost — »n sfîrșit — pus punctul pe „i“. Ș* 
după părerea mea, una — dintre cauze — 
poale cea mai de scamă — este faptul că 
forurile în drept n-au acordat 
venită dezvoltării acestui sport, 
mare pondere in

-sănătății cetățenilor de toate 
momentul de față, stimulat de 
părut în ziar, am începui să lucrez la un 
material în care, cu experiența pe care o 
am, voi încerca să sintetizez principalele 
puncte asupra cărora trebuie să ne axăm 
— toți cei eare iubim ciclismul — pentru 
a-1 readuoe pe drumul progresului".

Prof. Constantin Aslan este unul dintre 
pionierii ciclismului românesc. El a fondat 
prima secție de ciclism din provincie și a 
participat de-a lungul ultimilor 50 de ani la 
evoluția sportului nostru cu pedale, adueîn- 
du-și prețioasa sa contribuție. Așteptăm, 
deci, cu deosebit interes materialul pro
mis.

Tov. ERICH ENGELMANN (Arad sir. 
Karl Marx nr. 2) își începe scrisoarea (pe 
patru pagini dactilografiate) apreciind ma
terialul apărut în ziar. în continuare, scrie :

menținerea

atenția ou- 
care are » 
și întărirea 
vîrstele. In 
articolul a-

Care sînt câinele?
;,Fac uz de invitația din articol, adresată 
iubitorilor ciclismului, pentru a-mi spune și 
eu părerea. Am să vă vorbesc despre aspec
tul de masă al ciclismului românesc, pentru 
că de la el cred că trebuie pornit în elimi
narea dificultăților pe oare Ie are în mo
mentul de față sportul cu pedale. în această 
direcție un exemplu concret: ÎN ORAȘUL 
ARAD SE AFLĂ APROAPE 60 000 DE PO
SESORI DE BICICLETE DE TURISM. MAI 
BINE DE 75 LA SUTĂ DINTRE EI SÎNT 
TINERI. ÎN FIECARE DUMINICĂ, ȘOSE
LELE DIN ÎMPREJURIMILE ARADULUI 
SÎNT PLINE DE EXCURSIONIȘTI PE BI
CICLETE. TOTUL SE DESFĂȘOARĂ INSĂ 
NEORGANIZAT. NIMENI N-A AVUT

ECOURI
IDEEA DE A ÎNCERCA SĂ SELECȚIONE
ZE, DIN MAREA MASĂ DE TINERET 
EXISTENTA AICI, VIITORI CICLIȘTI. 
CINE SĂ ORGANIZEZE CONCURSURI 
POPULARE ? CINE SĂ DEPISTEZE TA
LENTELE ? ÎN ORAȘUL ÎN CARE SE AFLĂ 
APROAPE 60 000 DE POSESORI DE BICI
CLETE NU EXISTĂ NICI O SECȚIE DE 
CICLISM ! Oare rezolvînd acest non sens, 
federația de specialitate nu va contribui di
rect la îmbunătățirea bazei de masă a ciclis
mului nostru ? Șj Aradul nu este singurul 
exemplu de acest fel. Mai există și alte 
orașe în țara noastră în care numărul bicicle
telor este în continuă creștere. Firește, așa 
cum se spunea in materialul publicat in zia
rul „Sportul popular", trebuie ca forurile 
in drept să contribuie la continua dezvoltare 
a bazei materiale a ciclismului. Aceasta pen-

POPAS LA O.N.T.
pe

am

tru că cicliștii descoperiți eu prilejul con
cursurilor populare au nevoie, apoi, de ma
terial mai bun, de biciclete semieurse și> 
după aceea, de biciclete speciale".

în continuarea scrisorii, se fac și alte pro
puneri utile, pe care le vom prezenta fede
rației de ciclism.

Fostul ciclist ALEXANDRU IONESCU, ac
tualmente salariat la uzinele „1 Mai“ din 
Ploiești, ne-a trimis o scrisoare în care face 
federației propuneri concrete.

„In primul rînd, socotesc că activitatea 
cicloturistică — destul de sporadică și orga
nizată numai în unele centre — nu trebuie 
să se limiteze doar Ia vizitarea unor locali
tăți din împrejurimi. Se simte nevoia intro
ducerii elementului competițional. în unele 
zile, ar fi necesar să se inițieze întreceri pe 
distanțe scurte, cărora să li se facă propa
ganda adecvată. Apoi, noi am uitat cel mai 
important rezervor de cadre : școala. Vacanța 
mare constituie un prilej deosebit de bun 
pentru a organiza cu tineretul școlar o vastă 
activitate oompetițională ciclistă. Cei ia- 
lentați ar putea fi îndreptați apoi spre sec
țiile de ciclism ale școlilor sportive sau — 
dacă in localitatea respectivă nu există ast
fel de unități sportive — spre secțiile de ci
clism ale cluburilor sportive. Mă raliez întru 
totul întrebării adresate de ziar fabricii de 
biciclete „Carpați" : pe cind o bicicletă de 
curse românească ? Oare acolo nu se pune 
problema ridicării nivelului calitativ al pro
duselor ?“ Și în această scrisoare se află nu
meroase propuneri privind activitatea com- 
petițională, antrenamentul sportivilor și as
pectele organizatorice, propuneri pe care le 
vom transmite federației de specialitate.

Așteptăm și de la alți iubitori ai ciclis
mului propuneri interesante pentru redresa
rea sportului cu pedale românesc.

Hidrocentrala de Pe Argeș, durata 
două zile și jumătate; București — 
Galați — Iași — Bacău — Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, cu vizitarea 
monumentelor istorice și de artă 
din zona Bicaz — Tg. Neamț și a 
barajului de la Bicaz: durata 3 
zile, transportul cu autocarul; Del
ta Dunării (5 zile) cu trenul și 
vaporul pe canalele splendidului 
ținut al apelor, florei 
de aici.

— Pentru amatorii 
meții in munți ce ați

— Aceștia pot petrece 7 zile 
în munții" Bucegi, Făgăraș, Retezat 
și Apuseni. Cazarea se face la ca
banele situate în splendide peisaje, 
cabane ce oferă condiții optime 
de odihnă. La 2—3 zile se va par
curge un nou traseu și 
nopta la o altă cabană.
se pot organiza excursii 
itinerant Am organizat, 
excursii pentru elevi și țărani co
operatori cu trenuri speciale.

★
Așadar iubitori ai drumeției, la 

sfîrșitul săptămînii flecare dintre 
dv. poate petrece ore de splendi
dă reconfortare pe cărările mun
ților, pe însoritul litoral sau în în- 
cintătoarea Deltă a Dunării.

IA h mil ,’4
tățile din raioanele 30 Decembrie, 
1 Mai, Grivița Roșie și instituțiile 
din comerț și cooperație ; la filiala 
nr. 2, bd. Republicii 
nele N. Bălcescu, 
unitățile sanitare, 
3, bd. Republicii 
le 23 August, T.
Februarie și unitățile din con
strucții.

— Am vrea să facem cunos
cut cititorilor citeva trasee șt 
durata excursiilor viitoare.

— E destui de greu de ales 
pentru că am căutat să cuprindem 
în cele 56 de itineraril cele mai 
frumoase localități din țară. Fără 
pretenția de a le enumera pe cele 
mai interesante, amintim urmă
toarele rute : București — Brașov 
— Poiana Brașov, București — 
Muzeul Doftana — Sinaia, Bucu
rești — Pitești — Rm. Vîlcea — 
Cozia, toate cu durata de o zi, cu 
autocarul; București — Eforie 
Nord — Mangalia, cu program de 
baie și plajă pe malul mării, de
plasarea tot cu autocarul; Bucu
rești — Craiova Tr. Severin — 
Ada Kaleh — Curtea de Argeș, cu 
vizitarea orașelor Pitești, Craiova, 
Tr Severin, Insula. Ada-Kaleh,

nr. 4, raioa- 
I. Lenin și 
la filiala nr.
68, raioane-

V.
iar
nr.
Vladimirescu, 16

nou record

(Urmare din pag, 1) 
munte, la mare, în Deltă și 
Dunăre. încă din primăvară 
făcut cunoscut organizațiilor U.T.C.,
comitetelor sindicale și asociațiilor 
sportive programul excursiilor, 
ilinerariile cu obiectivele turistice, 
condițiile de deplasare și perioada 
cînd se organizează acestea. Re
zultatele pregătirii din timp au 
început să se arate. în primul 
trimestru al anului au luat parte 
la excursii 45 000 de oameni ai 
muncii, elevi și studenți iar în lu
nile aprilie și mai numărul de par- 
ticipanți la drumeții a fost de 
35.000.

— Dar sezonul de vară 
a început. Cu siguranță, 

mărul cererilor va crește, 
pregătită agenția pentru 
rioada de virf“ ?

— Da, cu condiția ca 
sportive și organizațiile 
solicite biletele cu cel
zile înainte de ziua fixată 
tru plecare. Pentru o rezolvare 
mai operativă întreprinderile din 
Capitală au fost împărțite pe cele 
trei filiale ale agenției, după cum 
urmează : la filiala nr. 1 din calea 
Victoriei nr. 100 se pot adresa uni-

și faunei

de dru- 
pregătit ? la pentatlon

• In cadrul unul concurs des
fășurat ,1a Snagov. Dinu Piștatu 
— campionul țării la săritura cu 
prăjina, a trecut peste ștacheta 
înălțată la 4,76 m. Este cel mal 
bun rezultat românesc din acest 
sezon, la 6 cm de recordul repu
blican. Pe locul secund s-a cla-se va în- 

La cerere 
și pe alte
de pildă,

abia
nu-

Este
„pe

asociațiile
U.T.C. să 
puțin trei 

pen-

T. TOHĂTAN — cdresp principal

direcția: Ciudad de Mexico! ELENA VINTILA

JUNIOARE MICI : birnă — D. 
Alexandru (Viit. Buc.) 9,20, M. Stoi
ca (Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej) 
8,90 ; 
căra 
9,40, 
Gh.
lăjan (CSM Cluj) 9,35 ; sol 
Desiceanu (Flacăra Oraș 
Gheorghiu-Dej) 9,65, D. Alexandru 
9,65, M. Stoica 9,60 ; sărituri — D. 
Țurcanu (C.S. Lugoj) 18,60, V. Po
teca 18,35, P. Pacitircă 18,35 ; in
dividual compus — 1. V. Poteca 
45,45, 2, M. Stoica 45,40, 3. P. Pa- 
ciurcă 45,35.

(Urmare din pag. 1)

«că din cele 50 de partide nici una 
nu s-a terminat înainte de limită, 
prin K.O., doar patru meciuri fiind 
oprite de arbitrii din ring, care au 
dictat abandonuri. înseamnă deci că 
a existat și un echilibru valoric în
tre participanți, ceea ce desigur a 
contribuit la succesul competiției.

Întrecerile campionatelor indivi
duale din 1967 au evidențiat forma 
bună a unor pugiliști tineri care au 
reușit să se impună atenției gene
rale, Aurel Mihai, Marin Lumezeanu, 
G-tin Gruescu, Ion Nicol.au, C-tin 
Cojocaru, Ion Manole, Ion Alexe, Ion 
Sănătescu ș.a.

★
Ar fi însă total greșit să apre

ciem că finalele acestui an au avut 
numai aspecte pozitive, că toate lu
crurile au fost bune. Dimpotrivă, au 
existat o serie întreagă de defi
ciențe în evoluția pugiliștilor noștri 
fruntași. Astfel, este încă destul de 
Snare numărul boxerilor care lovesc 
cu mănușa deschisă sau cu ante
brațul. Nu vorbim numai de lipsa 
de eficacitate a unor asemenea lo
vituri, de pericolul accidentărilor, ci 
și de aspectul lor regulamentar. în alte 
competiții, cu arbitri mai exigenți, 
asemenea lovituri sînt, de obicei, 
sancționate prompt și... notate je 
foile de punctaj! Iată deci un ca
pitol al pregătirii tehnice, căruia an- 
Arcnorii în primul rînd boxerii

trebuie să-i acorde cea mai mare 
atenție.

Am subliniat, mai înainte, progre
sul realizat în privința însușirii de 
către pugiliștii noștri a mijloacelor 
de apărare. Totuși, urmărind meciu
rile din cadrul turneului final, ne-am 
dat seama că mai sînt încă foarte 
multe lucruri de pus la punct în 
privința însușirii temeinice a mij-

A FINALELE în... SUPERLA
TIVE : cel mai frumos meci: 
Stanef — Crudu ; cel mai urît 
meci: Ghiță — Majai ; cea mai 
echilibrată, întllnire : Dumitrescu
— Dinu ; eea mai disproporționată 
partidă ; Gîju — Molnar ; cea mai 
disputată partidă : Chivăr — Ol- 
teanu ; cel mai bun boxer : 
Gîju ; -cea mai mare surpriză: 
victoria lui Alexe ; cei mai vîrst- 
nici campioni: Goanță — 28 de 
ani șl Monea — 27 de ani ; cei 
mai tineri campioni : Mihai — 20 
de ani, Stanef, Chivăr și Alexe
— cite 21 de ani.

Ioacelor de apărare. Am observat, 
deseori că, chiar atunci cînd se află 
în ofensivă, boxerii noștri recepțio
nează prea multe lovituri, ceea ce 
—■ evident — le scade din randa
ment. Este, în primul rînd, cazul lui 
Gh. Chivăr. La „țolul opus“ s-a si
tuat dinamovistul C-tin Stanef, ma
rea revelație a campionatelor. El a 
boxat foarte atent, și-a stăpînit ner
vii, a blocat cu umărul, cu antebra
țele sau cu mănușile, multe din lo
viturile pe care i le-au trimis Iliescu, 
Șimiou și Ciudu,

Subliniem importanța apărării în 
ofensivă ca fiind deosebită pentru 
menținerea la un nivel ridicat al po
tențialului de luptă. Dar acest lucru 
nu se poate învăța doar în meciuri 
oficiale, ci, înainte de toate, în lec
țiile de antrenament. După cum re
marca și Vasile Tiță, fostul cam
pion al țării, antrenorii noștri lu
crează destul de puțin „la mănuși" 
cu elevii lor. Or, este cu mult mai 
ușor pentru un antrenor să-și corijeze 
elevii, să le dirijeze apărarea, în 
cadrul unei lecții lucrînd direct la 
„mănuși" decît dacă Iac pe „specta
torii".

★
în general, aprecierile țe marginea 

campionatelor din acest an sînt fa
vorabile. Totuși, nu trebuie să con
siderăm că s-a făcut totul și că, de 
acum, putem aștepta liniștiți evolu
ția viitoare a sportului nostru cu 
mănuși. Lucru cert, specialiștii și-au 
putut da seama, cu ocazia acestei 
competiții, care este nivelul real al 
boxului românesc, care sînt perspec
tivele sale și ce trebuie făcut, în 
continuare, pentru dezvoltarea acestui 
popular sport, pentru pregătirea mi
nuțioasă a pugiliștilor fruntași care 
vor urca trejtele ringului olimpic la 
Ciudad de Mexic».

★
Din cei 50 de pugiliști care au 

participat la întrecerile finale și ne- 
uitîndu-i pe cei care, din diferite 
motive, n-au fost prezenți la ultimul 
acț al campionatelor, apreciem că

cele mai mari șanse de a concura 
în 1968, în Mexic, le au : C-tin Ciucă 
(cat. muscă), Nicolae Gîju (cat. co
coș), C-tin Stanef (cat. pană), Gh. 
Chivăr (cat. mijlocie) și, eventual. 
Ion Alexe (cat. grea).

După părerea noastră, în progra
mul de pregătire pentru J.O., care 
trebuie să înceapă de grabă, trebuie 
incluși și alți boxeri (cel puțin cîte 
2 la fiecare categorie) care să fie 
temeinic verificați pe toată durata 
pregătirilor. Campionatele republicane 
din acest an, ca și alte competiții de 
pînă acum, au evidențiat talentul și 
calitățile a numeroși tineri pugiliști. 
Federația de box are datoria să-i ur
mărească cu toată atenția și să-i a- 
jute să facă pasul spre adevărata 
măiestrie sportivă

★
Pc baza rezultatelor înregistrate la 

întrecerile finale ale campionatelor 
republicane clasamentul general — 
neoficial — pe echipe se prezintă 
astfel: 1, Dinamo București 68 p, 
2. Steaua Buc. 51,5 p, 3. Farul 
Constanța 13,5 p, 4. Dinamo Craiova 
9,5 p, 5. Progresul Buc. 7 p, 6. Vo
ința Brăila 6 p, 7-9. Nicolina Iași, 
Uz. mecanice Timișoara și CSM Cluj 
cîte 5 p, 10-16, Metalul Buc., Pe
trolul Ploiești, Tractorul Brașov, 
I.C.F. Buc., A.S.A. Oradea. Ciuda* 
novita și Muscelul C-lung cîte 3,5 p.

Clasamentul a fost întocmit acor- 
dîndu-se 6 p pentru locul 1, 5 p 
pentru locul II și cîte 3,5 p pentru 
locurile 3 și

sat Petre Astafei cu 4,60 m iar al 
treilea a fost juniorul Cristian 
Ivan cu 4.45 m.

• Cu ocazia etapei orășenești a 
campionatelor republicane, desfă
șurată la Cluj, Ileana Silai (CSM) 
a făcut o tentativă de îmbunătăți
re a recordului republican al 
probei de 300 m. Ea a realizat 39,7 
s. cu 0,4 s mai bine decît recor
dul Anei Beșuan-Socol,

Alte rezultate î 200 m : Silai 
25.7 s; 400 m ; Silai 56 1 s ; 800 m : 
iacob 2:22,6 ; bărbați ; 400 m : 
Grama 48.9 ; 800 m : Căpraru
1:56,4 ; 400 mg : Gh. Lascu (16 ani) 
58,2 s ; disc : C. Socol 45 16 m. 
(A. PALADE-URSU — coresp.).

• La tradiționalul miting inter
național „Memorialul Rosicki**, 
programat la sfîrșitul săptămînii 
la Praga, vor lua parte și patru 
atleți români : Virginia Bonei 
(înălțime), Șerban loan și Alex. 
Spiridon (înălțime), Iosif Naghi 
(disc).

9 Campioana noastră Viorica 
Viscopoieanu va evolua în ziua 
de 4 iulie la Ziirich la competi
ția de selecție (săritura în lungi
me) pentru formarea echipei Eu
ropei.

e La „Memorialul Kuso'cinskia, 
Tudor Pui-u, a concurat Ia 400 m 
(48,7 s, locul VII în seria sa).

• Cu prilejul meciului de pen
tatlon de la Novi Sad, Elena Vin- 
tilă a realizat un nou record re
publican cu 4539 p (80 mg — 11.5 
s, greutate — 10,01 m, înălțime — 
1,59 m. lungime — 6,11 m, 200 m 
— 25,2 s).

Nicol.au


Steaua și Foresta Fălticeni (cat. C) in finala „Cupei României14
De necrezut și lotuși adevărat

torcsla Fălticeni
a învins pc Rapid cu 1-0 (1-0)

BACĂU, 28 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). — A trecut o oră 
de la sfîrșitul meciului și pur și 
simplu nu-mi vine să cred. îm
preună cu 5 000 de băcăuani am 
asistat la o partidă cu un deznodă- 
mînt Pe care cei mai fanteziști a- 
matori de fotbal nu l-ar fi imagi
nat. Elogiind comportarea acestei 
formații de categoria C, Foresta 
Fălticeni, felicitîndu-i pe fotba
liștii ei pentru ardoarea cu care 
au susținut acest joc și, firește, 
pentru victoria obținută, mă gîn- 
desc la cealaltă fațetă a medaliei, 
care are darul să ne întristeze. 
Echipa campioană a țării a fost e- 
liminată în semifinalele Cupei de 
o formație a cărei valoare tehnică 
și tactică este totuși modestă.

Ce s-a întîrr.plat totuși pe tere
nul din Bacău ? La fluierul arbi

Steaua - C.F.R. Timișoara 3-0 (2-0)
HUNEDOARA, 28 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Stadion 
Corvinul, spectaitori aproximativ 

6 000, căldură toridă.
In timp ce la Bacău Foresta a 

marcat golul care avea să o adu
că în finala „Cupei României", 
aici, la Hunedoara, în vestiare se 
petreceau scene ieșite din comun : 
nu sosise arbitrul de centru dele
gat de F.R.F., orădeanul Alexan
dru Toth. Echipele căzuseră de a- 
cord ca meciul să fie condus de 
Mircea Ostaficiu — Deva, delegat 
inițial ca tușier. Nimeni nu avea 
însă o foaie de' arbitraj pentru a 
se face formele de rigoare. Cînd 
discuțiile erau în toi, arbitrul Toth 
apare, în sfirșit gata echipat. Ori

Cine va promova 
în categoria C?

Marți după amiază, la sediul F.R. 
Fotbal s-au tras la sorți meciurile 
din cadrul barajului pentru promo
varea în categoria C. După cum se 
știe, participă echipele campioane 
regionale și campioana orașului 
București. Vor avea loc următoarele 
partide ;

Medicina Iași — Minerul Fundul 
Moldovei

Ș.U.T. Galați — Campioana regiunii 
că u

T.U.G. București — Cimentul Med
gidia

Chimia Tr. Măgurele — Metalul Pi
tești

Voința Oradea — Unio Satu Mare 
Gloria Bistrița — Știința Tg. Mureș 
Aurul Brad — U.M.T. Timișoara 
învingătoarea în meciul Politeh

nica Brașov — Minerul Motru cu 
Victoria Bobocu (campioana reg. 
Ploiești).

Primele echipe sînt organizatoarele 
meciurilor de la 9 iulie, urmind ca 
la 16 iulie să se dispute partidele- 
retur.

In caz de egalitate (la puncte și 
goluri) după cele două jocuri, ur
mează o a treia partidă pe teren 
neutru. Dacă la al treilea meci ega
litatea persistă și după 120 . minute 
de joc, pentru categoria C se cali
fică echipa cea mai tînără.

De la /. E. B. S.
• Pentru FINALA „GUPEI ROMÂ

NIEI" la fotbal, STEAUA — FO
RESTA, de duminică, biletele se gă
sesc la casele și agențiile obișnuite.

• Agenția din str. Smîrdan nr. 13 
și casa de bilete de Ia patinoarul 
„23 August", vînd și bilete pentru 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE 
LUPTE GRECO-ROMANE, de sîm- 
bătă și duminică de la patinoar.

• ȘTRANDUL TINERETULUI este 
pus la dispoziția publicului în fie
care duminică. Bazipe cu apă încăl
zită — terenuri pentru jocuri cu min
gea — tir sportiv — materiale de 
plajă și de distracție — bufet bine 
asortat — cadru deosebit de plăcut.

• BAZINUL ACOPERIT FLOREAS- 
CA este pus la dispoziția publicului 
zilnic între orele 9—22. Apă încăl
zită — plajă — materiale de plajă și 
de distracție — bufet bine asortat.
• La ȘTRANDUL TINERETULUI 

și la BAZINUL ACOPERIT FLO- 
REASCA funcționează CURSURI DE 
ÎNOT PENTRU COPII între 5 și 14 
ani.
• In incinta ștrandului Tineretu

lui funcționează un CENTRU DE 
TENIS pentru adulți și CURSURI 
de TENIS pentru copii și tineret 
între 7—17 ani.

O Informații ; pentru ștrandul Ti
neretului, telefon 17.39.25, pentru FIo- 
reasca, tel. 33.65.01. 

trului N. RAINEA din Bîrlad — 
care a condus bine — pe teren 
s-au prezentat cele două formații 
în următoarea alcătuire : RAPID : 
Răducanu — Lupescu, Motroc, 
Dan, Greavu — Dinu, Jamaischi — 
Năsturescu (locul lui avea să-1 ia 
Kraus în min. 56), Dumitriu II.
I. lonescu, Codreanu (deci echipa 
de bază a campionilor). FORESTA 
FĂLTICENI (pentru performanța 
obținută, scriem numele jucători
lor cu majuscule): TACAMAS — 
FODOR (min. 46 IONITA), GUMO, 
JUHAS, PAVEL (min. 46 FODOR) 
— HOLAS, CONSTANTIN — OL- 
TAN, LUȚAC, BENIC, NAE.

In primele două minute Rapidul 
se apropie de poarta adversă și 
obține două cornere, în urma 
atacurilor lui Năsturescu și Dumi
triu. Foresta iese din încurcătură* 

cum, meciul începe cu o întîrziere 
de 12 minute.

Așteptarea a fost insă răsplăti
tă. mai ales în prima repriză, cu 
faze de fotbal reușite de ambele 
echipe. Dacă n-ai fi știut ce for
mații se înfruntă, ai fi crezut că 
ambele activează în aceeași catego
rie, atit de mică apărea diferența de 
valoare dintre ele. C.F.R. are lo
vitura de începere și Fodor șutea
ză paralel cu poarta, în timp ce 
Haidu era pe la linia de 16 m ! 
Atacul următor (min. 2) este al 
bucureștenilor care reușesc des
chiderea scorului : NEGREA pri
mește balonul cam la 18 m de 
poartă, nu stă pe gînduri și șutea
ză direct. Mingea îl găsește pe

opinii CAUZA CAUZELOR
ECOURI LA ARTICOLELE PUBLICATE

în „Sportul popular" nr. 5311 din 
21. VI. a apărut un articol despre 
fotbal, semnat de ing. Virgil Eco- 
nomu, iar în nr. 5313 din 23.VI, 
am citit un alt material semnat de 
prof. D. Teodorescu.

Ambele abordează probleme deo
sebit de importante pentru redre
sarea fotbalului nostru,' fac propu
neri care merită toată atenția.

Propuneri din cele mai construc
tive au fost făcute și în anii tre- 
cuți, dar din păcate nu au fost lua
te în considerație. Acum s-a dovedit 
că drumul pe care a mers fotbalul 
nostru a fost greșit, deși ni se dă
deau toate asigurările că lucrurile 
merg bine și că, în scurtă vreme, vom 
atinge un nivel superior. Spre regre
tul nostru, al tuturor celor ce iubim 
acest sport, sîntem nevoiți să con
statăm acum insuficienta bază teh- 
nico-materială, lipsa de jucători de 
valoare, lipsa de disciplină a jucăto
rilor, lipsa de antrenori pregătiți, 
lipsa de sprijin din partea organelor 
de învățămînt, lipsa unei concepții 
de joc bine definite, deficiențe în 
sistemul competițional etc.

Portarul Cosma a tost factorul principal al victoriei echipei Rapid C.F., 
din cal. C, asupra formației Dinamo Victoria București, din nB". Iată-I, 
in fotografie, rezolvi nd o situație dificilă la poarta sa. (Fază ^din 

meciul Rapid C.F. — Dinamo Victoria 4—3)
Foto: I. David

Pavel interceptează mingea, o pa
sează lung, au loc alte două 
schimburi de balon și din colțul 
careului de 16 m., pe partea dreap
tă, Oltan șutează puternic, cu boltă, 
peste Răducanu ieșit din colțul 
careului de 6 m și... .gol. Minutul 
3 : 1—0 pentru Foresta ! Totul 
pare o glumă. Mai sînt 87 de mi
nute și nu se poate ca bucureștemi 
să aibă probleme, mai ales că 
apărătorii adverși sint timorați de 
cartea de vizită a Rapidului. Ei 
greșesc, arată nesiguranță, trimit 
n-.ingea mereu în corner. Dar mi
nutele treceau și ne dădeam sea
ma că lucrurile nu stau așa. Du
mitriu, lonescu, Codreanu, toți îna
intașii și mijlocași; rapidiști gre
șeau copilărește, își permiteau să 
scape ocazii clare (Dumitriu a 
vrut să-1 dribleze pe portar), tră
geau la poartă ca niște începători.

A venit pauza. De multe ori a- 
ceasta este un sfetnic bun pentru 
echipele puse în încurcătură. Ra
pidul insă n-a profitat de ea. In 
min. 47 scorul era să fie 2—0. 
Benic a trecut de toată apărarea 
ți văzînd că Răducanu a ieșit gre
șit (era prin afara careului mare) 

picior greșit pe portarul Tatar și... 
1—0 pentru Steaua. Timișorenii, 
așa cum am spus, sînt puși pe 
fapte mari. Dorind să arate ce 
pot, muncesc mult, acționează în 
viteză și încheie fiecare atac cu 
șut la poartă, dar nu reușesc, to
tuși, mare lucru. Și aceasta pen
tru că apărarea Stelei știe să se 
replieze în cîteva secunde (pentru 
ca în clipa următoare să atace cu 
8 jucători). Se remarcă în această 
perioadă jocul bun al lui Panici, 
pentru care Sătmăreanu e de mul
te ori, o pradă ușoară. Atacurile 
disperate ale timișorenilor nu dau 
nici un rezultat. în schimb, fiecare 
acțiune a bucureștenilor constituie 
un real pericol pentru poarta e- 
chipei feroviare. Aceasta și dato
rită formei foarte slabe a portaru
lui Tatar. Astfel, în min. 29,- un 
șut al lui Soo face ca mingea să

Toate acestea sînt realități neplă
cute în fotbalul nostru, dar la o a- 
naliză aprofundată și obiectivă îți 
dai seama că nu ele sînt cauzele 
unei activități de nivel scăzut în 
ceea ce privește concepția, conduce
rea și îndrumarea activității fot
balistice.

Pune oare activitatea fotbalistică 
(de' masă și de performanță) pro
bleme mai greu de rezolvat decît cele 
din industrie, din economie, din 
învățămînt ? Evident că nu I Au dis
părut poate talentele pentru fotbal 
ale tineretului nostru ? Nu ! A dis
părut dragostea de fotbal? A fost 
cumva refuzat sprijinul pentru fot
bal de către organele locale și cen
trale de stat? Nicidecum!

Atunci de ce nu se poate îmbu
nătăți situația în fotbal ? După pă
rerea mea, este necesar un studiu 
temeinic, efectuat pe baze științifice, 
în ceea ce privește condițiile con
crete în care trebuie să se desfă
șoare activitatea în fotbal dar pen
tru aceasta este nevoie de o condu
cere tehnică formată din oameni ca

a trimis rriingea spre poarta goală: 
Dan face eforturi disperate, ajun
ge balonul la un pas de poartă, 
vrea să degajeze și îl trimite în 
bara stingă în interior, sus la 
colț. Părerea noastră e că nu a 
fost gol, fiindcă balonul n-ar mai 
fi revenit în teren. în min. 51 a 
scăpat Luțac, Răducanu a ieșit din 
nou din poartă, dar a putut totuși 
să atingă balonul cu vîrful degete
lor și să-1 trimită peste bară. De 
prin min. 65 Rapid domină cu 
autoritate, vin în atac și Lupescu 
și Motroc și Greavu și Dan. Doar 
Răducanu n-a venit. Dar rapidiștii 
nu se pot descurca în îngrămă
deala din careul Forestei, care se 
apără cu 7—8 jucători și contra
atacă sporadic, dar foarte peri
culos. Rapidul nu se poate des
curca fiindcă Dumitriu (urmărit 
ca o umbră de Constantin) și Io- 
nescu sînt „șterși", ca în meciul 
cu Italia. Lucru mai grav e însă 
faptul că dacă atunci ei au avut 
în față pe Picchi, Guarneri și Fac- 
chetti, acum n-au putut trece de 
Giimo, Fodor și Holas.

CONSTANTIN ALEXE 

treacă printre mîinile lui Tatar 
și să lovească bara. Două minute 
mai tîrziu, CONSTANTIN fructi
fică o centrare a lui Hălmăgeanu, 
aruneînd mingea în poartă peste 
Tatar: 2—0.

Victoria Stelei se conturează tot 
mai clar și scorul este majorat în 
min. 78 (autor VIGU).

Arbitrul ALEXANDRU TOTH
— Oradea — a condus cu destule 
greșeli

STEAUA : Haidu (min. 80 Suciu)
— Sătmăreanu, Jenei, D. Nicolae, 
Hălmăgeanu — Negrea, D. Popes
cu (min. 64 Vigu) — Pantea, Con
stantin, Soo, Voinea.

C. F. R. : Tatar (min. 46 Mure- 
șan) — Zorescu, Mafa, Calinin, 
Muschici — Samson, Bungău (min. 
67 Lang) — Popescu, Seceleanu, 
Fodor, Panici.

MIRCEA TUDORAN

pabili să poată stabili direcțiile de 
dezvoltare. Este, deci, nevoie de un 
„creier", de un „scintifical mana
gement"

Acest creier a lipsit însă fotbalu
lui nostru. De aceea, nenumăratele 
propuneri care s-au făcut nu au 
găsit nici un ecou și, din păcate, 
s-au cheltuit mulți bani și energie 
fără nici o eficiență.

Deci, lijsa unei munci creatoare 
în fotbal este, după părerea mea, 
adevărata și principala cauză a si
tuației nesatisfăcătoare în care a 
ajuns fotbalul nostru. Sînt convins 
că dacă se vor studia propunerile 
bune și posibilitățile de redresare, 
se va găsi bunăvoință din toate 
părțile, se vor găsi oameni care să 
le urmărească pînă la îndeplinire.

Aceasta este problema !
AL. COSTEANU

București

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
UN AUTOTURISM „MOSKVICI 408" ÎN CADRUL PREMIULUI EXCEP
TIONAL LA CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMINICA, ÎN AFARA 

PREMIILOR OBIȘNUITE ÎN BANI
Concursul PRONOSPORT nr. 26, de 

duminică 2 iulie 1967, va beneficia în 
cadrul premiului excepțional, de un 
autoturism „MOSKVICI 408“, cu 4 
faruri, și de suma de 23 000 lei, în 
numerar.

în programul acestui concurs figu
rează întîlniri din cadrul Cupei de 
vară.

înainte de a vă completa buleti
nele, vă recomandăm să consultați 
Programul LOTO-PRONOSPORT de 
marți 27 iunie, în paginile căruia 
găsiți amănunte despre meciurile in
cluse în programul de concurs pe 
care îl publicăm mai jos :

I : Minobrad Vatra Dornei — Meta
lul Rădăuți ; II : Foresta Fălticeni — 
Chimia Suceava ; III : Textila Bu- 
huși — Ceahlăul Piatra Neamț ; IV : 
Petrolul Moinești — Victoria Roman; 
V : Metalul Buzău — Flacăra Mo
re ni ; VI : Metalul Tîrgoviște — Po
iana Cîmpina ; VII : Progresul Brăila 
— Oțelul Galati ; Vin : Ancora Ga
lați — Gloria C.F.R. Galați; IX : Stu
ful Tulcea — Portul Constanța ; X : 
I.M.U. Medgidia — Electrica Constan
ța ; XI : Flacăra roșie București — 
Dinamo Victoria ; XII ; Victoria Tg.' 
Jiu — Autorapid Craiova ; XIII : Pro
gresul Strehaia- — Electroputere Cra
iova.
• Tragerea LOTO de mîine vineri 

30 iunie a.c. va avea loc la București 
în sala Clubului Grivița Roșie, cu 
începere de la ora 18.

Astăzi, 
ultimele meciuri 
in turneul final 
al campionatului de juniori

Pe stadionul din Sighișoara 
s-au desfășurat noi întîlniri în ca
drul turneului final ai campionatu
lui republican de juniori. îu primul 
joc al etapei a doua (din grupa de 
la Sighișoara) PROGRESUL BRĂILA 
a întrecut pe DINAMO VICTORIA 
cu 4—1 (3—1). Brăilenii au ac
ționat mai legat, mai vioi, obținînd 
o victorie meritată chiar la acest 
scor. Punctele echpei învingătoare 
au fost înscrise de lona (min. 7), 
Gheorghiță (min. 22), Bune (min. 
36) și Leu (min. 78). Unicul gol 
al învinșilor a fost realizat de Se- 
cherescu (min. 37). în celălalt meci, 
UNIVERSITATEA CLUJ a terminat 
nedecis (0—0) cu DINAMO BUCU
REȘTI. Joc desfășurat, după cum 
arată și scorul, sub semnul egali
tății, cu iiiulte faze de poartă și... 
ocazii de gol. Ambele linii de atao 
aii ratat numeroase ocazii.

CLASAMENT
1. ' Progresul Brăila 2 110 5—2 3
2. Univ. Cluj 2 110 2—0 3
3. : Dinamo Buc. 2 0 2 0 l—1 2
4. Dinamo Victoria 2 0 0 2 1—6 0

Astăzi sînt programate ultimele 
meciuri: Progresul Brăila —Univer
sitatea Clu j și Dinamo Victoria —. 
Dinamo București.

ION TURJAN-coresp.
★

In grupa de Ia Sibiu, în prima par
tidă s-au întîlnit CRIȘUL ORA
DEA și C.F.R. CLUJ, Scor 1—L 
(0—1). Formația clujeană a produs 
o plăcută surpiză evolutnd mai bine 
ca în meciul precedent, susținut cu 
Steaua. De altfel C.F.R. Cluj și-a 
ilustrat superioritatea din prima par
te a jocului concretizînd, în niia. 
19, prin Enache. Surpinși de evolu
ția adversarului, juniorii orădeni și-au 
revenit pe [arcus și eu o pregătire 
fizică mai bună au reușit să resta
bilească echilibrul pe tabela de mar
caj. Autorul golului egalizator: Sîrb, 
care a înscris în min. 49.

RAPID și STEAUA au furnizat 
un joc spectaculos, de bună factură 
tehnică, încheiat cu victoria la li
mită — 1—0 (1—0) — a primei 
echipe. Feroviarii au atacat mai pe
riculos la începutul reprizei I cînd 
au reușit să înscrie' prin Adam (min. 
14). Riposta Stelei a fost hotărită 
dar a purtat și amprenta nervozi
tății. Din această cauză la. un mo
ment dat jocul a degenerat și ar
bitrul C. Nițeșcu a fost nevoit să-i 
elimine pe Bădoi (Rapid) pentru 
joc periculos și pe Ștefan (Steaua) 
pentru injurii la adresa conducăto
rului jocului.

CLASAMENT

Astăzi se desfășoară următoarele 
meciuri: C.F.R. Cluj — Rapid și 
Steaua — Crișul.

IANCU BOȚOCAN - coresp.
★

Echipele clasate pe locul 1 în 
grupa de la Sighișoara și de la Si
biu își vor disputa duminică finala.

PRONOEXPRES NR. 26 
DIN 28 IUNIE 1967

EXTRAGEREA I
21 12 22 10 26 49 — 9 44

FOND DE PREMII : 413 609 lei
EXTRAGEREA a II-a
41 25 19 34 17 32 — 31 29

FOND DE PREMII : 261 573 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 5 iulie 1967 la București.

PREMIILE ÎNTREGI Șl SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO DIN 23 IUNIE 

1967
Categoria I : 1 variantă a 104 744 iei 

și 3 a 26 186 lei; a II-a : 4 a 25 260 lei
și 5 a 6 315 lei; a IH-a: 89 a 1 476 lei
și 123 a 369 lei; a iV-a : 319 a 503 lei
și 480 a 125 lei; a V-a : 827 a 241 lei
și 1 081 a 60 lei ;

Premiul de categoria I întreg a fost 
obținut de Cărstea Vasile din Medgi
dia.

Plata premiilor de la tragerea Loto 
din 23 iunie 1967 se face în Capitală 
începînd din 1 iulie 1967, iar în țară 
începînd aproximativ de miercuri 5 
iulie 196? timp de 45 zile de la data 
tragerii.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



Corespondențe speciale pentru „Sportul popular" Șahiștii reprezentativei României

s ■

Va reuși Gimundi 
să reediteze recordurile 

lui Coppi și Anquetil?
Turul ciclist al Franței cu 

un super pluton de 130 alergă
tori, cu DALIDA în pitoreasca 
sa caravană, însoțit de gându
rile a milioane de amatori ai 
sportului cu pedale, demarează 
azi din bătrinul Angers. A 54-a 
ediție a cursei ce va deține timp 
de trei săptămâni capul de afiș 
al actualității sportive oferă un 
scenariu grandios decupat în 
peisajul atit de variat al Fran
ței. Traseul lung de 4 750 kilo
metri, ca în vremea lui II. Des- 
granges, 22 de etape (dintre care 
11 de peste 200 de kilometri), 
21 de piscuri muntoase culmi- 
nînd cu virful Galibier (2 556 
m), un final „ă la frangaise", 
cu etapa contracronometru Ver
sailles — Paris sînt tot atîtea 
elemente de atracție ?i istovi
toare dificultăți. Din păcate, 
solițti de mare clasă chemați 
să interpreteze acest recital de 
virtuozitate sînt cam puțini la 

' start. Jacques Anquetil, asul 
francez, de 5 ori învingător al 
cursei, ciclistul atomic, belgia
nul Eddy Mercx, vest-germanul 
Rudi Altig, italienii Motta Și 
Adorni, invocind diferite mo
tive, nu și-au asumat riscul par
ticipării. Totuși, prezența in. 
pluton a unui mănunchi de ti
neri ambițioși și bine dotați, cit 
și revenirea la formula echipe
lor naționale, sint factori care 
pot dinamiza actuala ediție a 
întrecerii. Favoritul nr. 1 este 
incontestabil rutierul italian Fe
lice Gimondi. învingător in re
centul Tur al Italiei, ciclistul 
din Bergamo încearcă să reali
zeze „marele event1 pentru a 
reedita astfel legendarele per
formanțe ale lui Coppi și An
quetil. Dar, iată ce declarau 
protagoniștii cu 24 de ore îna
inte de start:

GIMONDI : „Pentru mine, 
isprăvile sportive ale lui FauSto 
Coppi au fost un îndemn iar 
viata sa un exemplu. Să eîștig 
în același an „Giro d’Italia" și 
„Tour de France" ar fi cel mai 
frumos omagiu ce i l-aș putea 
aduce".

FELICE GIMONDI

POULIDOR : „Joc ultima car
te. Am 31 de ani și dacă nu 
eîștig acum nu știu cînd aș 
mai putea-o face".

JULIO JIMENEZ : „Anul a- 
cesta Turul Franței este o cursă 
a munților. Aceasta ne favori
zează pe noi, spaniolii. Cursa 
se va decide, cred eu, în Pirinei. 
Dacă Poulidor rezistă ar putea 
cîștiga”.

.TOM SIMPSOM : „Un englez 
a cîștigat titlul mondial, dar 
nici unul turul Franței. De ce 
nu aș fi eu acela? Mă tentează 
și premiul de 20 000 de franci".

Acestea sînt premisele și am
bianța în care începe Turul 
Franței, pe care-l vom urmări 
împreună în săptămânile ce ur
mează.

JEAN BOBET

19700 de spectatori
în prima zi! -

Dacă amatorii de pariuri spor
tive — și în Anglia sînt destui... 
— și-ar extinde domeniul de ac
țiune și asupra tenisului, atunci 
prima zi a Wimbledon-ului ar 
fi putut oferi prilejul unor spec
taculoase „lovituri". în acea zi 
s-a petrecut un fapt fără prece
dent în istoria, aproape seculară, 
a marii întreceri tenisiste. Cum 
știți, capul de serie cu nr. 1,

Record mondial in proba
feminină de 800 m.

HELSINKI 28 (prin telefon). — 
Aseară, pe stadionul olimpic din 
Helsinki au început întrecerile celei 
de a V-a ediții a Jocurilor Mondiale 
de atletism, la care participă peste 
200 atleți din 25 de țări. Pînă la în
chiderea ediției ne-a parvenit un 
singur rezultat, cel de la 800 m fe
mei. Proba a fost cîștigată de austra- 
lianca Pollock, care a obținut un nou 
record mondial : 2:01,0. Atletul român 
Andrei Barabaș va lua startul joi 
In proba de 10 000 m.

GIMNAȘTI ROMÂNI IN R-D.G.
• Un grup de glmnaști români va 
evolua sîmbătă și duminică în R.D. 
Germană. Este vorba de Rodica 

j Apăteanu, Alina Goreac, Anton Ca- 
’ dar și Gheorghe Tohăneânu. care 
■ au fost invitați să concureze sîm
bătă și duminică la Schwerin. La 
această întrecere vor concura și alți 
gimnaști valoroși din mai multe țări 
ale Europei.

| Sportivii noștri au părăsit Capitala 
plecînd în R.D. Germană miercuri 

î la prînz.

faimosul Manuel Santana, a ieșit 
chiar din primul tur, învins după 
o luptă acerbă de portoricanul 
Charles Passarell.

Poate fiindcă faptul era atât 
de incredibil, chiar și pînă la 
ultima minge păstrasem impre
sia că învingătorul ediției de 
anul trecut se va regăsi „in ex- 
tremis“ și va cîștiga meciul. In
tr-adevăr, după ce a condus cu 
5—3 și 30—0 (pe serviciul său) 
în primul set, Santana îl pierde, 
ca si pe următorul, pentru a fi 
apoi — după o întrerupere cau
zată de ploaie — complet stăpîn 
pe situație în cel de-al treilea. 
In al patrulea set, care avea să 
fie și ultimul, spaniolul are ser
viciul la scorul de 5—5 și,, pierde 
ghemul... Egalează, refăcînd de 
la un meci-bal disputat eu ul
tima energie și apoi se prăbu
șește definitiv în fața unui ad
versar mai bun, care părea to
tuși uluit de rezultat la termina
rea meciului: „N-am crezut că-1 
voi bate pe Santana^. — declara 
PassareTl. E drept, sînt în formă 
si n-am mai repetat greșala din 
anii trecuți cînd veneam la 
Wimbledon în ultimul moment. 
Acum mi-am acordat o pregă
tire de 10 zile la locul luptei".

Cine este Passarell ? Un scurt 
portret al învingătorului lui San
tana cred că interesează pe ci
titorii români. Are 23 de ani și 
joacă tenis de 15 ani. A început 
în... familie, atît tatăl cît și mama 
fiind foști campioni în Porto 

Rico. Campion pe teren acoperit 
al Americii, clasat pe locul 4 
în S.U.A. Pentru a cincea oară 
la Wimbledon, n-a trecut nicio
dată de turul trei în preceden
tele ediții.

Și acum, despre români. Ei au 
luat starturi diferite. Ion Tiriac 
a trecut fără probleme deosebite 
de primul său adversar, italianul 
Di Masso, în schimb Ilie Năstase 
a părăsit terenul învins. în fața 
englezului Curtis. Să vedem dacă 
Tiriac va profita de „culoarul" 
care i se deschide, după victo
ria Ia Di Masso. Campionul ro
mân servește bine — armă re
dutabilă pe gazon — pare a fi 
în plenitudinea forțelor. Este 
unul din puținii tenismani est- 
europeni care a rămas în cursă. 
Restul, au plătit din plin tribu
tul gazonului... Evident, trebuie 
căutat cît mai curînd un limbaj 
comun în tenis, altfel vom avea 
totdeauna de rezolvat ecuații 
complicate pentru a fixa valoa
rea unui sportiv.

Nu ne mai rămîne decît să 
amintim prezența celor 19 700 de 
spectatori din tribunele lui „All- 
England Club" — record absolut 
pentru prima zi a marii întreceri.

HERB AUDREY

Tn turul al doilea, campionul 
României, ion Tiriac, l-a învins 
pe japonezul Watanabe cu. 7—5, 
6—1, 9—7. Alte rezultate din tu
rurile întîi și doi : Fletcher — 
Darmon 7—5, 6—2, 6—1 ; Passa
rell — Hewit 6—3, 6—8, 6^—2, 6—4; 
Koch — Gulyas 6—2, 6—2, 6—2 ; 
Taylor — Mullighan 6—1, 6—2, 
6—4 ; Riessen — Leshley 1—6, 

6—3, 3—6, 6—1, 6—4 ; Newcombe
— Jauffret 6—2, 10—8, 6—3 ;
Chamfreau — Holiecek 2—6, 6—4, 
1—6, 6—3, 6—4 ; Smith — Osuna 
6—4, 7—5, 6—3 ; Buding — Sziksai 
6—1B 9—7, 6—4 ; Bungert — Fro Ti
ling 10—8, 6—3, 1—6, 3—6, 7—5.
Tn întîlnîrile feminine : Leville
— Salfati 7—5, 7—5 ; Casals — 
Terras 6—1, 6—3 ; Richey — Gor- 
nay 6—1. 6—1 ; Harter — Sheriff 
6—3, 6—3.

Succese ale giizuiaștîlor juniori români
la Budapesta

La Budațacsta s-a desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute întîlnirea 
internațională de gimnastică dintre 
selecționatele de juniori ale R.P. 
Ungare și României. Sportivii români 
au avut o frumoasă comportare, reu
șind să obțină victoria ,pe echipe 
Ia băieți, precum și primele jocuri 
la individual compus, atît la mascu
lin, prin Gheorghe Păunescu, cît și Ia 
feminin, gimnasta româncă Irina 
Sărăcuț clasîndu-se la egalitate cu 
Ilona Bekessi (Ungaria). De ase
menea, reprezentanții țării noastre 
au ocupat primul loc la mai multe 
aparate. Pe echipe feminine, victoria 
a revenit gimnastelor țării gazdă, la 
o diferență foarte mică.

Iată rezultatele tehnice: FEMININ: 
echipe — Ungaria 178,65; România 
177,40; individual compus — Irina

Sărăcuț (R) și Ilona Bekessi (U) — 
ambele cu 37,10; Zsnzsa Erlich (U) 
36.45; Zsnzsa Pinke (U) 35,95; 
Felicia Domea (R) 35,85; Constanța 
Postolache (R) 34,90; pe aparate: 
sărituri — Perlaki (U) 9,45; para
lele — Sărăcuț 9,20; târnă — Be
kessi 9,50; sol — Bekessi 9,65; 
MASCULIN: echipe — România 
274.9Q; Ungaria 270,60; Individual 
compus: G. Păunescu (R) 56,25; P. 
Mihaiuc (R) 54,90; P. Mărcuțiu (R) 
54,45; M. Cheorghiu (R) 54,35; 
I. Kiss (U) 54,30; G. Komives (U) 
51,25; pe aparate: sol — Mihaiuc 
9,75; cal — Păunescu 9,35; inele — 
Mărcuțiu 9,25; sărituri — Păunescu 
9,45; paralele — Kiss 9,45; bară — 
Gheorghiu 9,50.

A. Șoptereanu (2:34,8 la 200m bras), 
pe locul 3 la Roma

ROMA 28 (prin telefon). — în prima 
zi a marelui concurs internațional 
de înot dotat cu ^Trofeul celor 7 co
line", cea mai bună comportare din
tre sportivii români a avut-o A. Șop
tereanu, clasat pe locul trei în proba 
de 200 m bras cu 2:34,8. O cursă fru
moasă a făcut și Z. Giurasa («5,4) 
clasat pe locul doi în seria sa (a 
TT-a; la 100 m spate. Rezultate teh- . 
nice.: '

liber: L Chicoy (spania) 
55,0, 2. Rousseau (Franța) 55,9, .3.

Poser (RDG) 56,0, ... Moraru 57,8,
Schier 58,3 ; 200 m bras : 1. Henninger 
(RDG) 2:34,1, 2. Klukowski (Polonia) 
2:34.8, 3. Șoptereanu 2:34,8 ; 400 m 
liber: 1. Poser 4:22,1, 2. Hanger (Po
lonia) 4:23,6, 3. Luyce (Franța) 4 as,4; 
100 m spate : 1. Mathes (RDG) 60,6, 
2. Balderman (RDG) 62,9, 3. Vincent 
(Franța) 63,3, „. Z. Giurasa «5,4 ; 400 
m mists 1. Schiller (RFC) 4:59,1, 2. 
Lazar (Ung.) 5 3)0,3, 3. Jlrusek (Ceh.) 
5:02,5.

au terminat învingători în întîlnirea 
cu echipa Poloniei: 13 1/2 — 101/2
• REMIZE LA PRIMELE MESE ALE BĂIEȚILOR • VICTO
RIA ECHIPEI ROMÂNE — DATORATĂ JUCĂTOARELOR

VARȘOVIA 28 (prin telefon, de 
la redacția ziarului „Przeglad 
Sportowy"). — întîlnirea interna
țională amicală de șah dintre re
prezentativele României și Polo
niei, desfășurată timp de trei zile 
la Varșovia, a luat sfîrșit cu vic
toria formației oaspe la scorul fi
nal de 13‘/s—10‘/2.

Succesul echipei României a 
fost determinat de buna evoluție 
a jucătoarelor, în partidele femi
nine fiind marcate cele trei puncte 
ale victoriei, în timp ce în con
fruntările masculine scorul parțial 
al întâlnirii a rămas egaL Remi
zele au abundat de altfel la me
sele băieților, cu un rezultat egal 
încheindu-se — după ambele tu
ruri ale meciului — următoarele 
partide : Gheorghiu — Sliwa, Cio- 
cîltea — Doda, Ghițescu — Kos- 
tro, Soos — Filipovici, Drimer —

Sidor, Partos — Witkowski, Pav
lov — Radiczewski. Au fost de-- 
cise numai două dintre confrun
tări. La ultima masă a formației 
masculine, Ungureanu a cîștigat 
cu l‘/s—’/j la Balcerowski și cu 
același rezultat, polonezul Schmidt 
s-a dovedit superior lui Mititelul 
la masa a patra.

în întîlnirile feminine, două 
victorii a obținut Margareta Teo- 
dorescu in fața polonezei Szota,- 
la ultima masă a echipei. Ale
xandra Nicolau a cîștigat CU 
l‘/e—‘/z în fala iui Radzikowskaj 
iar Elisabeta Polihroniade a ter
minat egal cu Helwig.

Cele 19 remize înregistrate în 
med n-au impietat totuși asupra 
spectacolului șahist, care s-a ri- 
dicat la un nivel valoric apre
ciabil.

I
CALEID OS C O P

CUNOSCUTA schi- 
oară austriacă, Erîka 
Schinegger, campioană 
mondială, în vîrstă de 
20 de ani, este și o 
bună atletă. Ea parti
cipă cu regularitate la 
campionatele Carin-
thiei. Iată cîteva rezul
tate ale sale obținute 
la atletism : 800 m — 
2:23.0 ; 100 m — 12,7 î 
80 m g — 13.0; disc — 
36,49 m; greutate — 
12,18 m.

ACTUALUL, antrenor 
al reprezentativei iugo
slave de fotbal. Rajko 
Mitici. în vîrstă de 38 
de ani, este un om 
foarte... ocupat. In
tr-adevăr antrenorul 
Mitici, care cu ani în 
urmă a îmbrăcat de 
59 de ori tricoul națio
nalei de fotbal, este în 
același timp profesor 
la Institutul de Cul
tură Fizică din Belgrad 
și totodată ziarist spor
tiv.

ROSEMARY Casals, 
una din reprezentan
tele S.U.A. la turneul 
de tenis de Ia Wimble
don, este nepoata ce
lebrului violoncelist 
Pablo Casals.

timul loc. Forma slabă 
a ciclistului și-a găsit 
numaidecît explicația : 
Deloof abia se întor
sese din concediu, timp 
în care se îngrășase cu 
nu mai puțin de 6 kg. 
Greu să-și mai păstreze 
echilibrul...

RECORDMANA Italiei 
pe 800 m, Elsa Pascuali 
(22 de ani), este deți
nătoarea unui record 
mondial neoficial. Ea 
a parcurs într-o oră 
distanța de 15,953 km.

JEAN CLAUDE 
KILLY, la ora actuală 
cel mai bun schior al
pin din lume, a decla
rat recent că și în 
timpul verii va avea o 
activitate sportivă in
tensă. în acest anotimp 
joacă fotbal, tenis și 
face multă gimnastică. 
Antrenamentele speci
fice pentru schi le va 
începe în luna noiem
brie, chiar dacă în 
munții Franței nu va 
fi încă zăpadă. în lo
cul zăpezii, Killy se va 
antrena pe piste din 
material plastic*

FERENC SZIGETI, 
fost campion de tenis 
al Ungariei și în ulti
ma vreme reputat an

trenor, a încetat din 
viață, la vîrstă de 63 
de ani.

IN cursul turneului 
pe care-l întreprinde în 
cel de al șaselea con
tinent, echipa engleză 
de fotbal Manchester 
United a învins o se
lecționată a Australiei 
de vest cu scorul de 
7—0. Nimic notabil. Și 
totuși... Internaționalul 
scoțian Denis Law s-a 
făcut „remarcat" în 
rîndul oaspeților, fiind 
eliminat in minutul 33 
al partidei.

DUPĂ ce s-a întors 
din Brazilia, fotbalis
tul ungur Florian Al
bert a declarat că an
trenamentele foștilor 
campioni mondiali se 
rezumă la o intensă 
pregătire fizică. Curios, 
dar în Brazilia, jucă
torii de prima mînă 
nu acordă prea mare 
importanță exercițiilor 
de tehnică. Explicația 
e simplă : la angajarea 
într-un club, jucătorii 
sînt supuși unui exa
men tehnic foarte ri
guros. Cei care nu fac 
față probelor nu sînt 
angajați...

■)
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LA ÎNTRECERILE 
„Săntămînii preolim- 
pice« din acest an, de 
Ia Ciudad de Mexico, 
care vor avea loc în
tre 14 și 29 octombrie, 
se așteaptă participarea 
a 800 de sportivi din 
17 țări.

DUPĂ meciul An
gers-Benfica 0—1 w (în 
care Eusebio a arătat

excepțională)
.Parc des 
unde s-a 

această par- 
închis

o formă 
stadionul 
Princes", 
desfășurat 
ti dă, și-a
idle pentru un 
mai îndelungat, 
vul ? Mărirea 
lății tribunelor 
dernizarea unor

por
timp 

Moti- 
capaci- 
și mo- 

eon-
strucții din incinta sta
dionului.

BELGIANUL Romain 
Deloof, campion mon
dial de ciclism acro
batic, era favoritul 
concursului internațio
nal „Roata de aur*, 
care a avut loc recent 
la Frankfurt pe Main. 
Totuși, spre surprinde
rea spectatorilor, De
loof s-a clasat pe ul

în așteptarea recursului în răsunătorul său 
proces, Cassius Clay cunoaște clipe de relaxare. 
Jata-d pe marele boxer lâ Miami Beach, în 
compania cîtorva tineri admiratori, cu care 
schimbă amicale... eschive.

CALEIDOSCOP

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BERLIN: In prima zi a tur

neului internațional de volei fe
minin de la Magdeburg, echipa 
României a întîlnit selecționata 
Bulgariei. Victoria a revenit vo
leibalistelor bulgare cu scorul de 
3—0 (15—1*0, 16—14, 15—10). In cel 
de al doilea joc, selecționata B.D. 
Germane a dispus cu 3—1 (15—2, 
15—12, 13—15, 15—12) de reprezen
tativa Ungariei.

STOCKHOLM : Cu prilejul unui 
concurs internațional de atletism, 
desfășurat în localitatea Vaesteras 
(Suedia), cunoscutul sportiv aus
tralian Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de

două mile (3218,69 m), cu perfor
manța de 8:19,8. Alte rezultate ț 
IM mg — Forssander (Suedia) 
14,2; ciocan — Harlos (Finlanda) 
61,68 te.

• în finala campionatului pro
fesionist al Franței, în proba de 
urmărire individuală,- tînârul 
Charly Grosskost l-a învins pe 
Jacques Anquetil; realizînd pe 
5 000 m timpul de 6:06,2. Anquetil 
a obținut timpul de 6:07,8 (cel mai 
bun din cariera sa în această 
probă).

BELGRAD: In cadrul „Cupei 
speranțelor" la fotbal, care se des-

ț.

• REZULTATE
fășoară la Rijeka, Progresul Bucu- .‘ 
rești a terminat la egalitate (1—1) I 
cu formația iugoslavă Rovini, da-’ 
sîndu-se pe locul doi în grupă. In' 
semifinale se dispută partidele 5;
Sarajevo—Dukla Praga și Dina
mo Zagreb— Partizan Belgrad.

NEW YORK: Arrericanul Led
Downey a eșuat în tentativa sa 
de a corecta recordul mondial de 
viteză absolută la bărci cu motor: \ 
care aparține regretatului sportiv' 
britanic D. Campbell (446,319 km
pe oră), realizînd rezultatul de 
444,452 km pe lacul Gunterfield 
(Alabama).
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