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CUM AM DEVENIT CAMPIONI MONDIALI

Hîiigcam și rîdcam de bucurie!
tmi vine atît de greu 
evăd, acum după atîtea 
filmul celor 24 de ore 

■ mi-au oferit cea mai 
e satisfacție din întrea- 
viată : titlul suprem, la 
> visează orice sportiv 
momentul cînd deslu- 

te primele taine ale spor
ii respectiv și pînă 
clipa cînd părăsește de- 
tiv arena competltlonală. 
ra o dimineață frumoa- 
Pășisem în sala centru- 
sportiv universitar din 
ntreal, puțin nervos ,- ra- 
;m de puțin calificarea 
turneul final individual 
•are speram atît de mult, 
i colegii mei nu se prea 
iu în apele lor, deși mo- 
• nu prea existau. Căzu- 
i într-o serie relativ 
ară și în mod normal

nimlc nu trebuia să ne 
prească din drum pînă 
semifinale. Dar, la scrimă, 
ca și în orice alt sport sur
prizele pot veni la tot 
pasul...

Am luat un start lansat : 
14—2 cu Argentina, 
americanii, băieți 
bronzați, dar cu o 
încă neșlefuită, nu 
pus probleme deosebite. 
Am reeditat „fiqura* și în 
întîlnirea următoare cu se
lecționata tării gazdă. Bă
ieții realizau tușă după 
tușă cu o ișurintă remar
cabilă. Cu toate acestea, a- 
tentia generală era îndrep
tată spre planșele unde 
evoluau sportivii din 
Ungaria, Polonia și U.R.S.S., 
marii favoriti ai întreceri
lor. Nu ne-a incomodat 
prea mult acest lucru. Dim
potrivă, ne-a permis ca în 
întîlnirea următoare cu e-

o- 
în

Sud- 
frutnos 
tehnică 

ne-au

chipa Franței (5—9) — sin
gura pe oare am pierdu l-o 
— să ne... studiem in li
niște adversarii, pe care 
aveam să-l reîntîlnim ime
diat în „sferturi*. Nici nu 
am depus erorturi deosebite 
pentru a ne impune.

Antrenorul francezilor și-a 
permis chiar să-l odihneas
că pe Talvard (ușor acci
dentat în meciurile greii 
minare), iar cînd s-a trezit 
în fata catastrofei nu a mai 
avut ce face. Nici Revenii 
sau Rodocanachi, nici Noel 
sau Dimont nu și-au putut 
închipui că pot fi contrați 
de o manieră atît de cate
gorică (am cîștigat cu 9—3). 
La sfîrșit însă, ne-au strîns 
sinceri 
succes

Pe o 
ponezii
zatie de a scoate din cirsă 
pe floretiștii maghiari 
'8—6), dar performanta lor 
nu ne-a prea încălzit de
oarece urma să înfrun
tăm pe cei mai incomozi 
adversari, trăgătorii polo- 
nezi, care spulberaseră pur

mîinile, urîndu-ne 
mai departe.
planșă alăturată, ja- 
reușeau marea sen-
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jmpionatul
epublican
! pentatlon
modern

I. Stoenescu

învingător

la scrimă

ore au durat între- 
pentatloniștilor în

apte 
le 
ia de spadă; șapte ore 
stat in sală, 
ă toridă, în
puțin comod 

r... Concursul 
iri. pentru fiecare vic- 
e acordîndu-se cite 26 
puncte.
1 c*asamgjitul probei lo- 

întîi a revenit Iul Al. 
enescu, :el mai experi- 
itat dintre actualii par- 
panți * campionat. EI 
nregistrat 38 de victorii, 
itru care a primit 1182 p. 
locurile următoare s-au 

;at : I. Baneth (Sănătatea) 
v-948 p. St. Vizitiu 28 

22 p, G. Vizitiu (Gloria) 
3. Spirlea 24 v-818 p, Gh. 
eseu 22 v-766 p etc. Pe 
lipe : Gloria 2636 p. Să
ri tea Timișoara 2350 p, 
iu a I 2272 p.
lupă două probe, clasa- 
itele generale se pre
ta astfel: INDIVIDUAL:
Al. Stoenescu

7 p, 2. D. Spirlea 
1888 p. 3. St. 

eaua II) 1947 p, 
smescu (Steaua I)

G.
1 p, 6. M.
eaua I) 1494 p; ECHIPE: 
Steaua I 5196 p, 2. Gloria 
'1 p, 3. Sănătatea 3945 p

TANASE MUREȘAN
maestru al sportului

(Continuare în pag. a 2-a)

Intr-o căl- 
echipamen- 
al scrime- 
a avut trei

(Gloria) 
(Steaua 
Vizitiu 
4. M. 

1814 p,
Ionescu (Sănătatea) 

6. M. Diaconescu

Astăzi sînt programate 
uă probe : tirul (poligonul 
nari, ora 9) și înotul 
rândul Tineretului, ora 17).

Manan Cosmescu (stingă) in 
asaltul susținut cu Dumitru 

Spirlea.
Foto : V. Bageac
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Marea sală a Palatului Republicii So
cialiste România găzduiește, începînd 
din dimineața zilei de 24 iulie, lucrările 
celei de-a Vll-a sesiuni a celei de-a 
V-a legislaturi a Marii Adunări Națio; 
nale. în centrul dezbaterilor actualei 
sesiuni se află activitatea internațională 
a României, problemele principale ale 
politicii externe a țării noastre.

însemnătatea acestei sesiuni 
marcată și de prezența, alături de 
deputați, a peste 2500 de invitați din 
rîndurile oamenilor muncii din întreaga 
țară - activiști de partid și de stat., 
conducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, ai marilor între; 
prinderi, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, persona
lități ale vieții științifice și culturale, 
generali și ofițeri superiori, șefi ai culte
lor, ziariști.

Asistă la lucrările sesiunii șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
noastră, ca și persoane oficiale 
peste hotare, aflate în vizită în 
mânia

în sală se află corespondenții

2. Expunerea cu privire la politica 
partidului și guvernului în problemele 
internaționale actuale.

3. Proiect de lege privind judecarea 
de către tribunale a cererilor celor vătă- 
mați în drepturile lor prin acte admi
nistrative ilegale.

este

Jara 
de 

Ro

în sală se află corespondenții per
manent! ai presei străine la București, 
precum și numeroși trimiși speciali ai 
unor mari agenții de presă, posturi de 
radio-televiziune și ziare din diferite 
tari, veniti la București pentru a asista 
la lucrările sesiunii.

Pe fundalul din spatele tribunei se 
află stema țării, încadrată de faldurile 
tricolorului și steagului purpuriu al 
partidului.

Ora Î0. Sosirea conducătorilor parti
dului și statului este întimpinată de în
treaga asistentă cu puternice și înde
lungi aplguze și urale.

Tn lojile oficiole igu loc tovorășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Aoostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul 
Mizil. Ilie Verdet, Max:m

4. Proiecte de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise de 
către Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Naționale.

Este păstrat un moment de reculegem 
în memoria lui Alexandru Buthy, epis
cop al Eporhiei reformate din Oradea, 
fost deoutat în circumscripția electo
rală nr. 11 Tileagd, regiunea Crișana, 
decedat, de la ultima sesiune

La primul punct al ordinei de zî, 
deputatul Ion Predescu, secretarul Co
misiei de validare, a prezentat raportul 
comisiei pentru validarea mandatului 
deputatului Ladislau Papp, episcop al 
Eparhiei reformate orădene, ales în locul 
devenit vacant. Marea Adunare Națio
nală a validat în unanimitate mandatul 
noului deputat.

Tntîmpinat cu îndelungi si puternice 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care a prezentat 
Expunerea cu privire la politica parti
dului și guvernului în problemele inter
naționale actuale.

Expunerea, transmisă de către postu
rile noastre de radio șl televiziune, a 
fost urmărită cu viu și deosebit interes 
de particioantii la sesiune, ca și de 
milioane de cetățeni de pe Întreg cu- 
Drinsul tării. La încheierea expunerii, 
întreaga asistență ovaționează puternic. 
Participanții la sesiune dau o vibrantă 
expresie hotărîrii ferme a poporului 
român de a sprijini și înfăptui neabătut 
politica externă a partidului și guver
nului, pătrunsă de înaltă principiali
tate, pusă în întregime în slujba inte
reselor vitale ale României socialiste, 
ale cauzei socialismului și păcii în 
lume.

La amiază comisiile economico-fî- 
nanciare ; pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale ; administrative ; pen
tru problemele de apărare și juridic» 
s-au întrunit în ședințe, continuîndu-și

Niculescu- 
.. ______„ _. Berohianu,

Petre Borilă, Constantin Drăqan, Gheor- 
ahe Rădulescu, Leonte Răutu. Vasil* 
Vîlcu. orecum si membrii supleanti ai 
Comitatului Executiv si secretarii C.C. 
al P.CR., vicenrosodintii Consiliul'ii de 
M'nistri. membrii Consiliului de Stat.

I nr-ă-;|p sesiunii sînt deschise de pre
ia Marii Adunări Naționale, to- 

vcncij! Ștefan Voitec.
Marea Adunare Națională a adoptat 

în unanimitate următoarea ordine de zi:

II ițrrp 
ședinței 
vr”*ncu!

I
1. Verificarea legalității aleqerii depu- 

i în locul devenit 
_____ în circumscripția electorală 
nr. 11 Tileaqd, regiunea Crisana.
Ii. vefr'iorea

latului declarat ales 
vacant în circumsi

I
(Continuare în pag. a 4-a)

Elisabeta Polihroniade și Margareta Teodorescu
învingătoare in turneul de

be AȘOV, (prin telefon). 
— Primul turneu Interna
țional feminin de șah al 
României a luat sfîrșit a- 
seară in sala de festivități 
a hotelului „Carpați". Par
tida centrală a ultimei run
de, Belaveneț—Polihroniade, 
a fost o remiză rapidă. în 
17 mutări. Jumătatea de 
punct „lăsată* de campioa-

na țării a permis Margare
tei Teodorescu, care a cîș
tigat la Eleonora Jianu, s-o 
egaleze pe fruntașa clasa
mentului. Și astfel, turneul 
se încheie cu o frumoasă 
victorie românească.

Alte rezultate : Jurcinska- 
Malypetrova Vi—Vi, Ve- 
roczl—Wreeken 1—0, Tro- 
janska—Keller Ve—Vt, Baum- 
stacck—Relcher Vi—Vs.

SE VA RIDICA NOUL CAMPIONAT DE BOX
PE ECHIPE LA 0 VALOARE SUPERIOARA?

Pupă o scurtă perioadă de odihnă, 
la 2 septembrie boxerii din în
treaga tară vor urca din nou 

treptele ringului. Prilejul il ofeiă noua 
ediție a campionatului republican pe e- 

anichipe, competiție care în ultimii 
se desfășoară cu regularitate.

Așa cum subliniam într-unul din nu
merele trecute ale ziarului, în fiecare an 
au existat păreri diferite cu privire Ia 
formula de disputare a campionatului. 
In acest an competiția prezintă unele 
noutăți, în sensul că la întreceri vor fi 
angrenate selecționate de regiuni (și 
j.u combinate interregionale, cum s-a 
întîmplat anul trecut).

Și în acest an există opinii pro și contra 
modului de desfășurare a campionatului, 
a perspectivelor acestei competiții. Toc
mai de aceea am considerat util să aflăm 
părerea cîtorva dintre tehnicienii care au 
contribuit, într-un fel sau altul, la în
tocmirea noului regulament.

MlIIAI TRANCÂ (secretar general al 
F.R. Box) : „Sînt convins că actualul 
campionat se va ridica la o valoare su
perioară celor din anii trecuti. S-a dis
cutat mult, în biroul federal și în Co
legiul central de antrenori, In legătură 
cu formula de disputare a intrecerilor.

S-a ajuns la concluzia că selecționatele 
regionale sau orășenești (cuprinzînd bo
xeri de la mai multe cluburi și aso
ciații din regiune) vor aduce o con
tribuție majoră la ridicarea calitativă a 
intrecerilor. Nutrim speranța că și con
siliile regionale ale UCFS vor fi inte
resate să sprijine formarea unor echipe 
puternice. Nu am fost de acord cu par
ticiparea în campionat a formațiilor de 
club, deoarece nu toate cluburile din 
tară pot alcătui echipe redutabile. Se 
știe că în anii trecuti, pentru a se for
ma o combinată interregională, boxerii 
se deplasau dintr-o localitate în alta, 
ii.r cînd urcau pe ring adesea aban
donau după cîteva minute de luptă. Se 
cheltuiau deci în mod nejustificat multi 
bani. Desigur că nici actuala formulă 
nu este cea mai bună. Personal, cred 
că această competiție poate lipsi din 
calendarul sportiv. Dar fiind singura 
formă în care — deocamdată — avem 
posibilitatea să angrenăm un mare nu
măr de boxeri, sîntem obligati, prin for
ța împrejurărilor, s-o menținem. Mult

R. CALĂRĂȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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la Brasov
Clasamentul final : Polt- 

hroniade. Teodorescu 7’/t, 
Keller, Belaveneț 7 p., Jur- 
clnska, Malypetrova 6 p.,
Verdczi 5*/* ~ -------
s p., Jianu 
starck 4 p., 
janska 3 p.

C. GRUIA, coresp. 
principal

------- va o p., 
p., Wreeken 
4'/. p., Baum-
Relcher, Tro-

PROGRAMUL
turului campionatului

categoriei A 1967-1968

la fotbal

• BOXERII DIN ECHIPELE REPREZENTATIVE NU VOR PAR 
TICIPA LA ÎNTRECERI • OPINII PRO Șl CONTRA SELEC 

TIONATELOR REGIONALE

Zn fotografie! eternii „rivali* I. Monea (stingă) și V. Trandafir în 
finala campionatului pe echipe — ediția 1966

(Foto : Emil Cișmaș)



întrecerea studenților
de la I. C.r. și A. IS. Varșovia în sezon estival.

0CRiMA~

Studenții Institutului de Cultură 
Fizică din Varșovia au întors vizita 
colegilor lor bucureșl'eni, cărora le-au 
fost oaspeți la sfîrșitul săptămînii 
trecute. Ei s-au Întrecut pe stadionul 

concurs 
eu 

va-

H. Tomczak (AZS)

Republicii, in cadrai unui 
atletic. Rezultatele înregistrate, 
dteva excepții, nu au atins o 
loare deosebită. Nu trebuie să uităm 
Insă că din ambele echipe au lipsit 
e serie de atleți renumiți, selecțio
nați in echipele reprezentative. Nu 
Înțelegem de ce studenții noștri au 
venit la concurs direct de la mare, 
de la cursul de Înot.

Iată citeva dintre rezultatele ob
ținute ; FETE : 400 m : FI. Grigores- 
cu 58,2; 800 m : W. Gabor 2:12,3; 
80 mg.: A. Szmidt (AZS) 11,8 -. 
disc: R. Moțiu 42,14; suliță: L. 
Boți 42,80; BĂIEȚI: 800 m: 1. 
Bratu 1:54,9; 400 mg.: B. Gierajew- 
sky (AZS) 54,4, 1. Burcă 54,7;

3000 m.ob.t _ 
9:16,0; înălțime: M. Mitilecis 1,96 ț 
greutate: S. Roszikowski (AZS)
15.43 ; suliță: D. Silaghi 66,8a m.

La terminarea întrecerilor, atletele 
bucureștene au obținut victoria pe 
echipe, în timp ce studenții polonezi 

întrecut pe cei de Ia I.G.F.
GH. BOGHIAN—coresp.

i-au

Campionatele
juniorilor mici

Din motive de ordin tehnic, 
întrecerile finale ale campiona
telor republicane de atletism ale 
juniorilor mici, care trebuiau să 
se desfășoare în zilele de 29—30 
iulie, vor avea loc la Cluj, la 
30 și 31 iulie.

juniori și junioare ale 
___________ în Ungaria pentru a 
susține o serie de meciuri în orașele Buda
pesta, Fees, Debreczen și Salgotarjan. Au făcut 
deplasarea: V. Popa, D. Dumitru, V. Răileanu, 
R. Popa, D. Paraschlv, D. Georgescu, V. Moisin,
L. Andreițu, M. Buleu,
M. Dumitran (antrenor 
Oltea Chelaru, Angelica 
ria Nedelea, Rose-Marie 
dafir, Suzana Szabados, 
risca Seifert, Iudith Farkaș, Liliana Popescu și 
Sabina Spinea (antrenor Gr. Avachian) la fete. 
Turneul va dura pînă la Bl Iulie.
i

• Vineri, sîmbătă și duminică vor avea loc 
la Mediaș turneele finale ale primului campionat 
republican pentru juniori mici (14—16 ani). S-au 
calificat echipele masculine Școala sportivă Cluj, 
Școala sportivă Mediaș, Școala sportivă Pitești, 
Farul Constanța și cele feminine Școala spor
tivă Brașov, Școala sportivă nr. 1 București, 
Școala sportivă Craiova și Școala sportivă Satu 
Mare.

• Reprezentativele de 
României au plecat ieri

A. Iliescu, V. Vasile, 
C. Dîrjan) la băieți, 

Tita, Elena Mareș, Ma- 
Mihalca, Floarea Tran- 
Gabriela Fordea, Fran-

Plingeam și rîdeam de bucurie!
(Urmare din pag. 1)

KbEESSE VA RIDICA NOUL CAMPIONAT 
VALOARE SUPERIOARĂ?PE ECHIPE LA 0

(Urmare din pag. 1)
■uh bine ar fi dacă în bugetul clu
burilor ar exista fonduri pentru or
ganizarea galelor intercluburi, orașe 
sau regiuni, dacă s-ar pune in joc 
mai multe cupe pentru juniori".

PETRE EPUREANU (arbitru): 
„Nici formula de disputare a campio
natului de anul trecut și nici cea 
de anul acesta nu-și va atinge sco
pul. Anul trecut, prin alcătuirea com
binatelor interregionale s-a urmărit a- 
tragerea In competiție a cît mai mul
tor pugiliști, precum și omogeniza
rea echipelor, lucru ce nu s-a rea- 
Uuai. Combinata Iași — Bacău — 
Suceava, de pildă, a fost formală în 
majoritatea cazurilor din reprezentanți 
ai regiunii Bacău. Rareori au 
introduși fi die 1—2 boxeri 
regiunea Iași, iar din Suceava 
unul. Reprezentativa Dobrogei a 
alcătuită exclusiv din sportivi 
la clubul Farul, iar cea a orașului 
București a cuprins In majoritatea 
cazurilor boxeri de la Metalul. Se 
poate vorbi, in asemenea situație, de

fost 
din 
nici 
fost 

de

Farul—T.S.C. Berlin 11-9
in meci revanșă

CONSTANȚA 24 (prin telefon). 
Duminici seara s-a disputat pe arena 
Olimpia din localitate revanșa în- 
tilnirii de box dintre echipele Farul 
ți TJS.C. Berlin. Meciurile au fost 
In generai spectaculoase, evidențiin- 
du-se ta mod deosebit „perechile* 
Dina—Rieger și Iliescu—Wolfgang. 
Gazdele au cîștigat cu 11—9. RE
ZULTATE TEHNICE: Dumitrescu 
b.p. Breske; Klaus b.p. Rlgălie; 
Iliescu b.p. Wolfgang ; Simioneseu 
egal cu Templer; Dinu b.p. Rieger ; 
Brauske b.p. Baciu; Pițu b.p. Wen
zel ; Trodler b.ab. 1 Pintilie (nejus
tificata introducerea acestuia in me
ciurile cu TS.G. Berlin) ; Preda b.p. 
Jutka; Anders b.p. Constantinescu.

L BRUCKNER—coresp.

o largă participare a boxerilor în
campionat ? Desigur că nu.

Consider că nici campionatul din 
acest an nu se va ridica la nivelul 
dorit, deoarece cluburile și asocia
țiile sportive nu sini cointeresate. Re- 
curgindu-se la formula „selecționate 
regionale", o seamă de secții care 
în trecut manifestau un interes deo
sebit pentru box s-au autodesfiinfat, 
sau sînt pe. cale să dispară. Exem
ple : Metalul Bocșa, l.M.U. Medgi
dia, Minerul Banat. Dinamo Craiova, 
C.S.O. Mediaș, iar secții cu tradi
ție cum sini cele de la Voința, Pro
gresul, Rapid etc., își trag silele 
de azi pe mîine".

ION STOIANOVICI (antrenor Ia 
Metalul Buc.) : „Hotărirea federației 
de a nu permite boxerilor de la Steaua 
și Dinamo (care sînt membri ai e- 
chipelor reprezentative) să participe 
la întrecerile din campionatul pe 
1967 o consider foarte bună. Se știe 
că nici o echipă din țară nu și putea 
măsura forțele cu 
Concurind alături 
Steaua, orice altă 
nainte învinsă, așa 
pioană era stabilit 
etapă a campionatului: ori Dinamo, 
ori Steaua! S-au purtat multe dis
cuții în cadrul comisiei orășenești iu 
legătură cu îmbunătățirea formei de 
disputare a campionatului. Ne-am 
gîndit ca orașul București să fie 
reprezentat în actualul campionat de 
două echipe, în componența cărora să 
intre boxerii de la Dinamo și Stea
ua (care nu fac parte din echipele 
reprezentative), precum și o parte din
tre pugUiștii de la celelalte cluburi 
și asociații bucureștene. In legătură 
cu formula de disputare a campiona
tului „selecționate regionale sau de 
club" ?, eu opinez pentru acestea din 
urmă. Cînd boxerii de la Metalul 
luptau pentru apărarea culorilor clu
bului lor, erau sprijiniți efectiv de 
conducerea clubului, direct interesată 
ca echipa să „meargă" bine. Nu mai 
vorbesc de faptul că antrenorii mun
ceau cu mult mai multă tragere de 
inimă. Acum, cînd s-a stabilit ca la 
campionat să participe selecționat» 
regionale, am destule rezerve...".

• A fost stabilit programul turneului prebal-
canic al juniorilor, care va fi găzduit între 
4—6 august de terenul de baschet amenajat în 
incinta stadionului Corvinul din Hunedoara: 
4 august, ora 19: Polonia — R. D. Germană, 
România juniori — România seniori ,• 5 august, 
ora 19: România seniori — R. D. Germană, Ro
mânia juniori — Polonia ; 6 august, ora 18:
România seniori — Polonia, România juniori — 
R. D. Germană. Terenul, înzestrat cu podium și 
instalație pentru nocturnă, a fost amenajat prin 
grija consiliului raional UCFS, al asociației spor
tive Constructorul Hunedoara și cu sprijinul 
direct al tov. Francisc Foltișca, director general 
al I.C.S.H.
i

• Duminică, s-a încheiat faza regională a 
«Cupei României*. De la 1 iunie pînă la 24 iulie, 
federația nu a primit nici un raport asupra 
desfășurării acestei faze. Ne întrebăm ce s-a 
întîmplat: au uitat comisiile regionale să tri
mită rapoartele, sau, pur și simplu, nu au orga
nizat această competiție ?

@ICLISM

aceste formații, 
de Dinamo și 

echipă pornea di- 
că titlul de cam- 
incă de la prima

• S-au încheiat și întrecerile fazei regionale 
a campionatelor de calificare. La dispute au 
participat echipe din toate regiunile, cu două 
excepții: Crișana și Argeș. Nu se joacă baschet 
în aceste regiuni ? Prezența cîtorva formații din 
Oradea și Salonta în campionatele categoriilor A 
și B dă un răspuns clar, iar cererea adresată 
federației de către echipele masculine Chimia 
Govora și Chimia Rm. Vîlcea de a li se admite 
participarea la faza de zonă este și ea eloc
ventă. Ce părere au comisiile de baschet din 
regiunile Crișana și Argeș ?

și simplu cuartetul italian (9—2). Acum începeau 
adevăratele emoții. întîlneam o echipă cu mare 
experiență de concurs, care ne bătuse de regulă 
în ultimii ani. De aceea am stat destul de mult 
să chibzuim ce tactică trebuie să adoptăm. Atac 
rapid, pînă la sufocarea adversarului, căruia nu 
trebuia să-i lăsăm nici un moment de răgaz. 
Ne-am promis unul altuia să luptăm pînă la 
ultima picătură de energie și din privirile lui 
Drimbă, Falb sau Țiu am înțeles că trebuia ju
cată ,cartea cea mare*.

Am pornit în trombă : B—0, 4—1 și 5—2. A 
urmat o ușoară relaxare (aveam nevoie de forțe 
proaspete pentru final) și deodată ne-am trezit 
egalați (5—5). Apoi, o victorie cît roata carului, 
a lui Drimbă asupra lui Wojda. Dar polonezii 
nu s-au dat bătuți ■, au aruncat în luptă toate 
forțele și nu ne-au lăsat să ne desprindem. 
Parulski și Lisewski au tras cu dinții de fiecare 
meci și iată-mă la 8—7 pentru noi — avîndu-1 
în față pe Wojda — cu sarcina de a puncta 
decisiv. Obținusem trei victorii consecutive și 
nu mi-aș fi iertat toată viața dacă aș fi ratat-o 
pe a patra. Cînd am terminat asaltul (cîștigat 
cu 5—4) eram epuizat. Nici nu am mai simțit 
îmbrățișările colegilor mei, bucuroși că vom 
urca pentru prima oară pe podiumul de pre
miere.

De altfel, meciul cu Polonia a fost pentru noi 
adevărata finală. Succesul ne-a smuls complet 
din încordarea nervoasă și ne-a adus pe e linie 
de tensiune cît se poate de potrivită unei între
ceri în care puteam schimba argintul pe aur. 
Porneam cu marea șansă a outsiderului, care nu 
are ce pierde. în schimb, floretiștii sovietici, 
mai nervoși ca de obicei, erau priviți ca marii 
favoriți. Lucrurile aveau să ia însă o întorsătură 
rapidă. Drimbă a deschis «seria* cu un 5—1 în 
fața lui Șarov. Apoi, rînd pe rînd, fiecare ne-am 
făcut datoria. Aplauzele nu au mai contenit cînd 
Țiu învingea pe proaspătul campion mondial, Pu- 
tiatin.

5—0 pentru România 1 Adevărată lovitură de 
teatru în sala din Montreal. Nu de lungă durată 
însă. Sovieticii ajung la 4—5 și pe planșă Drimbă 
îl întîlnește pe același Putiatin. Ionel este adp»U 
rabil și cîștigă net: 5—1. Apoi, forțele 
noastre s-au dezlănțuit și nimic nu ne-a mai 
putut opri pînă la victoria finală. Nici marea 
experiență a lui Sveșnikov, nici tehnica irepro
șabilă a lui Midler, nici deosebita ambiție a lui 
Putiatin și Șarov. Eram campioni ai lumii. Plîn- 
geam și rîdeam de bucurie. Eram fericiți. Iar 
cînd pe cel mai înalt catarg tricolorul nostru 
urca încet, încet în acordurile imnului scumpei 
noastre )>atrii, de acolo, de la mii de kilometri 
depărtare, doream tuturor sportivilor noștri să 
ajungă să trăiască un asemenea moment de ne
uitat.

Zeno Giurasa, cel mai bun „spatist* al țării, pe care-l vom revedea cu prile
jul concursului republican al școlilor sportive.

0ATAȚIE

N. Voicu: „A fi sau a nu fi...“
Ciclismul românesc Se află la 

răspîntie. Din cauza lipsei de spri
jin și a cortegiului de dificultăți 
cauzate de aceasta, sportului nos
tru cu pedale nu-i mai sînt la 
îndemină astăzi performanțe ono
rabile in arena internațională. 
Conștienți că fără o afirmare pe 
plan mondial ciclismul nu va be
neficia de „balonul cu oxigen" 
necesar redresării sale, activiștii 
acestui spart încearcă acum ieșirea 
dintr-un cere pe care-l vom numi 
r- nu fără temei — vicios. Pen
tru a intra in concernul olimpic, 
echipa de 100 km contratimp, tre
buie să-și cucerească dreptul la 
campionatele mondiale (barem: 
locurile 1—8), iar pentru a ajunge 
la C.M. are nevoie de o perfor
manță in jur de 2 h 10:00 la con
cursul internațional „Cupa orașu- 
lm București* (vineri 28 iulie, par
ticipă și echipele Danemarcei, Ita- 
Jiei, Potoniei și Bulgariei) sau Ia 

"«Criteriul olimpic" de Ia Luben 
(R.D.G.) din 3 august

Hamlettanul „a fi sau s nu fi" 
11 torturează de multe nopți (albe) 
pe antrenorul Nicolae Voicu unul 

cărora li a-a incre-

porților ci- 
spre Ciudad 
sînt proble- 
care-1 tulbură

dințat deschiderea 
clismului nostru 
de Mexico. Care 
mele neelucidate
Pe acest apreciat antrenor ? Echi
pa care a realizat acum cîțiva ani 
pe șoseaua București — Pitești 
2h.09:17, obținînd și locul IV la 
campionatele mondiale din Franța 
(1964), s-a dezagregat. Mai întîi 
a fost înlăturat — Pe motive dis
ciplinare — Gh. Bădără. Anul 
acesta, C. Ciocan a dat evidente 
semne de oboseală și antrenorul 
are motive serioase să pună sub 
semnul îndoielii utilitatea introdu
cerii sale în formație. De curînd, 
Ion Cosma și-a permis să lipsească 
două săptămîni de Ia pregătire, 
invocînd motive lipsite de serio
zitate. (Asupra acestui caz vom stă
rui. Dacă nu se va recurge la ser
viciile lui — ceea ce este foarte po
sibil — sau dacă va fi introdus 
în echipă și nu va da randamentul 
așteptat, federația de ciclism tre
buie să-i impute toate cheltuielile 
legate de pregătirea pe care a 
efectuate In acest an. Aceasta 
pentru că nu putem permite să 
se irosească banii statului eu ele-

mente certate în permanentă cu 
disciplina, elemente care-și permit 
să se pregătească numai atunci 
când vor și care, in plus, submi
nează omogenitatea lotului repu
blican).

Așadar, din cei 4 alergători a 
rămas doar unul: Emil Rusu. Vă 
imaginați cit de dificil este de

OPINII
introdus acum Încă 3 oameni in 
complexul foarte complicat al unei 
echipe de contratimp, în care pînă 
și... respirația trebuie coordonată. 
Antrenorul Nicolae Voicu are, 
deci, motive serioase să fie ne
liniștit. Candidații la cele 3 locuri 
— G. Moiceanu, Ion Ardeleanu, 
M. Rîndașu — fără a fi lipsiți de 
valoare, nu au totuși experiența 
necesară pentru a putea duce echi
pa la rezultate superioare. în plus 
federația de specialitate, comi
siile locale de ciclism și cluburile 
n-au asigurat acestor cicliști un 
program competițional care să con-

de care va dispune 
ascensiunea pe 
toții. Cum este 
de forță" ? Sînt 
un efort deo- 
al alergătorilor 

și aclimatizarea 
a-

tribuie la buna lor pregătire și 
care să-i permită antrenorului 
Nicolae Voicu verificarea alergă
torilor la anumite intervale de 
timp.

Și totuși, în aceste condiții tre
buie ca echipa să realizeze ba
remul de timp, să ocupe unul din 
primele 6 locuri la „mondiale" și 
să obțină o performanță bună la 
Jocurile Olimpice. Altfel, opinia 
publică nu-i va mai acorda ciclis
mului creditul său, iar condițiile 
materiale
nu-i vor permite 
care o dorim cu 
posibil acest „tur 
două posibilități; 
sebit în pregătire 
din noua echipă
in concursul de la București; 
bordarea celor două întreceri- 
examen cu un plus de dîrzenie 
cu o totală dăruire.

Fără îndoială, este greu de pre
văzut deznodământul acestei ofen
sive a ciclismului — slab susți
nută de forurile superioare — spre 
cucerirea dreptului la existență in 
compania sporturilor de la care 
așteptăm confirmarea în confrun
tările sportive mondiale. Să spe
răm, totuși, că va fi la nivelul 
dorințelor noastre...

HR1STACHE NAVM

Concursul 
școlilor sportive 
la ștrandul Obor!

în săptămînile care urmeazi 
tinerii noștri înotători vor fi ar 
gajați într-o serie de important 
confruntări cu caracter republ 
can. Seria competițiilor (aproap 
săptămînale) va fi deschisă d 
concursul republican al școlile 
sportive, programat sîmbătă (d 
mineața și după-amiază) și dum 
nică (dimineața) in Capitală.

Ca un amănunt inedit, întrec 
rile vor avea loc în piscina c 
50 m de la ștrandul Obor, b 
zin care cu ani în urmă a găzdu 
chiar și campionatele țării, di 
care în ultima vreme — lips 
de un sistem de încălzire 
apei — a fost aproape total aba 
donat. Reamintindu-vă că pe blo 
starturi vor urca o serie dint: 
campionii și recordmanii țăr 
printre care Zeno Giurasa. Am 
Andrei, Daniela Coroin, Mire 
Hohoiu, Alexa Băin (Reșița), VI, 
Belea, Edda Schuller, Anca P< 
(București), Mariana Bîrsan, D< 
Ungureann (Galați), I. Miclănș (S 
biu), considerăm ca și lansată i 
vitația pentru această interesa 
tă competiție.
• Federația de specialitate 

hotărît ca întrecerile campionat 
lor republicane de juniori 
înot să se desfășoare în Capita 
între 6 și 10 august.
• Două noi recorduri repub 

cane realizate de tinerii înol 
tori: Zita Erdeli (12 ani) de 
C.S.M. Cluj — 34,6 la 50 m spa 
și Roland Freund (12 ani) de 
Școala sportivă Oradea — 5:31 
la 400 m liber.
• Turneul final al campion 

tului republican de juniori 
polo a fost programat între 
iulie și 6 august, la ștrandul H 
neretului din Capitală.
• Săritorii noștri Ion Gan 

și Pantelimon Decuseară vor p< 
ticipa la concursul internațiox 
de la Bolzano, la sfîrșitul acest 
săptămîni.



La Steaua: optimism în legătură 
cu meciurile din „Cupa cupelor"

Steaua este și ea una 
dintre echipele cu „griji' 
suplimentare. în această 
toamnă. Învingătoare în 
.Cupa României", a cîști- 
gat dreptul de a participa 
la cea de-a doua competi
ție europeană inter-cluburi, 
.Cupa cupelor", unde va 
întilni, în primul tur, pe 
Austria Viena. Importanta 
evenimentului este sporită 
prin datoriile pe care 
Steaua le are de onorat 
fată de propriii săi supor
teri, datorii contractate în 
ediția de anul trecut a 
aceleiași întreceri cînd, 
după cum se știe, echipa 
lui Constantin a fost eli
minată de R. C. Stras
bourg, o formație destul de 
modestă. Alături de parti
ciparea în această compe
tiție, conducerea clubului 
din Calea Plevnei este 
preocupată, în egală mă
sură, de soarta echipei în 
întrecerile cu caracter in
tern, de continuarea — P- 
o treaptă superioară — a 
procesului recon
strucției de fond 
a acestei unități 
de bază din fot
balul nostru.

DRUMUL SPRE 
.NOUA" ECHIPA

Dificil de par
curs, drumul spre 
.NOUA" ECHIPA 
a repus în evidență (și în 
discuție) o serie de caren
țe în ce privește valoarea 
tehnică individuală a com- 
ponenților lotului. Chiar și 
din punctul de vedere al 
ansamblului (echipei) — în 
sezonul trecut — la Steaua 
s-au manifestat lipsuri care 
au împiedicat desfășura
rea în ritmul dorit a pro
cesului amintit mai sus :

— o Încadrare oarecum 
mecanică în așezarea 
1—4—3—3, ceea ce a dus 
la rigiditate în joc, la im
posibilitatea în care s-au 
aflat unii dintre jucători, 
de a-și manifesta persona
litatea și inițiativa (ex. a D. 
Popescu, D. Nicolae, S. 
Avram etc.);

— lipsa unei concordan
țe (în ce privește instrui
rea) între teorie și practică, 
pregătirea și jocul fiind 
abordate, în general, de 
la „catedră". Acest mod 
de a acționa a făcut ca 
unele teorii, poate juste în 
esența lor, să nu-și găsească 
aplicabilitate, iar unele fe
nomene (de pildă, .căderi

8 de „2“ la concursul Pronosport de duminică
Concursul Pronosport nr. 29 

de duminică 23 iulie 1967 a 
înregistrat nu mai puțin de 
opt „2“-uri (meciul Chimia 
Făgăraș — Faianța Sighișoara 
a avut ca rezultat 1 și nu 2 
cum a apărut <1 intr-o greșeală 
de tipar).

Dăm din nou rezultatele a- 
cestui concurs :

1. Mureșul Deva — A. S.
Cugir 1—4 2

2. C.S.M. Reșița — C.F.R.
Timișoara 3—4 2

3. C.F.R. Arad — Vagonul
Arad 1—1 x

4. Minerul Bihor — Steaua
roșie Salonta 1—1 x

5. Olimpia Oradea — Crișul
Oradea 1—2 2

6. Metalul Aiud — Clujea
na 2—2 x

7. Medicina Cluj — Indus
tria sîrmei C. T. 1—3 2

8. Arieșul Turda — Unirea
Dej 2—0 1

9. Chimica Tîmăveni — Soda
Ocna Mureș 0—2 2

10. Metalul Copșa Mică —
Gaz m Mediaș 1—4 2

11. A.S.A. Sibiu — C.S.M. Si
biu 1-2 2

12. Metrom Brașov — Trac
torul Brașov 0—1 2

13. Chimia Făgăraș — Fa
ianța Sighișoara 9—3 1

Fond de premii: 166 600
lei. 

le* echipei) să nu fie stu
diate și rezolvate la timpul 
cuvenit.

Acestea și altele sînt 
chestiunile rămase, spre 
rezolvare, pe masa condu
cerii clubului și a echipei, 
chestiuni discutate cu pri
lejul unei recente vizite 
făcute în .tabăra" fotbaliș
tilor bucureșteni.

.Nu de mult, noi am ana
lizat stadiul în care se află 
îndeplinirea măsnrilor luate 
pentru refacerea echipei, 
comportarea acesteia în 
campionat și „cupă" — 
ne-a declarat tov. col. 
ION AUREL, vicepreședin
te al clubului STEAUA. 
Desigur, problema numărul 
1 a fost cea care privea 
.căderile" înregistrate de 
formația noastră, căderi care 
se repetau aproape cu ca
racter de ciclu. Pfecîndn-se 
de ia îdeea că tendința de 
a le justifica exclusiv prin 

• JOCURILE CU AUSTRIA VIENA LA 
13 SEPTEMBRIE (LA VIENA) Șl 27 SEP
TEMBRIE (LA BUCUREȘTI) • 6 AUGUST: 
STEAUA - T.S.K.A, CERVENO ZNAME 
SOFIA • io AUGUST: STEAUA - 

SEL ARMATEI R.P.D. COREENE

viața nesportivă a unora 
dintre jucători ocolește a- 
devărata cauză, s-a ajuns 
Ia concluzia că ele au fost 
determinate. în principal, 
de erori săvîrșite sub ra
portul organizării procesu
lui de pregătire. Conduce
rea tehnică nu a planificat 
pregătirile în așa fel incit 
apariția ți durata formei 
sportive să coincidă cu pe
rioada în care trebuie rea
lizate obiectivele de per
formanță ale echipei. Fără 
Îndoială, abaterile de la 
normele vieții sportive, co
mise de către unii jucători, 
au avut greutatea lor în 
apariția eșecurilor respec
tive. Pentru întărirea dis
ciplinei, atît în procesul 
de instruire, cît și în 
afara lui, începînd de 
la 1 august 1967, în 
cadrul secției de fotbal 
a clubului nostru, va intra 
în vigoare UN REGULA
MENT DE ORDINE INTE
RIOARĂ ce va cuprinde 
DREPTURILE ȘI OBLIGA
ȚIILE JUCĂTORILOR. Sînt 
convins că acest regula
ment va avea o influență 
pozitivă pentru instaurarea

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 29 

DIN 19 IULIE 1967

EXTRAGEREA I : Cate
goria a II : 1 variantă a 
37.294 lei și 3 a 12.294 lei; 
a IH-at 38,5 a 1.375 lei; a 
IV-a : 229 a 297 lei ; a V-a :
840.5 a 81 lei ; a VI-a : 3.790,5 
a 24 lei.

REPORT LA CATEGO
RIA I : 49.831 LEI

EXTRAGEREA a H-a: 
Categoria a II-a : 1 variantă 
a 37.884 lei și 1,5 a 12.884 
lei; a HI-a : 18 x 1.927 lei; 
a IV-a : 99 a 450 lei ; a V-a :
414.5 a 107 lei; a VI-a:
1.875.5 a 33 lei.

REPORT LA CATEGO- „ 
RIA 1: 4.733 LEI

Plata premiilor de la con
cursul Pronoexpres nr. 29 
din 19 iulie 1967 se va face 
în Capitală începînd de vi
neri 28 iulie 1967, iar în 
țară aproximativ luni 31 
iulie 1967.

Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Loto—Prono
sport. 

unui mai larg spirit de 
autocontrol și autorăspun- 
dere în raport cu sarcinile 
și obiectivele echipei.

Noi am mai luat și alte 
măsuri menite să consoli
deze ceea ce s-a făcut bine, 
in acest răstimp, și să ducă, 
totodată, la lichidarea la
cunelor manifestate. Aceste 
măsuri au și început să 
fie aplicate, simultan cu 
pregătirile pentru noul se
zon*.

Despre pregătiri și des
pre eventualele noutăți din 
jocul Stelei am discutat cu 
noul antrenor principat 
STEFAN COVACI.

.Steaua se va prezenta, 
desigur, în sezonul care 
urmează, cu cîteva noutăți, 
ele privind îndeosebi o 
mai realistă organizare a 
sistemnlui defensiv și mai 
multă libertate de acțiune, 
tn teren, a jucătorilor. Aș 
dori ca această libertate 
de acțiune să fie concre
tizată printr-o mișcare mai 

complexă, o elas
ticitate accentuată, 
realizîndu-se ast
fel necesara su
perioritate nume
rică în atac și a- 
părare. Mai sînt 
și alte aspecte pe 
care le exersăm, 
acum, ia antrena
mente. Pregătirile 
noastre se desfă

șoară tn întregime sub sem
nul concordanței dintre 
ceea ce cerem noi și ceea 
ce pot da jucătorii. Nu sînt 
pentru stări de lucruri com
plicate. C.C.A. a fost o 
echipă mare, acționînd cu o 
simplitate rarisimă. Acesta 
a fost rin bun cîștigat, lă
sat de o parte aBi în șir. 
Dar... propun să discutăm 
despre ceea ce dorim să 
realizăm, după ce toate a- 
cestea vor fi lucruri înde
plinite*.

PROGRAMUL INTERNA
ȚIONAL AL ECHIPEI

Ultima parte a discuției 
a avut ca obiect progra
mul internațional al echi
pei, șansele ei în .Cupa 
cupelor*. Pînă la JOCURILE 
CU AUSTRIA VIENA, fixa
te pentTU DATELE DE 13 
SEPTEMBRIE (la Viena) și 
27 SEPTEMBRIE (la Bucu
rești), Steaua va mai sus
ține două întîlniri cu for
mații puternice, la 6 AU
GUST, la București, cu 
Ț.S.K.A. CERVENO ZNAME 
SOFIA și 10 AUGUST, tot 
Ia București, cu SELECȚIO
NATA ARMATEI R.P.D. 
COREENE (o adevărată re
prezentativă a țării priete
ne). Antrenorii și jucătorii 
echipei bucureștene au ma
nifestat optimism în legă
tură cu primul tur al .Cu
pei cupelor".

VALENTIN PĂUNESCU

Duminică, s-au desfășurat 
14 partide în cadrul „Cu
pei de vară*, lată rezul
tatele înregistrate, trans
mise de corespondenții 
noștri care au urmărit a- 
ceste meciuri.

METALUL AIUD — CLU
JEANA 2—2 (0—2). Au în
scris ; Majurachis min. 20 
și 41 pentru Clujeana, Cră
ciun min. 50 și Ene min. 82 
pentru gazde. (A Crițan — 
coresp.)

MEDICINA CLUJ— 1ND. 
SÎRMEI C. TURZ1I 1—3 
(1—2). Au marcat s Mîn- 
druțiu, SzOcs și Huszar 
pentru oaspeți și respectiv 
Pop. (N. Todoran — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — UNI
REA DEJ 2—0 (1—0).
Mîlna (în min. 45) și Bin
der (în min. 57) sînt au
torii celor două goluri din 
acest meci. (I. Patachi — 
coresp.).

Dumitriu III a jucat în linia de atac a Rapidului a înscris, cu capul, unul din cele 
6 goluri. Fază din meciut de verificare Rapid — Selecționata taberei de. juniori, disputat 
duminică la Bușteni,

Foto : Victor Zbarcea

PROGRAMUL
turului campionatului categoriei A, 1967-68

A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petroșeni 
Dinamo București — Steaua București 
Dinamo Pitești - Dinamo Bacău
Rapid București - Progresul București

Etapa a VHI-a — duminică 1 octombrie 1967
Steaua București - Universitatea Croiova 
Dinomo București - U. T. Arad 
Universitatea Cluj - Jiul Petroșeni 
Dinomo Bacău - Progresul București 
Steagul roșu Brașov - Petrolul Ploiești 
A.SA Tg. Mureș - Rapid București 
Dinamo Pitești — Forul Constanța
Etapa a IX-a—duminică 15 octombrie 1967
U. T. Arad - Dinamo Pitești 
Jiul Petroșeni - Steaua București 
Rapid București - Dinamo Bacău 
Petrolul Ploiești - A.S.A. Tg. Mureș 
Forul Constanța — Dinamo București 
Progresul București — Universitatea Cluj 
Universitatea Craiova — Steagul roșu Brașov
Etapa a X-a — duminică 22 octombrie 1967
Dinamo București — Jiu! Petroșeni 
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo Bacău 
Steagul roșu Brașov - Progresul București 
Farul Corrstcmțo - Universitatea Craiova 
Petrolul Ploiești — Rapid București
Steaua București — Dinamo Pitești 
Universitatea Cluj — U. T. Arod
Etapa a Xl-a - duminică 5 noiembrie 1967
Dinomo Bacău - Petrolul Ploiești 
Dinomo Pitești - Universitatea Clui 
Dinomo București - Rapid București 
Universitatea Craiova - A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petroșeni - Steagul roșu Brașov
U. T. Arad - Farul Constanța
Steaua București - Progresul București
Etapa a Xll-a - duminică 19 noiembrie 1967
Progresul București - Farul Constanta 
Universitatea Cluj - Steaua București 
Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești 
Rapid București - Steagul roșu Brașov 
A.S.A. Tg Mureș — Dinamo bucurești 
Dinamo Bacău — Jiul Petroșeni
U. T. Arad - Universitatea Craiova
Etapa a Xfil-a - duminică 26 noiembrie 1961
Universitatea Craiova - Rapid București 
Steagul roșu Brașov - A.S.A. Tg. Mureș 
Farul Constanța — Dinamo Bacău
Jiul Petroșeni - U. T. Arad 
Steaua București — Petrolul Ploiești 
Dinamo București — Universitatea Cluj 
Dinamo Pitești — Progresul București

Etapa 1 — duminica 20 august 1967
Dinamo Bacău - Steaua București 
Petrolul Ploiești — Dinamo București 
Universitatea Craiova - Jiul Petroșeni 
Steagul roșu Brașov - Forul Constanța 
A.S.A. Tg. Mureș - Universitatea Cluj 
Progresul București — U. T. Arad
Rapid București - Dinamo Pitești
Etapa a H-a — duminică 27 august 1967
U. T. Arad - Ropid București 
Steaua București - A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo Pitești - Steagul roșu Brașov 
Dinamo București - Universitatea Craiova 
Jiul Petroșeni - Progresul București 
Farul Constanța - Petrolul Ploiești 
Universitatea Cluj — Dinamo Bacău
Etapa a lll-a — duminică 3 septembrie 1967
A.S.A. Tg. Mureș — Farul Constanța 
Universitatea Craiova — Dinamo Pitești 
Steaua București - Rapid București 
Dinamo Bacău - U. T. Arad 
Steagul roșu Brașov - Universitatea Cluj 
Progresul București - Dinamo București 
Petrolul Ploiești - Jiul Petroșeni
Etapa a IV-a - miercuri 6 septembrie 1967
Dinamo Pitești - Dinamo București 
Progresul București — Petrolul Ploiești 
Universitatea Cluj — Universitatea Craiova 
Farul Constanța - Steaua București
Rapid București - Jiul Petroșeni 
U. T. Arad - A.S A. Tg. Mureș
Dinamo Bacău - Steagul roșu Brașov
Etapa a V-a — duminică 10 septembrie 1967 
Universitatea Craiova — Progresul București 
Universitatea Cluj - Rapid București 
Dinamo București - Dinamo Bacău
Petrolul Ploiești - U. T. Arad 
Steaua București - Steagul roșu Brașov 
Jiul Petroșeni - Farul Constanța
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo Pitești
Etapa a VI-a - duminică 17 septembrie 1967 
Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj 
Dinamo Bacău - Universitatea Craiova 
Progresul București — A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid București - Farul Constanța
Jiul Petroșeni - Dinamo Pitești 
U. T. Arad - Steaua București 
Steagul roșu Brașov — Dinamo București
Etapa a Vll-a - duminică 24 septembrie 1967 
U. T. Arad - Steagul roșu Brașov
Farul Constanța - Universitatea Cluj 
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești

„CUPA DE VARĂ“
C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. 

TIMIȘOARA 3—4 (2—2).
Meci foarte disputat. Au 
înscris Arnotchi, Pirvan 
(2) pentru gazde și Șchiopu 
(autogol), Covaci, lancu și 
Calinin pentru timișoreni. 
(I. Piăvițiu — coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI — 
SODA OCNA MUREȘ 0—2 
(0—t). Vasile Gheorghe și 
Stanciu au marcat cele 
două puncte ale oaspeților. 
(V. Cucui — coresp.).

C.F.R, ARAD — VAGO
NUL ARAD 1—1 (0—0).
Au înscris: Mihai min. 77 
(Vagonul) și Bermozer miu. 
86 (C.F.R.). (Gh. Ușca — 
coresp.).

METALUL HUNEDOARA 
— MINERUL LUPEN1 5—0 
(1—0). Steiner (3), Arus și 

Popa Remus sînt autorii ce
lor cinci goluri. (V. Albu — 
coresp.).

MINERUL BIHOR — 
STEAUA ROȘIE SALON
TA 1—1 (i—1). Au înscris: 
Tile pentru Minerul și 
Ujvari pentru Salonta. (Gh. 
Teaha — coresp.).

C.S.M. SIBIU — ASA 
SIBIU 2—1 (1—1). Radar în 
min. 4 și 75 și Stamanichi 
min. 32 (A.S.A.) au mar
cat cele trei goluri din 
acest meci. (I. Ionescu — 
coresp.).

METROM BRAȘOV — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—1 
(0—1). A înscris Mihai in 
min. 35. (E. Bogdan — co
resp.).

METALUL COPȘA MICĂ 
— GAZ METAN MEDIAȘ 

1—4 (1-—3). Au înscris 
Zanca (2), Dodu și Mure 
șan (autogol) pentru oas 
peți și Mureșan pentru gaz 
de. (Z. Rîșnoveanu — cc 
resp.).

MUREȘUL DEVA - 
A.S. CUGIR 1—4 (0—2
Au marcat: Smadea, Io: 
Gheorghe, Filip și Stoice; 
cu pentru Cugir și Udvai 
pentru Mureșul. (D. Stăr 
culese» — coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ - 
FAIANȚA S1GHIȘOAR. 
9—3 (5—0). Scorul zile
realizat de Drăgoi (5 
Sekely, Armeanu, Boanl 
II și Dechită pentru gaze 
și Ratiu, Sînlion și Wetx 
pentru oaspeți. (P. Staicu - 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA - 
OLIMPIA ORADEA 2- 
(0—0). Au marcat : Luca 
și Nagv pentru Crișul 
Foldvari pentru Olimpi 
(Ilie Ghișa — coresp.).



(Urmare din pag. 1) Uniunii Scriitorilor, Suzana
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Tenismani români

peste

Secunzii handbalului nostru ne-au adus 
„Cupa Mării Baltice//

rările în legătură cu proiectele 
legi incluse pe ordinea de zi 

sesiunii.
In cursul după-amiezii în conti- 
area lucrărilor sesiunii Marii 
lunari Naționale au început dez- 
terile la Expunerea cu privire 
politica partidului și guvernu- 
in problemele internaționale 

tuale.
Au luat cuvîntul deputății 
ivu Stoica, membru al Comite- 
ui Executiv, al Prezidiului Per- 
inent al C.C. al P.C.R., pre- 
lintele Consiliului de Stat al 
pub'icii Socialiste România, Du- 
Iru Balalia, prim-secretar al 
mitetului regional Ploiești al 

'. R.. Zaharia Stancu, președin-

fele
Gîdea, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, Ludovic Ta
kacs și Gheorghe Stoica, membri 
ai Consiliului de Sfat, Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
acad. Miron NicolesCu, președin
tele Academiei Republicii Socia
liste România, acad. Petre Con- 
stantinescu-lași, Anton Breitenho- 
fer, membru al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)
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Campionatul mondial Gimnastele noastre

studențesc de sah» 5

-1ARRACHOV 24 (prin telefon)— 
jucarea partidelor întrerupte 
cadrul turneului final al calc

inatului mondial studențesc de 
i, echipa României a obținut 
ma victorie, întrecind formația 
ediei cu 2'/2—l*/a. Echipa româ- 

in rindul căreia evoluează — 
ntre alții — Fl. Gheorghiu, E. 
izes, D. Zara, E. Pantazi, totali
za acum 5*/2 puncte. Pe primele 
uri ale clasamentului se af'ă : 
I.A. 11 p, U.R.S.S. 10‘/2 p, Ceho- 
vacia 10 p, R. F. a Germaniei

P-

concurează in Cehoslovacia I
Luni a părăsit 

noastră feminină 
care în zilele de 26—27—VII va 
lua parte la „Cupa Speranțelor** 
ce se dispută în Cehoslovacia. La 
concurs participă gimnaste (pînă 
la vîrsta de 16 ani inclusiv) din 
următoarele țări : Cehoslovacia, 
Uniunea Sovietică, Ungaria, Bul
garia, Polonia, R.D. Germană, Iu
goslavia, Cuba Și România. Țara 
noastră va fi reprezentată de: 
Maria Andrioaie, Alina Goreac, 
Irina Sărăcuț, Geta Dosiceanu, 
Claudia Pandelescu și Rodica Se- 
coșan. Antrenorul formației, Fr. 
Darvaș.

Capitala echipa 
de gimnastică,

I
I
I
I
I
I
I

„Europenele" de

Ieri, au plecat în Cehoslovacia 
reprezentanții noștri la tradiționala 
competiție de tenis pentru juniori 
„Cupa Galea", a cărei fază de zonă 
va avea loc între 24—30 iulie la 
Marianske Lazne. Echipa României 
cuprinde pe Viorel Marcu, Ion 
Sântei, Codin Dumitrescu și Du
mitru Hărădău. Din această zonă 
mai fac parte și sportivii Ceho
slovaciei, R.F. a Germaniei și Iu
goslaviei.

Tot ieri, primii noștri tenismani, 
Ion Tiriac și Ilie Năstase, au ple
cat în 
turnee, 
Retr.o, 
galia.

Italia pentru o serie de 
dintre care notăm : San 

Riccione, Viareggio, Sini-

Selecțxonata secundă de handbal a 
României s-a întors ieri de !a 
Gdansk cu frumoasa „Cupă a Mării 
Baltice", pe care a cîștigat-o 
a cunoaște înfringerea. După 
primele două ediții, echipele 
ne-au reprezentat nu au reușit 
claseze decît pe locul III, iată că da 
data aceasta formația noastră, alcătui
tă din jucători foarte tineri și în ge
neral lipsiți de experiența jocurilor 
internaționale, a reușit performanța 
de a ocupa primul loc în clasament. 
Amănunte asupra turneului am aflat 
de la antrenorul Lascăr Pană.

„Am debutat cu o surpriză : 11—7 
(5—2) cu noua formație a Uniunii 
Sovietice, rezultat pentru care am 
fost mult aplaudați. A urmat par
tida cu prima reprezentativă a Un-

fără 
ce, în

care 
să so

H0T4IIIIII Alt CONFERINJEI ftDERAJIHOR DE EEAilS

Delegați a cinci federații de 
specialitate, din Iugoslavia, Gre
cia, Bulgaria, Turcia și România, 
s-au întrunit la București, în o- 
bișnuita conferință care are loc 
o dată cu fiecare ediție a Balca
niadei de tenis.

Conferința a hotărît în unani
mitate includerea definitivă a 
competiției feminine în programul 
Balcaniadei, începind de anul vi
itor. După cum se știe, pînă acum 
s-au desfășurat două ediții expe
rimentale în competiția feminină, 
cîștigate de reprezentativa Bul
gariei și, recent, de echipa Româ
niei. A doua hotărîre privește fi
xarea datelor și locului de des
fășurare a Balcaniadei de tenis, 
ediția a IX-a masculină și ediția 1 
feminină. Jocurile acestor ediții 
viitoare au fost programate la 
Sofia, pentru perioada 10 iulie — 
10 august 1968, urmînd ca fede
rația bulgară de specialitate 
fixeze în cadrul acestor date 
lele exacte ale concursului.

Participantii la conferință 
mai căzut de acord ca pînă

caiac-canoe pentru juniori

Incul Orrholmsviken iși așteaptă oaspeții...
Corespondență specială din Stockholm —

BALCANICE
sfîrșitul lunii octombrie, Federația 
bulgară de tenis să elaboreze un 
proiect de regulament pentru 
competiția feminină și să propună 
unele adăugiri — dacă consideră 
că este cazul — la regulamentul 
masculin. Apoi, federațiile din ce
lelalte țări balcanice vor analiza 
proiectul și propunerile.

gariei. La pauză conduceam cu 5—3, 
pentru ca după reluare inițiativa să 
treacă de partea adversarilor (9—7). 
Cu un efort comun am reușit totuși 
să egalăm, ultimul gol fiind marcat 
de Guneș, din „7 metri1*.

Întîlnirea cu Polonia tineret a 
constituit un moment de „respiro** t 
16—3 (9—0), după ce în min. 35 
conduceam cu 15—0. Ea avea să 
pregătească partida decisivă cu pri
ma reprezentativă a Poloniei, în a- 
cest ultim meci, noi am condus ca 
4—1, gazdele cu 7—4, pentru ca Ia 
pauză să fim din nou în avantaj; 
9—7. Am păstrat inițiativa și în re
priza secundă. 11—9 și 13—9, dar 
polonezii — cu un deosebit efort — 
au reușit totuși să egaleze: 13—13. 
Meciul egal nu a folosit însă prea 
mult gazdelor. Polonia fusese înviusă 
de Ungaria cu 14—11, și aceasta, 
la rindul ei, cedase în fața Poloniei 
(tineret) cu 8—10! In acest 
echipa română a reușit să se 
seze pe primul loc.

In general, formația noastră
vut

fel, 
cla-

a «-
o comportare meritorie, cu o 

foarte bună apărare colectivă și Un 
atac variat. Am folosit portarii Ne- 
govan și Orban, precum și jucători) 
Paraschiv, Speck, Roth, Guneș, Sa- 
mungi, Ilorobăt, Papp, Bădiu, Di- 
nea, Patiliru, Stoica. Dintre aceștia 
s-au remarcat Negovan, Paraschie, 
Rolh, Sarnungi. Guneș și Papp“.

ezvoltarea tot mai largă a 
icului și canoei, marile per- 
nanțe obținute nu numai de 
itașii acestor două ramuri ale 
rturilor nautice, ci și de mulți 
:re tinerii practicanți, justi- 

orqanizarea primei ediții a 
pionatelor europene de ju- 
i. Este un eveniment însem- 
în căutările și inițiativele 

tru progresul internațional al 
cului și canoei și sîntem ex-

Kanot

numele printre localitățile gazdă 
ale campionatelor de juniori este 
cunoscutul centru 
nautice Karlstad.
disputa pe lacul 
situat în centrul 
torii întrecerilor 
sint, desigur, interesați să 
noască și citeva amănunte despre 
„terenul" de întrecere. Lacul — 
excelent pentru concursuri — 
măsoară 900 m în lungime, 350 m 
în lărgime și are o adîncime va
riabilă între 4 și 9 m. Tempe
ratura apei (element important în 
aceste întreceri) : 18—20 grade C.

Echipele vor fi cazate în apro
pierea locului de concurs. Pen
tru timpul liber s-au luat măsuri 
de organizare a unor vizite în 
Karlstad, precum și la Marbacka, 
vechea casă a 
LagerlOf.

In așteptarea starturilor, 
nații sporturilor 
ceput să facă tradiționalele pro-

de sporturi 
Probele se vor 
Orrholmsviken 

orașului. Ama- 
de caiac-canoe 

cu-

scriitoarei

nautice au

Seltna

pasio- 
și în

KARLSTAD
29-30 7 67

de bucuroși că cinstea inau- 
rii acestei importante compe- 

a revenit 
cele două 

e tradiție.
ipă intense 
rgantzare și-a încheiat activi- 

i pe plan organizatoric și teh- 
și este în așteptarea tinerilor 
eți. Și-au anunțat participa- 
echipe de juniori și junioare 
18 țări europene — în total 
* 290 de concurenți. întrece- 
se vor desfășura în zilele 

9 și 30 iulie, programul „eu- 
ielor" cuprinzînd toate pro- 
clasice pentru juniori. Ora- 

care își va înscrie primul

de

Suediei, tara în 
spoituri cunosc e

pregătiri, comisia

scorul
In cel de

Italia a
cu 52—45

luat sfîr-

ROMA. In prima zi a 
turneului internațional 
de baschet feminin de la 
Piazza Armerina (Sici
lia), echipa României a 
intilnit selecționata Iu
goslaviei. Baschetbaliste
le iugoslave au obținut 
victoria cu 
66—42 (25—22).
al doilea joc, 
întrecut Franța 
(24-18).

ZURICH. Au
șit campionatele inter
naționale de tenis ale 
Elveției, desfășurate la 
Gstaad. Proba de simplu 
bărbați a revenit jucă
torului australian Roy 
Emerson, care în finală 
l-a învins cu 6—2, 
6—4 pe spaniolul 
nuel Santana.

WINNIPEG. La 
nipeg (Canada), in

8—6, 
Ma-

Win- 
pre-

nosticuri. Deși valoarea echipelor 
nu este cunoscută decît în țările 
respective, se apreciază că — 
în mod cert — rezultatele junio
rilor vor fi în raport direct cu 
cele obținute pe plan european 
sau mondial de reprezentativele 
de seniori.

Este și părerea domnului K. 
Bembeck, președintele Federației 
de caiac-canoe din Suedia, care 
ne-a declarat: „Fste greu de cre
zut, chiar fără să știm prea multe 
despre concurenți, că printre în
vingători nu se vor număra și 
juniorii din Uniunea Sovietică, 
România sau Ungaria, in orice 
caz, am convingerea că mulți din
tre cei care își vor disputa meda
liile „europenelor" de juniori, 
acum Ia Karlslad, se vor afla 
foarte curind la startul campio
natelor europene sau mondiale de 
seniori".

<

J. SVENSSON

zența ducelui de Edin
burg, s-a deschis cea de 
a 5-a ediție a Jocurilor
Panamericane la care 
participă 3 000 de spor
tivi din 28 de țări.

BUDAPESTA. Dispu-

Rutierul francez Christian Robini (mijloc), proaspătul cîștigător al competi
ției cicliste amatoare internaționale „Tour de I’Avenir", este încadrat in această 
fotografie de alti doi animatori ai întrecerii, francezul Claude Guyot (stingă) și 

olandezul R. IFaglmans (dreapta).

Asi'ăzi începe la Vama un tur
neu internațional de polo la care 
participă reprezentativele R.D. Ger
mane, Cehoslovaciei, României, Ritl- 
gariei, precum și două selecționate 
din Iugoslavia și Franța.

Formația țării noastre, care de alt
fel a și ciștigat ediția din 1965 a 
acestui turneu, a părăsit Capitala

sendahț (R.F.G.) 6,24 m. 
BELGRAD. înaintea 

ultimei runde, în turneul 
internațional masculin de 
șah de la Maribor con
duce Unzicker cu 9'/2 
puncte, urmat de Ivkov

Foto : AFP

la Varna
duminică seara în următoarea alcă
tuire : Frălilă și Mureșan portari, 
Zahan, Grințescu, Kroner, -Blajec, 
Mărculescu, Novac, Szabo, Culineac 
și Firoiu. Echipa este însoțită la 
Varna de antrenorul Carol Corcec și 
arbitrul internațional Nicolae Nico- 
laescu.

Austriei, care a învins 
cu 3—0 echipa R.D. Ger
mane și cu 3—1 pe cea 
a Bulgariei. Tinerii te
nismani austrieci vor 
evolua în continuare în 
zona de la Wroclaw (Po-

pe
e-

s-a

ȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI
tată la Szombatheiy, 
tîlnirea internațională 
atletism dintre echipele 
feminine ale Ungariei și 
R. F. a Germaniei s-a 
încheiat cu victoria spor
tivelor 
cu
Iată

80 m
10.9 ;
(R.F.G.) 11.6 ; 400 m
Kessler (R.F.G.) 54,8;
disc — Stugner (Ungaria) 
55,64 m ; lungime — Ro-

in
ds

vest - germane 
scorul de 72—45. 

cîteva rezultate : 
g — Schell (R.F.G.) 

100 m — Frisch

8’/?, Reshevski și Mata- 
novici 8 (1).

GLASGOW. După 7 
runde, în turneul inter
național 
Dundee 
maestru 
rici cu 
de Olafsson 5*/2 și Lar
sen 4.

VIENA. Grupa preli
minară de la Leysin a 
competiției de tenis 
„Cupa Galea" a fost ciș- 
tigată de selecționata

echipele
și Po

de șah 
conduce 
iugoslav 

6 puncte.

de la 
marele
Gligo- 
urrr.at

Turneul

lonia), alături de 
Franței, Suediei 
loniei.

MOSCOVA
de baschet masculin din 
cadrul „Spartachiadei Po
poarelor din U.R.S.S.**, 
disputat Ia Moscova, a 
fost ciștigat de echipa 
R.S.S. Ucrainene. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat echipele R.S.S. Es
tone și Moscovei. In ul
timul joc, formația R.S.S.

Ucrainene a întrecut cu 
scorul de 73—45 (37—28) 
selecționata orașului Mos
cova. La feminin, 
primul loc s-a clasat 
china R.S.S. Letone.

SOFIA. La Sofia
desfășurat meciul inter
național de lupte libere 
dintre reprezentativele 
de tineret ale Bulgariei 
și R.D. Germane. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 
5—5.
• Rezultate din „Cupa 

Rappan" ia fotbal : Za- 
glembie Sosnowiec — 
Djurgaarden 4—1 (2—0) ; 
Schalke 04 — Wacker 
Innsbruck 1—1 (0—0) ;
B.K. Copenhaga — F.C. 
Union 3—0 (2—0) ; Ha- 
novra 96 — Lokomotiv 
Leipzig 2—1 (0—1).
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