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ÎNTILNIRE
LA ASOCIAȚIA

PRESEI
SPORTIVE

Luni, la sediul Asociației 
presei sportive de pe lingă 
Uniunea Ziariștilor, a avut 
loc o întilnire între membrii 
grupului de specialiști în do
meniul sportului de perfor
manță din R.F. a Germaniei, 
care efectuează o vizită in 
țara noastră la invitația 
UCFS, și reprezentanți ai 
presei sportive din Capitală. 
In cadrul discuțiilor purtate, 
au fost abordate probleme 
privirid metodica modernă a 
pregătirii sportivilor de per
formanță, diferite aspecte 
medico-sportive și probleme 
de structură organizatorică. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordată implicațiilor pe care 
le ridică problema acomodă
rii la
ților la 
de la
participat, cu acest prilej, dr. 
Helmut Weidemann, medic 
șef al centrului olimpic de 
performanță al R.F. a Ger
maniei, Peter Wolfgang, an
trenorul principal al lotului 
de haltere, Karl Adam, direc
torul academiei de canotaj 
din Ratzeburg, șiTony Nett, 
antrenor federal șef al fede
rației' de atletism a R. F. a 
Germaniei. Expunerile oas
peților au fost urmărite cu 
un deosebit interes de cei 
prezenți.

altitudine a concuren-
Jocurile Olimpice 

Ciudad de Mexico. Au

(Agerpres)

Miercuri, joi și vineri, la Tg. Mureș Viorica Viscopoleanu concurează

Finala concursului republican al centrelor

de copii la tenis de masă

După competiția internațională de tenis de 
masă pentru juniori, iată- că un nou concurs 
— de data aceasta intern — cheamă la start 
pe cei mal mici jucători ai sportului cu min
gea de celuloid. Este vorba de întrecerile fi
nalei concursului republican al centrelor de 
copii. Competiția va li găzduită de orașul Tg- 
Mureș în zilele de 5, 6 și 7 iulie. Meciurile se 
vor desfășura la două categorii de virată : pînă 
la 13 ani și între 14 și 15 ani. Programul cu
prinde probe pe echipe (fete și băieți) și simplu 
fete și simplu băieți.

astăzi la Ziirich, iar Șerban Ciochină

la Stockholm

După cum am anunțat, proba de 
10 000 m din cadrul Jocurilor mondiale 
de aletism de la Helsinki a fost cîști- 
gată de kenianul Naftali Temu în
28 :29,0. Pe locurile următoare s-au cla
sat campionul european Jur gen Haase 
(R.D.G.) cu 28 :38,8, M. Wolde (Etiopia) 
—28 : 41,2, L. Philipp (R. F. a Germaniei) 
— 28 : 47,4, K. Sawaki (Japonia) —
29 : 30,2 și Andrei Barabaș (România) — 

29 : 51,4.
Viorica Viscopoleanu și 

Șerban Ciochină concurează 
astăzi la Ziirich și, respec
tiv, la Stockholm, în cadrul 
ultimei selecții pentru alcă
tuirea echipei Europei.

încheiat
campionatul republican

școlar de handbal

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
(prin telefon). * '

Constantin zimbește 
„Cupei României" la iotbal

fericit. Cea de a 29-a eaifie 
a lost ciștigată de echipa sa.

Foto : A. Neagu

. 2 
w__ ______ în localitate
s-a încheiat duminică campio
natul republican școlar de 
handbal. Cele 12 echipe fina
liste au furnizat de-a lungul 
celor 5 zile de întreceri par
tide interesante șț de un bun 
nivel tehnic. Iată clasamen
tele definitive : BĂIEȚI : 1.
Liceul „Mihai Viteazul» Bucu
rești (prof. M. Petrescu); 2.
Liceul nr. 2 Ploiești (prof. N. 
Danieleanu); 3. Liceul nr. 4 
Timișoara (prof. C. Lache); 
FETE : 1. Liceul nr. 4 Timi
șoara (prof. C. Lache); 2. Li
ceul nr. 2 Ploiești (prof.
Hoffman); 3. Liceul nr. 39 
București (prof. B. Ceavassi).

GH. GRUNZU-coresp.

Wimbledon,
pe micile ecrane

Vineri și sîmbătă, înce- 
pînd din jurul orei 15, pos
tul nostru de televiziune va 
transmite de la Londra fi
nalele turneului internațio
nal de tenis, care se des
fășoară la Wimbledon.

Concurs internațional pe velodrom

desfășoară pe velo- 
de a Vil-a ediție a 
orașului București", 
din țara noastră, la.

Vineri, sîmbătă și duminică se 
dromul Dinamo din Capitală cea 
competiției internaționale „Cupa 
Alături de cei mai buni sportivi 
concurs participă concurenți redutabili din Italia, Bul
garia, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică și R. D. Ger
mană.

NDTE Pe cine
Duminică dimineața, pe șoseaua Bucu

rești—Ploiești, a avut loc finala con
cursului republican de biciclete de tu
rism. Dv., stimați cititori păstrați, desi
gur, credința că aceasta este principala 
competiție de masă a sportului nostru 
cu pedale, că ea asigură celor 17 secții 
din cluburi și asociații cadre tinere. S-a 
creat și un anume climat ca să credeți 
astfel. Dar, după cum veți vedea, ați fost 
mintiți. Cine sînt cei care v-au mințit ? 
Să vedem !

Regulamentul în vigoare al competi
țiilor ' cicliste prevede la capitolul „Con
cursul cu biciclete de turism" că între
cerea trebuie să fie organizată în 5 eta
pe : etapa pe asociații, etapa pe comune 
și orașe, etapa pe raioane, etapa pe re
giuni și etapa finală. Aceasta pentru că 
concursul , își propune : „Propagarea în 
masă â ciclismului și atragerea în ci
clismul de performanță a celor mai ta- 
lentați tineri". Așadar, lucrurile sînt 
clare. Să vedem, însă, cum stau ele în 
realitate. Duminică am discutat cu dțiva 
dintre concurenți. Iată, pe scurt, ce mi-au 
declarat':

9 minute cu președintele A.I.B.A

„BOXUL? DA!

Profităm de prezen
ta în tara noastră a 
d-lui H. RUSSEL, pre
ședintele A.I.B.A. (A- 
sociafia Internaționa
lă a Boxului Amator), 
care a asistat la fi
nalele campionatului 
republican de box, 
și-i adresăm cîteva 
întrebări legate de 
această disciplină a- 
tît de populară.

— Ați boxat vreodată ?
■— Da. în școală și mai apoi 

în armată, cînd îmi satisfă- 
ceam serviciul militar. Vă pre
vin însă, că n-am făcut box 
de performanță. In 1945 am 

, fost ales în conducerea fede
rației engleze, iar un an mai 
tirziu am devenii secretarul 
A.I.B.A.-ei, deci de la înfiin
țarea ei. După aceea am fost 
ales președinte.

— Boxul este, desigur, 
un sport. Sînt însă voci 
care, date fiind condițiile 
specifice, susțin contrariul. 
Care este părerea dv ?

— Boxul ? Da I Este un 
sport multivalent! Dar nu ca 
oricare altul. Dacă îndeobște 
vedem în el un spectacol, nu 
trebuie să uităm situația celor 
doi combatanți din ring. Pe 
ring și în afara lui. Tinerii ca- 
re-l practică se supun de bună 
voie unor antrenamente lungi 
și grele, unei discipline ferme, 
nu beau, nu fumează, se culcă 
devreme. Intr-un cuvînt, mun
cesc suplimentar foarte mult 
și renunță la unele lucruri 
considerate de alți tineri drept 
plăceri. In ring, pugiliștii. 
sînt... singuri, într-o luptă a- 
desea dură și — de ce să n-o 
spunem ? — se mai întîmplă 
cîte o dată să se și rănească. 
Nu grav, desigur... Iată de ce 
am o deosebită admirație și 
respect pentru asemenea spor
tivi. Multi văd în box numai 
spectacolul. După mine, avem 
de-a face cu un veritabil test 
al calităților fizice și morale. 
Fără îndoială că, lipsit de re
gulamentul care guvernează 
lupta în ring, boxul n-ar mai

. da, o crimă.

De aici și necesitatea ca pugi- 
liștii și arbitrii să respecte 
întru-totul regulamentul.

— Vorbeați despre multi- 
valența boxului. Vreți s-o 
explicați ?

— Boxul dezvoltă fizicul 
și moralul. Antrenamentele în
delungate călesc mușchii, re
zistenta fizică, forța. Meciurile 
călesc curajul, inima, gtndirea. 

apoi, cum spuneam, disci-

(Continuare în pag, a 4-a)

Intervin consemnat de
MIRCEA CO STEAA.

minți fi?
Alexandru Ștefănescu (Tîrgoviște, re

giunea Ploiești) : „Eu am abandonat la 
faza regională. Am fost trimis, totuși, 
la finală fiindcă cel clasat pe locul I 
avea treabă și nu putea veni. Singurul 
concurs la care am participat, de fapt, 
este cel de la raion".

Ludovic Dinok (Oradea, regiunea Cri- 
șana): „Am luat parte doar la o singură 
competiție: faza regională. Acum vreo 
3—4 ani am mai concurat la Spartachiada 
de vară".

Andronic Văgăună (Uricani, regiunea 
Hunedoara) : „Anul trecut am concurat 
la Brașov, la finalele campionatului re
publican de fond. Tovarășii de la Consi
liul regional UCFS Hunedoara m-au che
mat acum și mi-au spus să-mi fac rost 
de o bicicletă și să vin la București, la 
finala bicicletelor de turism. Și am ve
nit".

Petre Grom (Bacău): „La faza raio
nală am fost 4 concurenți".

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

Aspect din cursa de caiac dublu masculin 
Foto : N. Aurel

Au început campionatele universitare 
de sporturi nautice

Luni dimineața, au în
ceput pe lacul Herăstrău fi
nalele campionatelor repu
blicane universitare Ia ca- 
iac-canoe și la canotaj a- 
cademic. Fără îndoială, 
concluziile generale vor pu
tea fi trase de abia după 
consumarea probelor de as
tăzi, dar, de pe acum, tră
sături care au caracterizat 
această competiție se pot 
aminti. Vom sublinia ca 
fiind în egală măsură po
zitive inițiativa și felul în 
care au fost organizate în
trecerile (Ministerul învă- 
tămîntului, Consiliul Gene

ral al UCFS și U.A.S.R.). în 
ce privește însă valoarea 
concurenților, pînă acum 
concluziile nu sînt chiar a- 
tît de favorabile și vom re
veni asupra acestui subiect.

in prima zi de întreceri 
s-au disputat probele de 
caiac masculine și femini
ne, precum și cea de canoe. 
Au ieșit în evidentă prin 
ardoarea manifestată de 
concurenți cursele masculi
ne de k 2 șl 4.

Iată cîștigătorif t căfaoe 1 
(800 m) Dinu (I.S.E. Bucu
rești) î IU, (m) 800 m Fran

zen (I.C.F.); k 1 (m) 500 ni 
Păcuraru (I.C.F.) : k2 (m)' 
800 m Olaru—Filipi (Con
strucții București); k 2 (m) 
500 m Pavlovici—Penten 
(I.C.F.); k4 (m) 800 m
I.C.F. (Murguleșan, Cirică, 
Covalciuc, Julaj ; k 1 (i)
500 m M. Știopu (Universi
tatea Timișoara) ; k 2 (f)
500 m L. Niculescu—G. Do- 
robanțu (I.G.F.).

Astăzi, cu începere de lai 
ora 10. se dispută probele 
de canotaj academic.

g.r.-ș.



Qwcbi ■ Cbehb Diffl jural ringului...
„CUPA DE VARĂ",

Recent, au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul „Cupei de vară”, compe
tiție rezervată celor mal mici rug- 
biști din Capitală.

Organizată de Școala sportivă 
nr. 2, această întrecere și-a propus 
să faciliteze depistarea de elemen
te de perspectivă, capabile să fie 
promovate în lotul republican de 
juniori. Fapt îmbucurător, acest 
criteriu a fost în mare parte înde
plinit : din rîndul celor peste 150 
de tineri rugbiști, antrenorii care 
se ocupă cu selecționarea lotului 
(T. Radulescu, M. Leonte, D. Te- 
nescu) au reușit să-și fixeze privi
rile asupra a 76. Bineînțeles, într-o 
primă etapă de selecție. Vor urma 
altele, acum, în perioada vacanței 
de vară — sub forma unor trialuri 
— la capătul cărora vor fi păstrați 
cei mai buni dintre cei buni, mai 
exact circa 25 de sportivi.

★
„Cupa de vară" a revenit forma

ției Progresul (antrenori T. Dia-

0 REUȘITĂ COMPETIȚIE PENTRU JUNIORI

ÎNTRECERI
ALE TINERELOR RACHETE

mandi) care, în finala competiției, 
a terminat la egalitate cu Dinamo i 
3—3 (3—0). Prin, tragere 1» sorți a 
cîștigat formația din str. dr. Stai- 
covici, care a folosit următorul lot 9 
Nicolae, Mavrodineanu, Gavrilescu 

Tudor, Grass *— Chirilă, Port, 
Arsene — Neagu, Stanciu — Radu, 
Zorilă, Penescu, Ticoș — Marinescu 
(Sandu, Cristea).

Pe locul 2, deci, Dinamo (antre
nor, FI. Ghiondea). Pentru locurile 
3—4 au jucat formațiile Construc
torul (antrenor, D. Ionescu) și Gri
vița Roșie (antrenor, T. Rădulescu) 
Constructorul a terminat cîștigătoa- 
re cu scorul de 8—6 (8—0). Intr-un 
meci contînd pentru locurile 5—6, 
echipa Clubului sportiv școlar (C. 
Munteanu) a învins prin neprezen- 
tare — cu 3—0 — formația Steaua 
(N. Gheondea). In fine, pentru locu
rile 7—8 s-au întîlnit echipele Șc. 
sp. 2 (Mariana Luce seu) și Gloria 
(D. Dumitrescu), Prima echipă a 
terminat victorioasă la scor : 21—0 
(11-0).

S-au evidențiat cu prilejul com
petiției următorii jucători (care vor 
face parte din lotul selecționabili- 
lor) : Șerban, Sfetean.ii (Dinamo), 
Ileanu, Popa (Constructorul), Fălcu- 
șan, Ifrim (Grivița Roșie), Miclescu, 
Caraiman (CI. sp. șc.), Iordănescu, 
Gurea (Șc.. sp. 2), Marica, Lazăr 
(Steaua), Ciocan, Coti (Gloria).

Primei clasate i-a fost acordată 
'„Cupa de vară” iar echipelor care 
au terminat pe locurile 2 și 3, pla
chete și diplome. O diplomă spe
cială a primit și echipa Grivița Ro- , 
șie, situată pe locul I în ceea ce 
privește 'disciplina, (t. st.).

★
Pentru tabăra de juniori orga

nizată de federația de specialitate 
în orașul Victoria între 30.VII și 
15.VIII au fost selecționați 46 de 
jucători -.Istudor, Ileanu, Popa, 
Telibașa, Necula (Constructorul), 
Niculae, Stanciu, Penescu, Zorilă 
(Progresul), Gherasimescu, Cristea, 
Speteanu, Șerban (Dinamo), Vlă- 
descu, Ionescu, Kestler, Marica, 
Lazăr (Steaua), Răducanu, Barba, 
Grozavu, Brad, Savancea, Fălcu- 
șanu, Rădulescu, Stoian, Damas- 
chin., Zaporojnie (Grivița Roșie), 
Caraiman, Milan, Miclescu, Tănase, 
Spirlac, Mocanu, Badea, Simion, 
Suceveanu (CI. sp. șc.), Ciocan, Sla
va, Costin (Gloria), Curea, Țața, 
Iordănescu (Șc. sp. nr. 2),Tufeanu 
(Vulcan), Dogaru și Cezar (Rapid). 
Toți sînt convocațl joi 6 iulie la 
ora 17 pe stadionul Tineretului în 
vederea meciului de trial Lotul A 
— Lotul B ale Capitalei care se va 
disputa duminică 9 iulie, în deschi
dere la restanța de categoria A 
Dinamo București — Precizia Să- 
cele.

• Conform înțelegerii stabilite 
la Roma între conducătorii federa
țiilor de box din Italia și România, 
luna aceasta va avea loc la Floren
ța și la Roma dubla întîlnire dintre 
reprezentativele de tineret ale ce
lor două țări. In ambele formații 
vor evolua pugiliști sub vîrsta de 

20 ani.
Juniorii noștri au început pregă

tirile sub conducerea antrenorilor 
E. Furesz, T. Niculescu și N. Șer- 
bu. Lotul pugiliștilor cuprinde pe 
I. Nicolau, A. Cojan, P. Nedelcea, 
G. Pometcu, 6. Gorea, P. Dobrescu. 
Gh. Ene, C. Cuțov, V. Silberman, 
C. Stan, C. Cocîrlea, Al. Popa, D. 
Mihalcea, Gh. Călin. T. Ivan, A. 
Năstac, A. Iancu, I. Alexe și I. Să- 
nătescu. Meciurile se vor desfășura 
la 25 și 28 iulie.

• Clubul sportiv Progresul va 
organiza joi, de la ora 19, pe tere-

nul de tenis din str. Dr. Stai«ovici 
o reuniune de verificare a boxeri
lor juniori din Capitală. Vor urca 
treptele ringului pugiliști de la clu
burile și asociațiile Olimpia, Con
structorul, Rapid, Grivița Roșie, Se
mănătoarea și Progresul.

• La 15 și 17 iulie orașele Galați 
și Constanța vor găzdui întîlnirile 
dintre selecționatele României și 
Ungariei. Meciurile constituie re
vanșa partidelor disputate anul tre
cut la Budapesta și Gyongyds. Pri
ma partidă a revenit, atunci, pugi
liștilor maghiari, cu scorul de 8—3, 
iar cea de-a doua a fost cîștigată de 
reprezentanții țării noastre, cu 8—4.

Penicilina lași (f) -

Turneul echipei

Chemie Halle

victorioasă,
Viitorul Bacău (m) -

Aseară, la ștrandul Tineretului, s-a 
desfășurat meciul amical internațio
nal de polo dintre lotul de juniori al 
țării noastre și echipa Chemie Halle 
(R.D.G.). Rezultatul : 3—3 (0—0, 1—2, 
2—1, 0—0). Azi, Ia ștrandul Tineretu
lui echipa din R.D.G. întîlnește pe 
Rapid București.

celor trei categorii 
învingătorii pe pro-

ANI : V. Silaghi și

ORADEA, 3 (prin telefon). — 
Tradiționala întrecere a tinerilor 
(jucători de tenis, dotată cu’ „Cupa 
Dr. Petru Groza” a ajuns la cea 
de a 10-a ediție. Anul acesta, ea s-a 
bucurat de participarea a 82 de 
concurenți, care și-au disputat șan
sele în cadrul 
de vîrstă. Iată 
be :

CAT. 10—12
Marieta Ghercioiu (ambii Universi
tatea Cluj). CAT. 13—14 ANI : T. 
Marcu (St. roșu Brașov) și Anca 
Floreșteanu (Șc. sp. 2). CAT. 15—16 
ANI : M. Stoleru (Industria sirmei 
Cîmpia Turzli) și Felicia Bucur (St. 
roșu). Dublu băieți: D Hărădău 
(Hunedoara) — G. Turcu (Șc. sp. 2). 
Dublu mixt : D. Hărădău (Hune
doara) — Liliana Cobzuc (Șc. sp. 2).

De remarcat succesul reprezen
tanților Școlii sportive nr. 2 Bucu
rești (antrenori : Eva Stăncescu și 
Gheorghe Cobzuc) care au cucerit 
primul loc in clasamentul pe echi
pe, cu 22 puncte, urmați de Steagul 
roșu Brașov cu 10 puncte.

I. GHIȘA — coresp.

BUCUREȘTI. — Recent, s-au 
desfășurat întrecerile pentru titlu
rile de campioni ai Capitalei la 
categoriile de copii, care au dat 
următorii cîștigători : cat, 8—10 ani: 
Marian Mîrza și Nuța Popescu ; 
cat. 11—12 ani: Costel Curcă și 
Virginia Ruzici ; cat. 13—14 ani: 
Mihai Robu și Anca Floreșteanu ; 
dublu băieți: Șoșoi-Leonte ; dublu 
fete : Cr. Bădin - V.Ruzici ; dublu 
mixt : Leonte - Floreșteanu. De no
tat frumoasa comportare a micuți
lor tenismani de la Progresul (an
trenor : P. Ursan), care au cucerit 
cele trei titluri la simplu băieți.

(Gimnastica

TIETISM Campionatul Capitalei
ȘTAFETA DINAMO - RECORD REPUBLICAN LA 
4X400 M ; DOINA BADESCU - RECORD DE JUNIOARE 
EGALAT LA 400 M; SILVIU HODOS - 7004 PUNCTE 

LA DECATLON

Campionatul Capitalei care tre
buia să ducă și la selectionarea e- 
chipei care ne va reprezenta in 
„Cupa Europei" a fost o compe
tiție ca oricare alta. S-au stabi
lit unele recorduri personale, dar 
nu au fost rezultate mari și nici 
participarea nu poate fi conside
rată mulțumitoare. Întrucît o se
rie de atleti fruntași, candidați ta 
un loc în echipă, au lipsit de la 
start (Gh. Zamfirescu și T. Puiu
— 400 m, C. Bloțiu și I. Nicolae
— 1500 m), am vrea să știm după 
ce criterii vor fi stabiliți titularii 
acestor probe ?

în prima zi de concurs am re
marcat egalarea recordului repu
blican de junioare la 400 m (Doi
na Bădescu) precum și surpriza 
înregistrată în proba de 100 m, 
unde recordmanul țării, Gheorghe 
Zamfirescu, a sosit abia pe locul 
al treilea. O luptă interesantă s-a 
dat la săritura în lungime, în 
care învingătorul, Mihai Zaharia, 
a confirmat forma bună din acest 
sezon. La înălțime femei, din 10 
concurente înscrise s-a prezentat 
doar una singură! Neplăcută co
incidență î și după campionatul 
Capitalei de anul trecut a trebuit 
să criticăm faptul că la 
femei a participat tot o 
atletă din 10 înscrise l

în ziua a doua s-au 
probele combinate. La decatlon, 
deși a concurat singur (l) Silviu 
Hodoș a reușit să realizeze un 
valoros record personal, depășind 
cele 7000 de puncte ale afirmă
rii internaționale. Pe probe, el a 
obținut următoarele rezultate :

înălțime 
singură

încheiat

Foto : A. Neagu

Printre atleții care 
și-au îmbunătățit 
recordul personal 
se numără și di- 
namovista Ioana 
Stancu: 49,84 m 

la suliță

100 m — 11,5; lungime — 6,88; 
greutate — 13,23; înălțime — 
1,74; 400 m — 51,4; 
16,5; disc — 44,30 ; 
8,85; suliță — 58,82; 
4:25,0.

în sfîrșit, în proba 
4x400 m, echipa clubului Dinamo, 
formată din Teodor Puiu, Ion 
Osoianu, Ion Rățoi și Valeriu 
Turcă, a realizat un nou record 
republican cu timpul de 3:11,8, 
întrecînd cu 3 zecimi de secundă

110 mg — 
prăjină — 
1500 m —

de ștafeCă

recordul anterior stabilit de echi
pa națională în anul 1966. Tot
odată, rezultatul dinamoviștilor re
prezintă și un nou record repu
blican pentru ștafetele de club.

Rezultate tehnice : BARBAȚI i 
100 m: B. Iliescu (Dinamo) 10,6, 
A. Stamatescu (Steaua) 10,6, Gh. 
Zamfirescu (Steaua) 10,61 (cu un 

el
V.

învinsă, peste hotare
Formația feminină Penicilina Iași 

și formația masculină Viitorul Ba
cău au revenit din turneul pe care 
l-au întreprins în U.R.S.S. la invi
tația federației R.S.S. Moldovenești. 
Cele două echipe fruntașe din pri
ma categorie a voleiului nostru au 
susținut fiecare cîte patru meciuri 
în compania reprezentativelor 
R.S.S. Moldovenești, care se aflau 
în faza finală a pregătirilor pentru 
„Spartachiada popoarelor U.R.S.S." 
și aveau in componența lor nume
roși maeștri ai sportului.

Partidele din recentul turneu al 
formațiilor de club românești s-au 
desfășurat în orașele Bender și 
Chișinău.

Cu un frumos bilanț s-a soldat 
comportarea echipei feminine Peni
cilina (antrenor — N, Roibescu), 
care a terminat învingătoare toate 
jocurile : 3—1 (5, 6, —14, 14). 3—1 
(16, —8, 2, 2), 3—0 -(14, 7, 5) și 3—1 
(6, 9, -10, 9).

Garnitura ieșeană a folosit urmă
toarele jucătoare, care au corespuns 
integral : Căunei, Zabara, Chin- 
țescu, Nan, Bincheci, Petrescu, An- 
dronic, Burinxă, Demetriu.

Viitorul Bacău (antrenor — prof. 
V. Ghenade), întîlnind o echipă net 
superioară (cu 8 maeștri ai sportu
lui, dintre care 4 unionali), a luptat 
apreciabil și a reușit adesea pe par
curs să echilibreze raportul de for
țe, pierzînd însă pină la urmă toate 
partidele jucate : 1—3 (—1, 10, —11, 
—3), 1—3 (13, —12, —9. —3), 0—3 
(—14, -9, —13) și 1—3 (—11, 10, 
—12, —14).

Echipa băcăuană, care s-a depla
sat fără Ciuhureanu, a întrebuințat 
voleibaliștii : Moșescu, Costea, Red- 
nic, Timofte, Vasile, Leporda, Făcu
răm, Ionescu. Dintre aceștia, s-au 
evidențiat Moșescu, Costea și. par
țial, Rednic.

Qopice

Campionatele liceelor
ca program de educație fizică

RM. VILCEA, 3 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Luni de dimi
neață au inceput în localitate între
cerile finale din cadrul campiona
tului republican al liceelor cu pro
gram de educație fizică. Băieții îșl 
dispută întîietatea în sala Liceului 
N. Bălcescu, iar fetele în aceea a 
Liceului Vasile Roaită.

Deși este prea devreme pentru a 
se cunoaște echipele campioane, to
tuși, dintre cele peste 20 de parti
cipante — se detașează de Pe acum 
formațiile feminine ale Liceului 
nr. 4 Timișoara, Liceului nr. 2 Bra
șov și Liceului 35 București, pre
cum și reprezentativele masculine 
ale Liceelor nr. 2 Rm. Vîlcea. nr. 2 
Tg. Mureș și nr. 2 Brașov.

In evoluția la individuale o im
presie frumoasă a lăsat-o Gh. Pău- 
nescu (Craiova), care a obținut nota 
9,-55 la bară. Proba „forte” a acestui 
gimnast este însă „solul”, la care 
va concura marți. Oricum,’ Păunes-

cu nu are adversari de temut la 
categoria maeștri, astfel că promi
te să încheie pe locul I întrecerea. 
La seniori I, Ionel Orzan (Rm. Vîl
cea) s-a impus la sărituri, unde a 
obținut nota cea mai mare (9), iar 
la seniori II printre fruntași se mai 
află un reprezentant al orașului 
gazdă, Alex Oiței, care a obținut 
la bară și la sărituri 9,35.

O luptă strînsă se dă la juniori I 
între C. Sanda (Rm Vîlcea) și An
drei Iszlai (Tg. Mureș), concurenții 
cei mai îndreptățiți să aspire la 
titlul de campioni. Sanda a avut o 
„bară" de 9,60, în timp ce Iszlai 
a obținut 9,35 la paralele. In fine, 
la juniori II, clujeanul Gh. Poru- 
țiu s-a detașat la bară și la sărituri, 
in ambele obținînd aceeași notă : 
9,35.

Dintre fete o pregătire bună au 
arătat sportivele din Timișoara și 
în special concurentele care lucrea
ză la categoria maestre; Rodica

Secoșan (9,10 la sol) și Maria Flo- 
rescu (8,70 la aceeași probă), pre
cum și junioarele I Ștefania Bacoș 
și Mariana Gheciov. Sînt doar cîte- 
va notații cu caracter provizoriu, 
întrucit n-am avut încă prilejul să 
urmărim evoluția sportivelor de la 
Liceul nr. 35 București și a acelo
ra de la Liceul nr. 2 Brașov care, 
de asemenea ,emit pretenții la titlu
rile de campioane. O caracteristică 
generală : valoarea competiției este 
destul de modestă, mai ales în în
trecerea băieților care se prezintă 
mai slab decît în ediția precedentă.

In final, încă o remarcă : deși or
ganizatorii au căutat să asigure un 
cadru corespunzător competiției, 
aceasta se desfășoară într-un ano
nimat aproape total. Pote că și 
data la care a fost programată a- 
ceastă finală nu a fost destul de 
potrivită.

an în urmă, la această dată 
realizase 10,3 si); 200 m: 
Turcă (Dinamo) 21,6; 400 mJur- 
că 48,2; 800 m: I. Nicolae (Steaua) 
1:51,7; 1500 m: I. Iordache (Di
namo) 3:54,1 (H. G. — N Gagiu 
3:51,2); 5000 m: A. Barabaș (Di
namo) 14:22,8; TO 000 m: L Rus- 
nac (Steaua) 30:50,2; 110 mg:
N. Macovei (Steaua) 14,8, N. î’er- 
țea (Steaua) 14,8; 400 mg t I. 
Rățoi (Dinamo) 52,0; 3000- m obst.: 
Z. Vamoș (Dinamo) 8:52,4; lun
gime : M. Zaharia (Rapid) 7,42 ; 
triplu: G. Bloos (Rapid) 15,18; 
înălțime: M. Mitilecis (ICF) 1,90; 
prăjină: D. Piștalu (Dinamo) 
4,60; greutate: Ad. Gagea (Di
namo) 16,58; disc: Z. Hegheduș 
(Dinamo 47,50; suliță: W. Socol 
(Steaua) 67,76; ciocan: Gh. Cos- 
tache (Dinamo) 60,94; 20 km marș: 
V. Ilie (Dinamo) lh36:12,0; 4x100 
m: Dinamo 42,2; 4x400 m: Dinamo 
3:11,8 — nou record republi
can,- FEMEI: 100 m: I. Petrescu 
(Rapid) 12,0; 200 m: L Petrescu 
24,8; 400 m: D. Bădescu (Rapid) 
56,5 — record de junioare egalat; 
800 m: CI. Iacob (Progresul)
2:11,0; 80 mg: V. Bufanu (Meta
lul) 11.3; lungime: El. Vintilă
(Dinamo) 6,07; înălțime: R. Vo- 
rorieanu (Metalul) 1,50; greutate:

■ A. Gurău (Progresul) 14,50; disc: 
L. Manoliu (Metalul) 50,80; su
liță : I. Stancu (Dinamo) 49.84.

TIBERIU STAMA AD. IONESCU

Turneul selecționatelor 
Voința în R.D. Germană

Selecționatele de popice ale 
asociațiilor Voința din țara noas
tră au întreprins un turneu în 
Republica Democrată Germană. 
Iată bilanțul celor trei duble în- 
tîlniri și rezultatele obținute de 
membrii loturilor republioane ■ 
masculin: Voința — Chemie 
Granscuitz 4858—4780 p.d. (G. Ră
dulescu 904 p.d., I. Micoroiu 878 
p.d.) f feminin: Voința — Che- 
mie Granscutz 2353—2178 p.d. 
(Ileana Gearfaș 421 p.d.. Marga
reta Szemani 409 p.d.. Crista
Szocs 395 p.d., Cornelia Moldo- 
veanu 373 p.d.); Voința—Akti-
vist Mucheln Geisental 4833—■ 
4975 p.d. (G. Rădulescu 867 p.d.< 
I. Micoroiu 896 p.d.) ; Voința 
Aktivist Mucheln Geisental 2354— 
2257 p.d. (Cornelia Moldoveanu 
409 p.d., Ileana Gearfaș 899 p.cL, 
Margareta Szemani 894 p.d., Cris
ta Szocs 675 p.d.)-/ Voința •— 
Akitivist Espenhein 5402—5676 
p.d. (L Micoroiu 977 p.d^ G. Răj 
dulescu 901 p.d.)/ Voința--X Akl 
tivist Espenhein 2504—2600 p’.d. 
(Crista Szocs 473 p.d, «țjfetrecord ’ 
individual egalat —• Margareta 
Szemani 412 p.d., Cornelia Mol
doveanu 412 p.d., Ileana Gearfaș 
406 p.d.).



Automobil Clubul Român, •«—i!după trei luni de la constituire
După cum este cunoscut, la în

ceputul lunii aprilie s-a constituit 
în țara noastră Automobil Clubul 
Român. După aproape 90 de zile 
de la acest eveniment, am făcut o 
vizită la sediul tinerei asociații; 
pentru a afla noutăți care inte
resează pe automobiliști.

• Automobil Clubul are acum 
filiale în toate reședințele de regiu
ne, precum și In orașul București. 
Aceste filiale își desfășoară activi
tatea în sediile O.N.T. și au preluat 
o serie de atribuții care pînă nu 
de mult se rezolvau numai pe plan 
central : eliberare de documente 
pentru automobiliștii ce pleacă în 
străinătate, acordarea de servicii 
turiștilor străini etc. In București, 
filiala A.C.R. va avea în curînd un 
sediu propriu (la parterul blocului 
turn din piața Operetei).

• Paralel cu înființarea de fi
liale, a început și înscrierea mem
brilor. Această acțiune va cunoaște 
un ritm mai viu o dată cu trece
rea la înființarea de cercuri auto
mobilistice pe orașe, raioane, insti
tuții. întreprinderi. Pentru cei care 
doresc să intre în A.C.R., amintim 
că taxele de înscriere sînt de 50 lei 
pentru posesorii de autoturisme și 
de 25 lei pentru motocicliști sau 
simpatizanți ; cotizația anuală de 
membru se ridică la 150 lei în pri
mul caz și 60 lei în cazul al doilea.

• Evenimentul constituirii Auto- 
' mobil Clubului Român este cunos

cut acum în toată Europa. încă din 
primăvară au fost stabilite contac
te cu forurile automobilistice din 
Italia, Franța, Austria, Anglia, R.F. 
a Germaniei, Danemarca, Belgia 
etc. Totodată, o serie de legături 
au fost realizate și cu prilejul re-

OlCLlSM

Pc cine mințiți ?
(Urmare din pag. 1)

Iată numai cîteva dintre decla
rațiile concurenților. Deci, în ma
joritatea cazurilor, cei chemați să 
dirijeze activitatea sportivă regio
nală au indus în eroare opinia 
publică, au făcut o treabă func
ționărească, numai pentru a trece 
în darea de seamă anuală încă 
o „acțiune" de masă. Nu putem 
numi nepăsare și nici măcar su
perficialitate ceea ce au făcut din 
această competiție de masă o scrie 
de activiști sportivi de la consi
liile regionale și raionale UCFS. 
Etete vorba de o minciună sfrun
tată, de o crasă inducere în eroare 
a opiniei publice și a forurilor de 
conducere a mișcării sportive. Cum 
și-au permis să ne înșele ? Cum 
și-au pus semnătura activiștii 
consiliilor regionale UCFS pe o 
adresă oare consfințea o minciu
nă ? Cum a fost posibil ea un 
participant la o finală de campio
nat republican să facă... calea în
toarsă spre prima treaptă a acti
vității competiționale, iar în cele 
mai multe părți această întrecere 
de masă să se rezume la o singură 
fază, cea pe regiune, in care ma
rea majoritate a concurenților 
erau din orașul de reședință re
gională ? In regiunile Suceava, 
Iași și Cluj — nici această fază 
nu a mai fost organizată, iar din 
altele (Brașov, Argeș, Oltenia, Mu- 
reș-A.M. și Galați) s-a „calificat" 
cite un singur concurent...

Așa stînd lucrurile, este evident 
că finala de duminică a fost un 
fiasco total, că ea nu a reprezen
tat decît un simulacru de între
cere,. nefiind ca participare nici 
măcar egală cu o finală de cam
pionat republican In sportul de 
performanță. Organizatorii (consi
liile raionale și regionale UCFS) 
s-au mințit singuri, sau — după 
Cum spune o zicală populară — 
și-au furat singuri căciula. A sosit 
vremea ca forul în drept — Con
siliul General al UCFS — să ia 
măsurile ce se impun, să-i sanc
ționeze drastic pe cei care își mai 

J permit și astăzi să mintă mișca
rea sportivă din țara noastră.

; fi interesant pentru birourile 
i-ifcnsiliilor regionale să vadă cum 
arată dările de seamă ale consiliilor 
raionale privind această acțiune de 
masă.

Ca Și... propriile cifre I 

centului Congres al A.I.T. (Aliance 
Internationale de Tourisme), la 
care a participat o delegație română 
condusă de tovarășul N. Bozdog. 
președintele A.C.R. Conform înțe
legerilor intervenite, turiștii-auto- 
mobiliști străini care ne vizitează 
țara (sau cei români plecați peste 
graniță) beneficiază de o serie de 
facilități, inclusiv de asistență în 
caz de defecțiune tehnică sau ava
rii. De altfel, așa cum desigur s-a 
observat, pe principalele șosele in
ternaționale din România au și apă
rut mașini vopsite în galben, 
cu inscripția : „A.C.R., ASISTENȚA 
RUTIERA”. Aceste mașini vin la 
nevoie în ajutorul membrilor 
A.C.R. și turiștilor străini, serviciile 
lor fiind asigurate în mod gratuit.

I
• Ne-am interesat și de proble

mele cu caracter sportiv. Am aflat 
că în prezent Comisia națională 
sportivă auto din cadrul A.C.R. este 
preocupată de pregătirile în vede
rea celei de a IV-a ediții a Raliului 
Dunării, programată între 19—23 
iulie. Această competiție a fost dată 
de federația internațională de spe
cialitate în grija forului automobi
listic român și ea contează, ince- 
pind din 1967, în campionatul eu
ropean. întrecerea va avea un tra
seu de 3164 km (dintre care 1 857 
km în România) și va cuprinde 10 
probe speciale, majoritatea pe teri
toriul țării noastre ; ea se va în
cheia la Mamaia. Vom avea, așa
dar, prilejul să urmărim o dispută 
sportivă de înalt nivel (contînd ca 
etapă în campionatul european, 
competiția se va bucura de prezen
ța la start a celor mai iscusiți mae
ștri ai volanului). Totodată, la edi
ția din acest an a raliului își vor 
face debutul și trei echipaje româ
nești, care vor conduce automobile 
speciale Renault 8 Gordini. De
semnarea echipajelor urmează să 
aibă loc peste cîteva zile, cînd cei 
20 de „candidați" vor fi supuși 
unui examen, probabil pe serpenti
nele ce urcă la Poiana-Brașov. Se
lecționeri și antrenori sînt Petre 
Cristea și Alex. Devassal.

• In programul sportiv al A.C.R. 
pe anul în curs mai figurează și 
alte competiții : Raliul București, 
care se va organiza în august ; Ra
liul României, programat la mijlo
cul lui septembrie ; cîteva echipaje 
românești vor lua parte în octom
brie la Raliul Balcanic ce se va 
desfășura în Iugoslavia.

• In încheiere un amănunt ne
plăcut : Automobil Clubul Român 
își primește și astăzi oaspeții — la 
trei luni de la înființare — în ace
lași vechi „sediu”, format dintr-o 
singură încăpere improvizată la 
intrarea unui garaj. Peste 20 de lu
crători ai acestei instituții muncesc 
în acel local impropriu, în fața că
ruia de cîteva zile au apărut niște 
avertizoare cu următorul textl: 
„Atențiune, pericol de prăbușire !” 
Oare asemenea inscripții trebuie 
să-i întîmpine pe oaspeții de peste 
hotare ce vin zilnic la sediul A.C.R.? 
Noua asociație merită mai multă 
grijă din partea forurilor în drept, 
mai ales acum, în condițiile Anului 
Internațional al Turismului.

D. LAZAR

I

PRONOSPORT
UN AUTOTURISM „RENAULT DAUPHINE- 
GORDINI" LA CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 9 IULIE 1967, IN AFARA PREMIILOR 
OBIȘNUITE ÎN BANI

AZI ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

Programul concursului PRONOSPORT nr. 27 
din 9 iulie 1967 cuprinde 13 meciuri din 
.CUPA DE VARĂ*.

In cadrul premiului 
curs beneficiază de un 
DAUPHINE-GORDINI* 
rar în afara premiilor
iată programul acestui concurs î I: Chimia 
Suceava — Metalul Rădăuți; II.: Foresta Făl
ticeni — Minobrad Vatra Dornei; III: Vic-

exceptional acest con- 
autoturism .RENAULT? 
și 31 700 lei în nurne- 
obișnuite în bani. Dar

OTBAL
Finala „Cupei" a întregit un tablou 

de loc îmbucurător al fotbalului nostru
României" la 
ultimul meci

Finala „Cupei 
fotbal a constituit 
oficial al sezonului competițional 
1966—1967. Fără îndoială, fiind 
vorba de o întrecere atît de popu
lară, ultimul său act prilejuiește 
numeroase comentarii. Cele mai 
multe silit legate de prezența în 
finală, pentru prima oară în isto
ria „Cupei", a unei formații de 
categoria C, ceea ce ne dă te
meiuri ca această întrecere să fie 
privită în contextul situației pre
care a fotbalului nostru.

După un campionat destul de 
modest ca valoare, după înfringe- 
rile suferite de echipa noastră re
prezentativă în campionatul eu
ropean, în partidele cu Elveția (în 
deplasare) și Italia (pe teren pro
priu — pentru prima oară în ul
timii 4 ani), „Cupa" a întregit ta
bloul de loc îmbucurător pe care 
ni-1 oferă acest sport atît de în
drăgit de masele largi de oameni 
ai muncii din țara noastră. De
sigur, trebuie să recunoaștem că 
această competiție se bucură de 
mult interes din partea iubitori
lor fotbalului, în primul rînd prin 
surprizele pe care aproape fiecare 
ediție le consemnează, prin posi
bilitățile ce le oferă echipelor 
„mici", de valoare modestă, de a 
obține succese, califlcindu-se în 
faze superioare în dauna unor for
mații de categoria A. Aooeptînd 
elementele de surpriză pe care 
„Cupa" le produce uneori (nu nu
mai la noi, ci și în alte țări), tre
buie să arătăm că ceea ce s-a în- 
tîmplat în acest an în întrecerile 
de cupă din țara noastră a depă-

LA ZI
MIERCURI, LA TG. MUREȘ : 

A.S.A. — DUKI.A PRAGA
Formația mureșanâ A.S. Armata, 

proaspăt promovată in categoria 
A, are prilejul să-ți încerce for
țele în compania uneia dintre 
cele mai reputate formații de club 
de Pe continent : Dulci» Prag».

Partida are loc miercuri. Ea este 
așteptată cu deosebit interes, ast
fel că se va realiza, probabil, 
record de spectatori.

TURNEUL DE TINERET 
DIN IUGOSLAVIA

un

După cum am anunțat, o selec
ționată de tineret a țării noastre 
a participat, sub denumirea de 
Progresul București, la un turneu 
internațional în Iugoslavia. In ul
timul meci Progresul a terminat 
la egalitate, 1—1 (0—0), cu formația 
iugoslavă N.K. Roviny. Golul echi
pei noastre a fost realizat de Re- 
gep. Iată clasamentul seriei : 1.
Partizan Belgrad 5 p., 2. Progre
sul București 4 p., 3. N.K. Roviny 
2 p., 4. U.S. Trieslina 1 p.

BARAJ PRELIMINAR 
PENTRU CATEGORIA C 

Minerul Motru și Politehnica Brașov 
susțin al treilea joc

Duminică s-a disputat meciul re
tur (în cadrul barajului preliminar 
pentru categoria (!) dintre echipele 
Minerul Motru și Politehnica Bra
șov. Intîlnirea a luat sfirșit cu re
zultatul de 0—0, scor înregistrat și 
în prima partidă.

Cel de-al treilea meci se dispută 
mîine, de la ora 17,30, la Km. Vil- 
cea. (Gh. Dobreanu — coresp.).

• Pronoexpres 9
toria Romain — Ceahlăul Piatra Neamț; 
Textila Buhuși — Petrolul Moinești,■ V: 
talul Buzău — Metalul Tîrgoviște; VI : 
iana Cîmpina — Flacăra Moreni; VII : Gloria
C.F.R. Galați — Oțelul Galați; VIII i Ancora 
Galați — Progresul Brăila; IX: Electrica 
Constanța — Portul Constanța; X. Stuful Tul- 
cea — I.M.U. Medgidia; XI: Metalurgistul 
București — Dinamo Victoria,- XII : Electro- 
putere Craiova — Autorapid Craiova; XIII : 
Victoria Tg. Jiu — Progresul Strehaia.

• Nu uitați să vă procurați bilete pentru 
concursul Pronoexpres de mîine, a cărui tra
gere va avea loc la Bucureștii. Astăzi ultima 
zi pentru vînzarea biletelor.

fanteziste

ai căror

mare a acestei ediții a

șit pînă și cele mai 
pronosticuri.

Să amintim, mai întîi, că multe 
echipe de categoria A, 
jucători pretind că au o valoare 
ridicată, au fost nevoite să pără
sească competiția mai devreme ca 
oricînd, iar altele s-au chinuit 
pur și simplu cu formații din cam
pionatele regionale, obținînd ca
lificarea doar datorită faptului că 
jucaseră in deplasare (vezi meciul 
dintre Metalul Plopeni, echipă din 
campionatul regiunii Ploiești, și, 
C.S.M.S. Iași). Petrolul Ploiești, 
campioana țării la acea dată, a 
fost eliminată cu un scor sever 
(4—0) de Minerul Baia Mare, Jiul 
cu 2—1 de Medicina Cluj (cat. C), 
Universitatea Cluj cu 2—1 de Chi
mia Suceava, Dinamo Pitești (0—2) 
și U.T.A. (0—1) de C.F.R. Timi
șoara. Și iată, în sfîrșit, surpriza 
cea mai 
„Cupei" : o echipă de categoria C 
elimină, rînd pe rtnd, nu mai pu
țin de 4 formații de categoria A
— Steagul roșu Brașov, Politeh
nica Timișoara, C.S.M.S. Iași și pe 
Rapid București, campioana țării !

Pentru performanțele realizate
— sincere felicitări inimoșilor 
fotbaliști din Fălticeni și antreno
rului lor, Iosif Lengheriu. Este cel 
mai frumos rezultat pe care o 
echipă de categoria C l-a realizat 
în cele 29 de ediții ale „Cupei 
României", rezultat pe care, ne
îndoios. iubitorii de fotbal din Făl
ticeni și-l vor aminti întotdeauna 
cu multă plăcere.

Nu știm însă cu cîtă’ plăcere 
își vor aminti de participarea lor 
la această ediție fotbaliștii de la 
C.S.M.S., POLITEHNICA TIMI
ȘOARA. STEAGUL ROȘU și RA
PID. Pentru că, de aici începe 
reversul medaliei, și anume este 
vorba de mediocritatea în care se 
zbat multe dintre formațiile noas
tre din prima categorie, de slabul 
nivel al pregătirii jucătorilor lor, 
de neputința de a găsi mijloacele 
tehnico-tactice cu care să depă
șească un adversar evident mai 
.. .slab.

Victoria categorică realizată în 
finală de echipa Steaua (scorul de 
6—0 ne scutește de prea multe 
comentarii) a reliefat, după opi
nia noastră, cîteva aspecte impor
tante, pe care am dori să le con
semnăm : a reabilitat, desigur, in
tr-o oarecare măsură, fotbalul din 
categoria A, a cărui „carte de vi-

CONSTANTIN 
CONSTANTIN ALEXE

MACOVEI

Echipa Steaua, ctștigătoarea Cupei: de la stingă la dreapta, sus: llio 
Savu (antrenor principal), Sătmăreanu, Vigu. Jenei, Suciu, Negrea, 
Chiru, Hălmăgeanu, Ohisie (antrenor secund); ;jos: S. Avram, Soo, 
Constantin, Voinea și Pantea. Lipsesc din fotografie Haidu, D. Niculae 
și D. Popescu. Foto i A. Neagu

IV :
Me-
Po- 

su- 
ju-

era

zită" fusese atît de serios șifo
nată ; dar, nivelul modest la caro 
a evoluat echipa din Fălticeni! 
(sigur, trebuie să avem în ve-Ș 
dere că ea a jucat pentru prima 
oară la lumina reflectoarelor șt 
că a resimțit oboseala după me
ciul greu de miercurea trecută) 
ridică din nou serioase semne de 
întrebare în legătură cu elimina
rea atîtor echipe de categoria A 
(vă închipuiți cit de prost au jucat 
cei aproape 50 de fotbaliști care 
,,au apărat" prestigiul primei ca
tegorii a țării în partidele cu Fo
resta) ; ne-a arătat că Steaua, 
echipă matură, cu multă expe
riență competițională, a privit me
ciul cu seriozitate, acționind chiar 
din primele minute în mod decis, 
impunîndu-și jocul, folosind 
perioritatea tehnico-tactică a 
cătorilor săi.

Faptul că în min. 16 scorul 
de 3—0 pentru Steaua a dus la 
„căderea" aproape totală a fotba
liștilor de la Foresta, ei fiind în 
continuare o pradă ușoară pentru 
bucureșteni. Am asistat la o între
cere în care se înfruntau forțe ine
gale (parcă eram la un antrena
ment), inegalitate care și-a pus 
amprenta asupra nivelului parti
dei : a fost o finală care s-a si
tuat departe de cerințele pe care 
le reclamă o asemenea partidă 
decisivă, partidă ce stabilește în- 
vingătoarea unei competiții angre- 
nind mii de echipe ! Că scorul nu 
a fost mai mare de 6—0 aceasta 
se explică prin aceea că in repriza 
a doua fotbaliștii bucureșteni au 
slăbit simțitor ritmul acțiunilor, 
precum și prin faptul că ei au ra
tat multe, multe ocazii din poziții 
foarte bune (Soo, Constantin, Voi
nea, Sorin Avram, Negrea, D. Po
pescu).

Și cite nu s-ar mai putea spune 
despre această finală care a în
cheiat cea de-a 29-a ediție a „Cu
pei României"... Ne gîndim însă 
că Federația de fotbal, antrenorii 
și jucătorii, conducerile cluburilor 
și asociațiilor sportive au tras, la 
rîndul lor, învățămintele necesare 
și nădăjduim că la noua sa ediție 
această tradițională întrecere ne 
va oferi prilejul unor constatări 
îmbucurătoare, care 
progresul fotbalului

mult așteptat.

să marcheze 
nostru, atît

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 

Nr. 26 din 28 iunie 1967
Extragerea I; categoria a II-a: 1 variantă 

a 34 776 Iei și 4,5 a 9776 lei; catggoria a 
III-a: 38 a 1523 lei; categoria a IV-a : 236,5 
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tegoria a Vl-a : 3900 a 26 Iei.
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Report categoria I: extragerea I; 24 633 Iei.
Plata premiilor la concursul Pronoexpres 

nr. 26 din 28 iunie a.c. începe în Capitală, vi
neri 7 iulie 1967, iar în țară aproximativ luni 
10 iulie 1967.

Rubrică redactată de Administrata de stat 
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Echipele noastre pe bcuriie secunde i Corespondențe speciale pentru SPORTUL POPULAR
îw hisrnArtla 4a ksmHhsi flirt IlEfSnciaifia ! 1în turneele de handbal din Iugoslavia
Din cauza orei târzii la care s-au 

încheiat ultimele meciuri atît în 
turneul internațional de la Zagreb, 
cit și în cel de Ia Belgrad, nu am 
fost în măsură să comunicăm citi
torilor noștri rezultatele finale. O 
facem acum, anunțînd că în ultima 
etapă a turneului dotat cu „Cupa 
orașului Zagreb", echipa feminină 
a țării noastre a întrecut selecțio
nata Poloniei cu scorul de 13—7 
(7—3), ocupînd în felul acesta lo
cul secund în clasament. In partida 
finală Iugoslavia a învins Ungaria

cu 10—7 (7—3), cucerind în felul 
acesta trofeul.

La Belgrad, în prezența a peste 
2 000 de spectatori, în finala „Tro
feului Tajmaidan” selecționata Iu
goslaviei a învins echipa României 
cu 28—15 (11—4). Cele mai multe 
goluri pentru echipa noastră le-au 
înscris Costache II (5), Guneș (3), 
Nica (2) și Popescu (2). In jocul 
pentru locurile 3—4, reprezentativa 
R.F. a Germaniei a întrecut Bulga
ria cu 18—12 (10—5). Handbaliștii 
români au ocupat locul doi, după 
formația Iugoslaviei.

i Fotbalul italian la

i
i
i
i

ora transferurilor

VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — S-a 
încheiat întîlnirea internațională de 
atletism dintre selecționatele Polo
niei și U.R.S.S. La feminin, victoria 
a revenit gazdelor cu 66—51 puncte, 
iar la masculin au cîștigat atleții 
sovietici cu 111—99 puncte.

Cea mai bună performanță din 
ziua a doua a fost realizată de 
sportiva sovietică Antonina Okoro- 
kova, care a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. în proba de săritură 
în înălțime, trecînd ștacheta înăl
țată la 1,82 m. Rezultatul obținut 
de Okorokova reprezintă cea de-a 
treia performanță mondială din toa
te timpurile după cele obținute de 
Iolanda Balaș (România) 1,91 m și 
Michele Masson-Brown (Australia) 
1,83 m. Alte rezultate : MASCU
LIN : 200 m: -Werner (Polonia) 
21,0 : 400 mg : Zegaris (URSS) 51,1 ; 
ciocan : Kondrașov (URSS) 66,80 m ; 
înălțime : Gavrilov (URSS) 2,17 m ; 
lungime: Igor Ter Ovanesian
(URSS) 8,03 m ; ștafeta 4x400 m : 
Polonia 3:06,4; FEMININ : 800 m : 
Sobieska (Polonia) 2:05,8 ; lungime:

Talîșeva (URȘS) 6,46 m ; greutate : 
Cijova (URSS) 17,32 m ; suliță .\Ja- 
worska (Polonia) 58,68 m.

• Intr-un concurs de atletism 
desfășurat la Santa Barbara (Cali
fornia), sprintera americană Bar
bara Farrell a egalat recordul mon
dial in proba de 100 m cu timpul de 
11,1. Această performanță a mai 
fost realizată de trei atlete : polo
nezele Eva Klobukowska și Irena 
Kirszenstein (la 9 iulie 1965) și ame
ricana Wyomia Tyus (la 
1965). în cursa de la Santa 
Wyomia Tyus s-a 
trei cu timpul de

clasat
11,6.

31 iulie 
Barbara, 
pe locul

mondial la 220• Recordmanul 
yarzi, Tommie Smith, a fost învins 
în proba sa favorită cu ocazia con
cursului de la Honolulu. Smith 
clasat pe locul doi cu timpul 
20,9, în urma tânărului atlet 
Evans, care a realizat 20,8.

s-a 
de

Lee

• Sarajevo, cu 42 de puncte, a 
devenit campioană de fotbal a Iu
goslaviei. Pe locurile următoare — 
Dynamo Zagreb cu 40 puncte, Par
tizan Belgrad — 38 puncte și Voj- 
vodina Novi Sad — 33 puncte.

i
i
i

i
i
i
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pe ultimul loc!
• Echipa Valencia este cîști- 

gătoarea ediției din acest an a „Cu
pei Spaniei" la fotbal. In finală, 
Valencia a învins cu scorul de 2—1 
(1—1) formația Atletico Bilbao.

I
8
I

După ce a pierdut cu 0—3 (10, 14, 
10) in fața echipei Bulgariei, în 
etapele a doua și a treia ale tur
neului internațional feminin de vo
lei desfășurat în orașele Magde
burg și Stendal din R.D. Germană, 
selecționata de senioare a țării noa
stre a cedat reprezentativelor 
Ungariei și R.D.G. cu 0—3 (11, 6, 5) 
și, respectiv. 0—3 (10, 12, 6). Ea a 
ocupat astfel ultimul loc în clasa
mentul final al competiției, pe pri
mele trei încheind întrecerea echi
pele : 1. R.D. Germană 3 v, 2. Un
garia 2 v, și 3. Bulgaria 1 v. Asupra 
comportării echipei care ne-a re
prezentat la turneul din R.D.G. vom 
reveni

• Turneul internațional de polo 
pe apă de la Bratislava a fost cîș- 
tigat de echipa Akademik Sofia, 
care în finală a întrecut cu scorul 
de 5—3 (2-0, 1-1, 2-0, 0-2) formația 
Slavia Bratislava.

I
I
I

99

• In localitatea Budva se des
fășoară un meci-turneu de șah la 
care participă cei mai buni jucători 
din U.R.S.S. și Iugoslavia. In tur
neul masculin, după 9 runde, con
duce marele maestru sovietic Kor- 
cinoi cu 6 puncte și o partidă în
treruptă. La feminin, după 10 run
de, în frunte se află Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu 6'/j puncte.

I
I
8
8
I

Boxul? Da!
(Urmare din pag. 1)

plina sportivă consimțită, renunțarea la orice fel 
de, abuzuri, nu țin tot de un moral robust ?

—Considerați talentul o condiție sine qua 
non ?

— Depinde! Nu, dacă e vorba de masa 
praeticantilor acestui sport. Da, cînd e vor
ba de marii campioni. Fără talent nu e de con
ceput o „stea*1 în box. Priviți-l pe Gîju. 
triotul de. De cînd l-am văzut mi-am t 
un mare talent, un viitor 
însă, că n-am lăsat să se 
singur duce la medalia de

— într-adevăr, nu !
— Și am văzut mulți

compa- 
r,is: iată 

mare campion! Sper 
înțeleagă 
aur...

că talentul-

boxeri în 
(semn către argintul tâmplelor). Cînd 
prima dată, pe Patterson, ori pe Clay, ori pe ar
gentinianul Perez, la fel am spus. Mi-ar părea 
bine să nu mă fi înșelat nici în privința lui 
Gîju...

viata mea 
l-am văzut

— în box există două tendințe: forța și 
scrima pugilistică. Pentru care optați?

— Pentru amîndouă, dar... laolaltă! Pentru for
ța dublată de tehnică, ceea ce face boxul spec
taculos, plăcut.

—A.I.B.A. s-a exprimat nu o dată în fa
voarea boxului tehnic. Totuși, se spune că 
la marile competiții, la Jocurile Olimpice, mai 
ales, a biruit forța...

— Sînt numai parțial de această părere. Un 
număr mare de boxeri participanți pentru prima 
oară la asemenea competiții, dar deopotrivă dor
nici de afirmare, au adus cu ei doar.,, forța. în 
multe partide eliminatorii numai de box nu putea 
fi vorba. Știți, desigur, că chiar dacă unul din 
competitori e multilateral pregătit, dar are un 
idversar slab la tehnică și tare la pumni, meciul

tot 
să

Campania achizițiilor și a cedări
lor de jucători, care în Italia este 
declanșată de obicei imediat după 
terminarea campionatului (dar care 
în realitate începe prin tratative... de 
culise cu mult înainte), nu a intrat 
încă în faza culminantă. Totuși, cîte- 
va transferuri notabile au fost efec
tuate de către managerii marilor clu
buri, în special de către „magul a- 
chizif iilor**, Gipo Viani de la Bo
logna, care a îndeplinit această func
ție și la Milan și Genoa.

De fapt, cea mai mare „lovitura* 
de acest fel a realizat-o Viani acum, 
prin cedarea centrului atacant bolog- 
nez Nielsen clubului Internaționale 
Milano, primind în schimbul acestuia 
pe stoperul naționalei italiene, Guar
neri, ca și cîteva milioane de lire, 
cu care a fost adus la Bologna bra
zilianul Clerici de la Lecco, unul 
dintre golgeterii campionatului. O 
explicație a acestei echivalențe stă 
în faptul că danezul Nielsen este un 
jucător în ascensiune, pe cînd Guar
neri, ca și Clerici — lăsînd la o 
parte indiscutabilele lor calități — 
sînt jucători vîrstnici, primul avînd 
29 de ani, iar cel de al doilea 26.

A doua lovitură de teatru a fost 
înregistrată prin transferul de la Spăl 
la Roma al interului Capello, in 
schimbul unei sume de 200 milioane

Cine privește lista optimilor de 
finală ar putea crede că Wimble- 
don-ul din acest an a fost lipsit de 
o participare selectă. Parcă lipsesc 
marile nume ale tenisului, dintre a- 
cestca mai figurînd doar două: 
australienii John Newcombe și Ken 
Fletcher. Adevărul este însă că a- 
ceștia sînt singurii capi de serii care 
au reușit să treacă de încleștarea de- 
cimantă a primelor tururi. Desigur, 
mult mai impresionant rămîi în fața 
listei celor eliminați: Santana, Emer
son, Roche, Drysdale, Leshly, Bow- 
rey — toți capi de serie pe tablou, 
Ia care am mai putea adă-uga, pe 
rînd, pe Mulligan, Tewitt, Davidson. 
Osuna, Krishnan, Okker, Pietrangeli, 
Riessen, Passarell.

Care este explicația ace.stei
de surprize ? Una singură, aceea 
cei „mari" nu mai au valoarea 
care au fost creditați pînă de 
rînd. In optimile de finală, l-am
zut pe Emerson servind mingi slabe 
și abia putând să returneze ,,bom-

suite
că 
cu 

cu- 
vă-

de lire. Cele două afaceri apar ca 
foarte importante și datorită faptu
lui că au fost încheiate cu trei săp- 
tămîni înainte de terminarea perioa
dei de transferări (15 iulie).

Aceasta nu este totul. Pe „jărati
cul** pieții fotbalistice se coc alte 
achiziții senzaționale despre care a- 
cum doar se vorbește, dar care ar 
putea constitui adevărate recorduri 
în materie. Cea mai importantă din
tre ele, care stârnește vîlvă în presă, 
este iminentul transfer al jucătorilor 
Rizzo și Riva de la Cagliari la Ju- 

■ ventus, în schimbul astronomicei 
sume de 1,1 miliarde lire. Apoit 
transferul lui Meroni de la Torino 
tot la Juventus, pentru fantastica 
sumă de 750 milioane lire. Se mai 
vorbește, de asemenea, de transferul 
lui Picchi la Varese, al lui Jair la 
Roma și de achiziționarea mantova- 
nului Zoff de către clubul Milan. 
Dar aceste transferuri nu au fost 
anunțate oficial.

în fața acestei situații, care creea
ză o agitație dăunătoare în lumea fot
balului peninsular, federația italiană 
de specialitate, a încercat, într-o re
centă reuniune, să găsească soluții 
pentru a pune frîu acestui val de a- 
faceri, numite în Italia „le follie 
estive** (nebuniile de vară). Se vor
bește de o plafonare a sumelor de 
transferuri, de limitarea lor parțială.

Dar care va fi rezultatul unor a- 
semenea măsuri ? Practic, nul. Cine 
va împiedica marile cluburi să efec-

Guarneri

tueze achizițiile dorite, anutilînd că 
au plătii sume infinit mai mici decit 
cele date in realitate ? Eludarea legi
lor, intr-un asemenea caz, pare a fi 
mult mai ușoară decit controlul apli
cării lor...

CESARE TRENTINI

WIMBLEDON - 1967

bele“ trimise de înaltul iugoslav 
kola Pilici. Așa cum, în primul 
observasem la campionul de 
trecut. Manuel Santana, neputința de 
a răspunde cu aceeași viteză mingilor 
incisive ale lui Charles Passarell. A- 
cesta din urmă a căzut și ci acum 
victimă brazilianului Koch. 
ca și ultimul reprezentant al 
să iasă din luptă.

în culisele Wimbledon-ului 
nosticurile cele mai numeroase merg 
acum către John Newcombe. Austra
lianul, în vîrstă de 23 de ani, des
pre a cărui valoare se vorbește de 
mult, dar care n-a obținut încă nici 
un titlu în cele mai mari competiții 
de simplu, pare a fi acum ,,copt“ 
pentru victorie. Cu o singură rezervă : 
să treacă în sferturi de finală de 
Fletcher. în fața căruia a pierdut 
anul trecut, în turul trei la Wimble
don, de la un avantaj de 2—0 la 
seturi...

De două ori a apărut în fața unor 
tribune arhipline, pe terenul central 
secund, campionul român Ion Tiriac.

Ni- 
tur. 

amil

făcînd
S.U.A.

pro-

Un sport multivalent!
întâmplat ca unii udepți ai forței 
la urmă, dar — amintiți-vă bine

Prima oară, în compania 
său partener Ilie 
tat un „dubler“ 
ultimul moment 
capilor de serie 
Davidson. Este 
căm că în ultimele două seturi ale 
partidei — care au decis victoria 
australienilor — Țiriac și Năstase 
au avut conducerea cu 4—3 (și 
minge de avantaj...), respectiv 3—2. 
L-am văzut pe Țiriac apoi în meciul 
cu Ray Ruffels, -coleg de generație 
cu Newcombe și probabil viitor parte
ner al acestuia în echipa Australiei 
pentru finala ,,Cupei Davis“ Și aci 
a decis forța serviciilor și viteza de 
deplasare mai bună a australianului.

O notă inedită... Cu Ruffels, nu
mărul jucătorilor ..stângaci44 prezenți 
în sferturi crește la patru din opt 1 
Cu stingă joacă de asemenea Pilici, 
Taylor și Koch. încă un element 
nou care trebuie luat în analiză atentă 
de tehnicienii tenisului. Mulți teniș- 
mani, chiar de prima mînă, mărturi-. 
sesc că sînt foarte incomodați de un 
adversar cu stânga și nu-și pot des
fășura jocul normal. Vom asista, 
oare, în viitor la campionate separate 
pentru jucători cu dreapta și pentru 
cei cu stânga ?...

tânărului
Năstase, el s-a ară- 
de clasă, făcînd în 
incertă calificarea 
cu nr. 4, Bowrey- 

suficient să remar-

urii e. S-a
cîștige pînă _____ ________
au fost excepții. Excludem categoria grea, 

unde rar poate fi vorba de tehnică. (Alexe al dv. 
are, totuși, tehnică!)

Nu credeți că o vină au purtat-o și arbi
trajele ? Se spune — mai în glumă, mai în 
serios — că într-o competiție mare, ca să fii 
sigur de victorie trebuie să-ți pui adversarul la 
podea. Dar, zdravăn ! Că, dacă se scoală, poate 
obține decizia !...

, — .Am avut, intr-adevăr, unele necazuri cu ar
bitrajele. Oameni cu mai puțină experiență s-au 
lăsat impresionați de boxul în forță, sau au defa
vorizat pe unii boxeri. Vreau să vă spun că la 
„europenele** recente, de la Roma, deciziile au fost 
corecte, au făcut să cîștige cei mai buni. N-am 
înregistrat nici o contestație. Considerăm aceasta 
un început și vom exclude din arbitraj pe toți cei 
care vor manifesta alte preferințe decît boxul 
complet, înțelegînd prin asta forța conjugată cu 
tehnica, și, bineînțeles, cu tactica.

— Cîte partide considerați că e bine să sus
țină un boxer amator într-o competiție ?

— Cred că 5—6 meciuri în 10 zile, cît du
rează de regulă întrecerea olimpică, e prea mult. 
Consumul de energie fizică și nervoasă e enorm 
pentru un amator. De aceea, avînd în vedere nu
mărul mare de competitori, după Tokio am pro
pus să organizăm preliminarii eliminatorii — cum 
e „Cupa Europei** la fotbal — pe regiuni, pentru a 
ajunge la finale rezonabile, de 3—4 meciuri de 
fiecare boxer. O comisie a A.I.B.A.-ei studiază 
problema, dar o hotărîre nu văd posibilă înainte 
de Jocurile Olimpice din Mexic.

— Subscrieți la un campionat mondial al 
boxului amator?

— Propunerea e tentantă dar, după părerea mea,

nerealizabilă acum. Avem „europenele** și Jocurile 
Olimpice. Deci, la doi ani o competiție de pro
porții. Marea majoritate a boxerilor nu ar putea 
face față atît de frecvent la eforturi în mari 
întreceri, iar cele mai multe dintre federațiile na
ționale nu ar putea suporta cheltuielile reclamate 
de o altă competiție de amploare. Așa se și explică 
de ce în „Cupa Europei** s-au înscris doar 8 țări...

— O problemă care frămîntă pe mulțî iubi
tori ai boxului: titlul Iui Cassius Clay. Cînd e 
recunoscut campion al lumii Ia toate categoriile, 
cînd i se retrage titlul. Deși am ieșit din sfera 
boxului amator, dv îl considerați vrednic de 
titlul suprem ?

— Cunoașteți pe cineva care l-ar putea bate ? 
~ ...Nu!

— Nici eu...
— Ce ați dori să transmiteți iubitorilor bo

xului din România ?
— In primul rînd, admirația mea pentru fru

moasa dv țară, pe care am cunoscut-o pentru pri
ma dată, pentru oamenii ei prietenoși, cu inima 
deschisă, pentru condițiile de viață și sport de care 
se bucură tineretul român, ca întreg poporul, de 
altfel. Aș vrea să felicit oficialitățile sportive, 
federația, pentru succesul boxerilor români la cam-' 
pionatele europene de la Roma, ca și pentru 
orientarea dv evidentă în ultima vreme spre un 
box mai ales tehnic. Cred că aceasta vă va aduce 
un mare viitor în arena internațională, dacă veți 
continua sâ mergeți pe acest drum. Apreciez în 
mod deosebit capacitatea dv organizatorică și 
tehnică.

Toată simpatia mea miilor de spectatori, pentru 
entuziasmul Zor» pentru competența cu adevărat ex
cepțională, ca și pentru dragostea puternică cu care 
sprijină boxul.

Voi reveni cu plăcere în România,

HERB AUDREY
★

Ieri, la Wimbledon, s-au Jucat sfer-‘ 
turile de finală ale probei de simplu 
masculin. întîlnirea centrală au fur
nizat-o ultimii doi capi de serie pre- 
zenți în competiție, australienii New
combe șj Fletcher. Primul a cîștigat 
neașteptat de ușor (6—4, 6—2, 6—4) și 
urmează să întîinească în semifinale 
pe învingătorul partidei Pilici 
slavia) — Cooper (Australia) 
ruptă la scorul 12—10, 8—8.

Pentru prima oară, după

(lugo- 
între-

. .... __ . o pe
rioadă de șase ani, va fi prezent în 
semifinale un tenisman englez. Este 
vorba de Roger Taylor, care l-a eli
minat pe Ray Ruffels (Australia) cu 
6—4, 8—6, C—4. în fine, jucătorul vest- 
german W. Bungert a furnizat o nouă, 
surpriză, învingîndu-1 pe brazilianul 
Thomas Koch : 6—4, 6—2, 6—4.

Ieri, în „Turul
Franței44

Etapa a 4-a a „Turului ciclist al 
Franței" (Amiens—Roubaix. 191 km), 
a lost cîștigată de belgianul Rey- 
broeck cu timpul de 4h46:44. Cu ace
lași timp au mai fost cronometrați 
numeroși cicliști care au sosit intr-un 
pluton masiv. Printre aceștia se aflau 
olandezii Janssen și Karstens, italia
nul Gimondi, spaniolii Santamarina șl 
tassa, englezul Simpson și francezul 
Poulldor. In clasamentul general in
dividual, pe primul loc a trecut J. 
Spruyt (Belgia). Poulidor (Franța) 
se află pe locul 10 la 1:50,0.

ledacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 236. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația" str. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună : 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an: 78 lei. 40365


