
t
I

__ PROLETARI DIN T0A7E ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! î încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Anul XXIII - Nr. 5342 Joi 21 iulie 1967 4 pagini 25 bani

I 
I 
I

Miercuri dimineața, lucrările sesiunii 
Marii-Adunări Naționale au continuat 
în sala Palatului Marii Adunări Na
ționale. S-a trecut la cel de-al 3-lea 
punct al ordinii de zi al sesiunii: Pro
iectul de lege cu privire la judecarea 
de către tribunale a cererilor celor vată, 
moți în drepturile lor prin acte admi
nistrative ilegale. Ministrul 
Adrian Dimitriu, a prezentat 
rea la proiectul de lege.

Președintele Comisiei juridice 
rii Adunări Naționale, Traian 
a prezentat raportul comisiei

5 țări la startul „Cupei orașului București"
Următoarele etape sînt pro
gramate la Luben (3 au
gust) și la campionatele 
mondiale.

Duminică dimineața va 
avea loc cea de a doua pro
bă. Concurenții din cele 5 
țări vor evolua pe traseul 
Brașov — Rîșnov — Pîrîul 
Rece — Predeal — Brașov 
(vor acoperi de trei ori a- 
ceastă „buclă") urmind ca 
sosirea să se facă în Poiana 
Brașov.

Vineri și duminică se 
desfășoară întrecerile com
petiției internaționale de 
ciclism „Cupa orașului 
București". La start sînt 
prezenți alergători din 5 
țări : Bulgaria, Danemarca, 
italia, Polonia și România.

întrecerea de 100 km con
tratimp pe echipe se dispută 
vineri după-amiază, cu în
cepere de la ora 16,30, pe 
șoseaua București — Pitești, 
între bornele kilometrice 20 
și 45. Echipele vor parcur
ge de două ori (dus-întors)

I
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„Văzul** din mașină de. fotoreporterul nostru A. Neaga, plu
tonul rulează, deocamdată, compact. Apoi...

Concursul programează cele 
două probe prevăzute în ca
drul Jocurilor Olimpice și al 
campionatelor mondiale : 100 
km contratimp pe echipe și 
proba individuală de fond.

această distanță. „Cupa ora
șului București" reprezintă 
pentru echipa noastră pri
mul examen pe drumul cu
ceririi dreptului de a parti
cipa la Jocurile Olimpice.

IN PAGINA A 2-A.
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justiției, 
expune-

a Ma- 
lonașcu, 

_ ,_______ . la pro
iectul de lege supus dezbaterii de- 
putaților.

A început apoi discuția generală la 
punctul 3 al ordinei de zi a sesiunii. 
Au luat cuvîntul deputății -. Augustin 
Alexa, procurorul genera] al Republicii 
Socialiste România, Filip Geltz, ■ 
președinte al Centrocoop, Mircea 
breanu, judecător la Tribunalul 
talei.

A urmat discuția pe articole a 
iectului de lege.

Cu amendamentele aduse de Comisia 
juridică și de deputați, Marea Adunare 
Națională a votat în unanimitate 
Legea cu privire la judecarea de către 
tribunale a cererilor celor vățămați în 
drepturile lor prin acte administrative 
ilegale.

S-a trecut apoi la cel de-al 4-lea 
punct al ordinii de zi a sesiunii : Pro-

vice- 
Re- 

Capi-

pro-

iectele de legi ^pentru aprobarea de* 
cretelor cu putere de lege emise de 
către Consiliul de Stat de la ultima 
se’siune a ’’Morii Adunări Naționale.

Din însărcinarea Consiliului de Stat» 
deputatul Grigore Geamănu, secretary! 
Consiliului de Stat, a făcut o expu
nere asupra decretelor cu putere de 
lege emise între sesiuni.

Vicepreședintele Comisiei juridice, de
putatul Tudor Drăganu, a prezentat ra
portul acestei comisii și avizele comi
siilor permanente de resort ale 
Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a votat 
în unanimitate prin vot secret decretele 
cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat în perioada dintre sesiuni.

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, a rosjit apoi 
cuvîntul de închidere a lucrărilor 
sesiunii.

Lucrările celei de-a 7-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale au luat sfîr- 
șit. Prin aplauze îndelungate, de
putății au dat expresie hotărîrii între
gului nostru popor de 
făptui neabătut politica 
laborare internațională 
guvernului, politică ce 
mai înalte interese 
român, înfloririi națiunii noastre so
cialiste, păcii și bunei înțelegeri între 
popoore.

liliul
M6r

a sprijini și în
de pace și co- 
a partidului și 
slujește celor 
ale poporului 

noastre

(Aqerpresl.

A doua „manșă" a f inalelor
. . . - .-X j J ' ... .. '

de pe lacul Snagov...
Entuziastele întreceri 

ale tinerilor caiaciști și 
canoiști au continuat 
ieri, pe apele lacului 
Snagov. Tn general, a- 
celeași constatări ca în 
prima zi a campionate
lor republicane de juni
ori : curse viu disputate, 
echilibru valoric in ma
joritatea probelor (K 2— 
500 m (F), C 1—500 m, 
C 2—500 m, K 1—500 m,

K 2—500 m — juniori 
și junioare mici ; K 2— 
500 m — juniori mari) 
și o foarte concludentă 
prezență a sportivilor 
din provincie (din nou o 
evidențiere specială pen
tru Ancora Galați).

Tn această a doua 
„manșă" a campionate
lor, dinamoviștii au reu
șit să cucerească 9 din 
cele 11 titluri, celelalte

două revenind sportivi
lor de la Clubul școlar 
București.

Cu deosebită atenție 
a fost urmărită evoluția 
juniorilor selecționați în 
echipa care ne va repre
zenta la ediția inaugu-

DAN GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

ROMÂNIA—R. D. GERMANĂ 5-3 LA POLO
VARNA ZS (prin telefon). — tn ziua a 

doua a turneului international de polo 
echipa României a realizat un frumos 
succes, întreclnd cu 5—3 (0—0, 2—2, 1—1. 
2—0) formația R.D. Germane, medaliată 
cu argint la „europenele” din 1966.

După o repriză de tatonare, pplolștii 
germani au profitat de cîteva ezitări ale 
apărării noastre, luînd conducerea cu 
2—0 (Thiele și Wittig). „7"-le României 
a replicat însă prompt și datorită a două 
acțiuni individuale ale lui Zahan, scorul 
a devenit egal. ———-----------

In al 3-lea .sfert”, Kro
ner ratează un „4 metri” șl

apoi Novac reușește să înscrie cu un 
șut de la 1 metri (3—2). Șl din nou ega
litate prin punctul realizat de Wittig. 
Ultima repriză a aparținut categoric ro
mânilor. Zahan (pe contraatac) șl Szabo 
(din „4 metri”) aduc avantaj sigur de 
victorie, pe care echipa adversă, cu 
toate eforturile depuse, nu l-a mai putut 
atenua. Un frumos succes al echipei ro
mâne care, indiferent de meciul de joi 
cu Bulgaria (tineret), a ciștlgat turneul 
de la Varna.

Frații Fosile și Petre Năstase (Ancora
Gala/i), campioni la canoe dublu 1000 m.

Foto : A. Neagu

„Cupă BucuREȘTiuLur
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PROGRAMUL
turului campionatului categoriei 8. 

seria I, ediția 1967-1368, la fotbal

Marian Cosmescu și echipa Steaua I -campioni 
republicani la pentatlon modern

Cuplajul de fotbal de sîmbătă 
s-a amînat pentru duminică seara

Cei 15 concurenți care au 
luat duminică startul în cea 
tie a XIl-a ediție a campiona
tului republican de pentatlon 
modern au făcut ieri față ulti
mei probe a competiției, crosul. 
Cursa s-a desfășurat pe un 
traseu lung de 4 000 m. foarte 
dificil, în pădurea de la Călu- 
găreni.

Întrecerea a fost așteptată 
cu mult interes, pentru că de 
rezultatele ei depindea acorda
rea tricoului de campion repu
blican pe 1967. Veteranul con
cursului Alex. Stoenescu (35 
ani) care avea un avans de 
62 puncte asupra principalului 
său urmărilor. Marian Cos
mescu (17 ani), pentru a fi 
încheiat concursul ca învingă
tor, trebuia să nu fie întrecut 
de Cosmescu cu mai mult de 
21 de secunde. Dar cu toate 
strădaniile sale. Stoenescu n-a 
putut să-și vadă visul împli
nit. El a țjftl învins la o di
ferență de or 9 ’

lată clasamentul probei de 
7. llanet (Sănătatea

D. 
C. 
M. 
M.

cros :

Timiș.) 15:05,3—850 p, 
Spîrlea 15:06,0—847 p,
Zamfir 15:12,0—820 p, 
Cosmescu 15:20,6—805 p, 
Diaconescu 15:38.0—751 p, G.
lonescu 15:43,0—736.... Al. 
Stoenescu 15:51,8—712 etc. Pe 
echipe cursa a fost cîșligată 
«le formația Steaua 1.

în urma desfășurării celor 
cinci probe ale competiției, 
titlul de campion republican a 
fosl cîștigat de MIRI AN COS- 
MESCll (Steaua I) cu 4394 p. 
El a fost urmat de : Al. Stoe
nescu (Gloria) 4358 p, D. 
Spîrlea (Steaua I) 4304 p. St. 
Vizitiu (Steaua 11) 4149 p.
M. Diaconescu (Steaua 1) 
3542 p, C. Zamfir 3274 p etc. 
Echipe: 1. STEAUA I 12 240 
p, 2. Gloria Buc. 9 762 p, 3. 
Sănătatea Timișoara 8 706 i>.

De subliniat faptul că for
mali;) clubului Steaua, antre
nară de fostul campion 
GHEORG11F TOM1UC. este 
alcătuită din sportivi care abia 
luna viitoare vor aniversa un

an de activitate ca pentatlo- 
niști I Avem de-a face, fără 
discuție, cu o serie de tineri 
cu reale perspective de la care 
putem aștepta, în continuare, 
rezultate și mai bune.

Cuplajul bucureștean a- 
nunțat pentru sîmbătă seara 
a fost reprogramat pentru 
duminică 30 iulie, pe ace
lași stadion („Republicii"). 
Ora de începere rămîne a- 
ceeași : 18.30.

Jocurile de duminică seara 
sînt așteptate cu un interes 
justificat de amatorii de 
fotbal din Capitală, ele pri
lejuind revederea cu cele 
două „laureate" ale sezonu
lui încheiat — Rapid — 
campioana țării și Steaua — 
cîștigătoarea „Cupei Româ-

Cea mai tînără echipă din cele 12 de pînă acum campioane 
republicane. Este vorba de formația Steaua compusă din 
M, Diaconescu. M. Cosmescu, C. Călina și D-tru Spîrlea 

a cărei medie de vîrstă este de 17 ani!

niei". Interesul est» sporit 
și de faptul că, foarte cu- 
rînd, ambele echipe vo-r intra 
în „focul" competițiilor eu
ropene în care sînt înscrise 
(„C.C.E.* și „Cupa cupe
lor"). Asta înseamnă că și 
Rapid și Steaua trebuie să... 
grăbească pregătirea, pentru 
a se afla în formă la da
tele stabilite pentru desfă
șurarea întilnirilor respecti
ve.

Antrenorul VALENTIN 
STANESCU, aflînd despre 
inițiativa Consiliului orășe
nesc București al UCFS de 
a organiza „CUPA BUCU- 
REȘTIULU1", s-a declarat 
foarte mulțumit. „Meciurile 
din cadrul „Cupei" ne vor 
prilejui o verificare, în con
diții de competiție, a felului_ —__ —_ __ ____________________

cum ne-am pregătit pînă 
acum. De asemenea, vom pu
tea vedea, cu acest prilej, 
în ce măsură noile elemente 
intrate în Iot se încadrează 
în jocul echipei".

Și acum, iată o părere a 
căpitanului echipei DINA
MO, ION NUNWEILLER: 
„Succesul acestei competiții 
este asigurat chiar și numai 
prin rivalitatea sportivă 
care există între cele patru 
echipe bucureștene. întîlni- 
rile dintre ele — indiferent 
de valoarea componenților 
loturilor, la ora respectivă, 
și de forma în care se aflau 
— au prilejuit jocuri de 
mare atracție. Noi, jucătorii, 
așteptăm cu emoție revede
rea cu publicul bucureștean“.

NOI SUCCESE ALE MOTQCROSIȘTILOR 
ROMÂNI PESTE HOTARE

Concursul internațional de motccrcs organizat de clubul 
budapestan Honved, disputat duminică în localitatea Ațka 
(R.P.U.), a reunit la startul celor două probe <250 și 500 cmc) 
50 de concurențl din Austria. Franța, Polonia, România. Sue
dia și ungaria. Concurenții români Petre Paxino (250 cmc) 
și Eugen Keresteș (500 cmc) au avut o comportare foarte 
bună reușind să se claseze pe locurile 2 șl. respectiv, 6. Prin
tre învinșii lor se numără Z. Hamar și G. Kaprcnczai (Un
garia), H. Andersson și O. Jardenberg (Suedia), K. Statzin- 
g'er și L,. Stock (Austria), J. Krauz (Polonia), binecunoscuți 
pentru rezultatele obținute în diferite concursuri din acest 
an. Tinărul nostru campion P. PAXINO și-a îndeplinit norma 
de maestru al sportului prin performanța obținută la acest 
concurs.



LA OGLINDĂ Ce ne arată clasamentele regiunilor și ale cluburilor 
sportive la jumătatea sezonului competițional 1967
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Cristian tudoran (Galați)
Am trecut de acum în a doua 

jumătate a sezonului competițio
nal al anului 1967, timp în care 
s-au încheiat întrecerile la o se
rie de ramuri sportive, cei mai 
merituoși dintre concurenti fiind 
distinși cu medaliile și tricourile 
de campioni ai tării.

Folosim acest moment pentru a 
trece în revistă realizările de 
pînă acum și succesele repurtate 
de sportivii diferitelor cluburi și 
asociații sportive în cadrul cam
pionatelor republicane de seniori 
și juniori. Bilanțurile pe care 
le-am întocmit au avut în ve
dere desfășurarea diferitelor cam
pionate (n-am inclus in statistica 
noastră rezultatele campionatului 
de pentatlon modern și cel al 
juniorilor de caiac-canoe), în
cheiate pînă în prezent. Am a- 
cordat pentru fiecare probă în 
parte sau ramură sportivă în ca
zul jocurilor, cîte 6 puncte pen
tru locul I, 5 puncte pentru lo
cul II... 1 punct pentru locul VI.

Trăgînd linie și făcînd socote
lile, am ajuns la situațiile pe care 
ie găsiți în cele două tabele ală
turate. Spre deosebire de anul 
trecut, cînd am întocmit pentru 
prima oară asemenea tabele com
parative, de data aceasta am in
dus și ramurile sportive de 
taină și am extins bilanțul nu 
numai la sporturile care fi
gurează în programul Jocurilor 
Olimpice, ci la toate ramurile ia 
care se desfășoară campionate 
republicane.

Așadar, ce ne arată bilanțul 
primului semestru din acest an ? 
Activiștii organizației noastre, 
tehnicienii din cluburi și aso
ciații vor trebui să cerceteze cu 
toată atenția aceste tabele întoc
mite pe regiuni și să acționeze 
în consecință.

Pentru a avea un caracter și 
livai stimulativ, propunem condu
cerii organizației noastre să stu
dieze posibilitatea ca începînd cu 
anul 1968 (dacă pentru 1967 se 
consideră că, eventual, este prea 
târziu), să decearnă trofee care 
să răsplătească strădaniile celor 
mai active regiuni, a celor mai 
bune cluburi și asociații spor
tive, pe baza rezultatelor obți
nute în cadrul campionatelor re
publicane.

In completarea bilanțului ge
neral al regiunilor am întocmit 
și clasamente (seniori și juniori) 
ale clubul ilor și asociațiilor spor
tive. Iată-le :

SENIORI : 1. Dinamo București 
285 p (dintre care 81 p, Ia ramu
rile sportive de iarnă), 2. Steaua
257.5 p (6 p), 3. Dinamo Brașov 
146 p (145 p), 4. A.S.A. Brașov 
120 p (120 p), 5. Steagul roșu Bra
șov 48 p (20 p), 6. Rapid Buc.
47.5 p (0 p), 7. I.C.F. Buc. 45,5 p 
(42 p), 8. Metalul Buc. 30,5 p 
(0 p), 9. C.S.M. Cluj 26 p (0 p), 
10. Tractorul Brașov 24,5 p (17 p)

►

Sf/wZo/ar • o 
o

%

■t-;

l a.
'■îi. 
‘■S
ea

I
—C"

44 ; •ă. O 
I O §

ft

A> ft. *<r

■Jk 

k*
a& F 6 F a F 8 F

BACÂU

banat
SKAȘOV â za 62 36 25 Z4 6 302

&UCVJ2EȘ7Î A 42 3a 57 3o •1J 450

bucuttșri R£6
CLUJ 3 4 B6 35

Cxre>fto<}£A
GA LAȚ/

HUM.DOAKA 4 A

IAȘI
MARAMO^rȘ
MUK.ES.-A M- 6 1 1 2 19 20 49

PLOÎEȘT/ 9 16 16

suceava s 5

I
4 t
I
5

K 
O 
<0

£
■
V 
u

•M 
< 
CO 
s 
e

*♦>

<4
1

5

—

s
f

•M£
• '-r

Ui 
•J
5

s F e F 6 F 6 F « F

3»
2 65 4 7 B 4

3 3.Î s •f 3 79 51 •f 2.

16 42 43 95 43 io 34 5 « 21 43 /3

4 4 5 ■1 27 3 -1

3 -1 s

G 4 5

5 3 4

1

2 1 6

9.5 + 3 Z

3.5 -10 7.5 ca 9 6

•JUNÎO/Zi

•*>. 
Ui 
î 
w 
o
*

* O 
S 
< 
to CD

• $ 

l (V 
U 5 
(1)^

<
£ 
e

'•5

>
<>
2 a"

B E 6 E s E s E

AR/XȘ
BACĂU

BA. NAT 18

BRAȘOV 3 57 iu 8^5 55 ^.5 44 20 6 15 337
BUCUfZKȘ TÎ 4T 3 15 44 16 32 29 147

BucuCEșri CEG

CLUJ 17 65 44 4 124

CC,/ȘAN A
do&^ogEA

GALA Ți

HUNEAOAR.A
/A ȘL

NAR.ANUKEȘ

Nuceș-A V 6 2 11 s % 76 47o

OLTENIA-
PLO/EȘ vi 38.- 15 8,5 1 63

Sucea va 1 j TO 1& 30

K 
O 
0

X
• ■*-

V

<0 I UlR>4
QO Q
5

SO

Hi
V tj .

F s F fl F

3.5 7 8
■14,5 67 3

51^ 4 755 7 23 r <5 5&

51 49 17 33 6 5 7

&>,5 51 IO 6o 57 5 48 16 12

8t5 2
ggs 15 G 7,5 A5 7

!7,5 12 5.5 15

15,5 15 9.5 2
32 1.5 23 fa

0.5 5

14 1 6 3
145 7,5 6 6 7

6 Z3 4 4 4.5

A5 9 Z1 B

1Z 27 42 6,5 7

io

TLETISM

și Electroputere Craiova 21,5 p 
(0 p) etc. în bilanțul general sîi*t 
cuprinse numele a 79 de cluburi 
și asociații ai căror sportivi au 
obținut puncte în diferitele cam
pionate republicane ale anului 
1967.

JUNIORI : 1. C.S.M. Cluj 178 p 
(44 p), 2. Dinamo Buc. 156 p 
(78 p), 3. C.F.R. Timișoara 102 p 
(0 p), 4. Steagul roșu Brașov
84.5 p (4'3 p), 5. Dinamo Brașov 
81 p (81 p), 6. A.S.A. Brașov
74.5 p (74,5 p), 7. Avîntul M.

Ciuc 68 p (68 p), 8. Steaua Buc. 
67, 5 p (6 p), 9. Viitorul Buc. 
67 p (0 p), 10. Flacăra M Ciuc 
64 p (64 p) etc. în clasament fi
gurează 116 cluburi și asociații 
sportive.

ROMEO VILARA

Reprezentativa școlilor sportive a intrecut-o
pe cea a liceelor cu program de

La Oradea, a avut loc întîlni- 
tnea de atletism dintre reprezentati
va Școlilor sportive și cea a Lice
elor eu program de educație fizică 
(cîte 3 atleți la fiecare probă). Re
prezentanții Școlilor sportive au ob
ținut victoria cu 511,5—451,5 p.

Dintre rezultatele înregistrate se 
remarcă, în primul rînd, noiLe re
corduri republicane : Argentina Me
nis (Lie. N. Bălcescu Craiova, an
trenor I. Rinderiu) a aruncat discul 
la 48,84 m — nou record de junioa
re mari. Vechiul record îi aparținea 
din aprilie 1966 cu 47,02 m. Petru 
Coif (Lie. 4 Timișoara, antrenor 
S. Becker) a corectat de două ori 
consecutiv — 65,70 m și 66,99 m — 
recordul la suliță juniori mici (0,609 
leg). Performanța anterioară. 65,28 
m, o stabilise tot el, recent, la 
Brașov.

Vorbind despre aruncarea suliței, 
trebuie să remarcăm că aceasta a 
constituit proba „forte" a concursu
lui, datorită rezultatelor obținute la 
toate cele patru categorii : juniori 
mari și mici, junioare mari și mici. 
La juniori mari, campionul republi
can școlar din 1966, craioveanul 
^Teodor Peca, după un început de 
sezon mai slab, a aruncat acum 63,06 
in. Fetele au aruncat și ele mulțu
mitor, primele clasate depășincfu-și 
recordurile personale : Serafina
Moritz — 42,64 m la junioare mari, 
Georgeta Bule — 40,66 m și Lucre- 
ția Matei — 40,46 m la junioare mici.

Și la alte probe unii concurenți 
și-au întrecut recordurile personale. 
Notăm cîteva ; 4,00 m la prăjină — 
Vasile Martin, 6,99 m la lungime — 
Marian Georgescu, 1,51 m la înăl
țime junioare mici — Tereza Naghi.

în. ceea ce privește organizarea, 
semnalăm două aspecte. Pe de o 
parte au fost instalate telefoane 
la fiecare probă, anunțîndu-se astfel 
operativ rezultatele. Pe de altă par
te însă, a impresionat neplăcut as
pectul pestriț al gazonului (cu iarbă 
netunsă de multă vreme) și în spe- 
«lai modul in care a fost pregătită

pista Pe care, în cîteva părți, au ră
sărit buruieni !

Iată rezultatele mai bune înregis
trate în concurs : JUNIORI MARI : 
100 m : Ad. Ioani (Școli sportive) 
11,2, M. Oeorgescu (Licee cu pro
gram de educație fizică) 11,4 ;
m • Ad. Ioani 22,8. C Blaga (Ș) 22,9: 
too m : D. Tit (L) 51,0, C. Blaga 51,4; 
300 m : D. Tit 1:56,7, C. Petrișor (L) 
1:57,5, C. Nișu (L) 1:57,8; IS04I m :
C. Petrișor 4:05,8, C. Nișu 4:08,5. 
R. Stoferu (Ș) 4:09.2 ; 100 m g :
I. Biro (L) 15,s, Gh. Cornea (Ș) 15.3;
înălțime ; C. Scafeș (Ș) 1.85, D. Da
mian 1,80 ; prăjină : V. Martin (Ș) 
4,00, Gh. Gligor (Ș) 3,90 ; lungime : 
M. Georgescu (L) 6.99. Șt. Lăzăres- 
cu (L) 6,69, V. Georgean (L) 6,66 ; 
greutate : c Mitrea (L) 14,01, V. Ho- 
doș (Ș) 13.75 ; disc : V. Hodoș 47,02. 
R. Feuerstein (Ș) 46,90, I. Gîlmeanu 
(L) 46,83 ; sulița . T. Peca (Ș) 63,06, 
V. Bogdan (L) 59.34 ; ciocan : I. Iaru 
(Ș) 54,30. D. Chirileanu (Ș) 50,44 ;
JUNIOARE MARI : 100 m : FI. lușan 
(L) 12,6, M. Tătar (L) 12,8. L Negru (I.) 
12,8 ; 20'1 m : M. Tătar 26,7. L.
Negru 27,0 ; 400 m : E. Ungureamu 
(L) 60,4. M. Gheorghiță (Ș) 61,7 ;
300 m : M. Luca (L) 2:25,7, E. Ungu- 
reanu 2:26,9 ; SO m g : M Popa (L)
II, 7. E. Schal (Ș) 11.8 ; 4x100 m : 
Licee cu program de educație fizi
că 49,1, Școli sportive 50,0 ; înălțime:
D. Munteanu (Ș) 1,58. O Fuliaș (Ș)
1,51, E. Schal 1,51 ; lungime ■ M. Popa 
5,73. E. Schal 5,54. El. lușan S.48 ; 
greutate : E. Rîță (L) 1>O.M : disc : A. 
Menis (L) 48,84 — record: republican de 
jurioare: suliță: S. Mortz (L) 42,64, 
A. Zirbo (L) 39.68 : JUNIORI MICI : 
80 m ■ S. Păsulă (Ș) 9.3, L Majdik 
(Ș) 9,5, A. Pop (Ș) 9,5; 300 m : S. 
Păsulă 36,4, L. Majdik 37,0, I. Cris- 
toloveanu (L) 37,4 ; 1000 m :
I. Popa (Ș) 2:38,0, N. Pițu (L) 2:40,0, 
A Placinschl (L) 2:40,5 ; 00 m g : 
Gh. Cinci (L) 12,6. C. oosa (Ș) 12.S : 
înălțime: C Dosa 1,80, N. Oprișan 
(Ș) 1,75 ; prăjină A. Dinu (Ș> 3,40 ; 
lungime: D. Tihărău (Ș) 6,44, D.
Pb»« (Ș) 6,K ; greutate ; Gh. Suita

educație fizică
(Ș) 14,72, D. Moșoiu (Ș) 14,32 ; disc : 
Gh. Suha 56,02, P Coif (Ș) 49,02 ; 
suliță : P. Coif 66,99 — record re
publican de juniori, H. Arghir (Ș) 
56,62, E. Kerekes (L) 56,36 ; ciocan : 
E. Pîrlea (Ș) 54,75, G. Ghelmegeanu 
(Ș) 51,98 ; JUNIOARE MICI : 60 m : 
I. Ciucă (L) 8.0, E. Oancea (Ș> e»l. 
E. Mîrza (Ș) 8,2 ; 500 m : Ad. Stancu 
(L) 1:19,2, T. Molnar (Ș) 1:31,1?
m g : M. Satmari (L) 9,2, I. Crișan 
(Ș) 9,3 ; 4x100 m : Școli sportive
51,2, Licee cu program c?e educație 
fizică 51,2 ; înălțime : T. Naghi (L) 
1,51, E. Crețu (Ș) 1,51, Z. Moldovan 
(L) 1,48 ; lungime : l. Jinga (Ș) 5.38, 
E. Mîrza 5,25 ; greutate : C. Iones- 
cu (Ș) 13,78, M. Illy (L) 13.58 ; disc : 
C. Ionescu 38,92, M. Illy 37,78 ; suliță: 
G. Bule (Ș) 40.G6, L. Matei (Ș) 40,46.

ADRIAN IONESCU

A doua „manșă"
(Urmare din pag. 1)

rală a campionatelor europene. No
tăm o promisiune colectivă făcută 
prin intermediul locurilor I ocu
pate de componenții lotului repu
blican și — mai ales — prin ma
niera în care au concurat marți și 
miercuri.

Dar, iată și campionii celei de 
a doua zile : JUNIORI ȘI JUNIO A
RE MICI : K 1—500 m (F) : M. Lo
vin (Dinamo) 2:15,0 ; K 2—500 m 
(F) : Nițu-Drăghici (Dinamo) 2: 
11,9 ; C 1—500 m : Gh. Cârpo (Di
namo) 2:12,7 ; C 2—500 m : Buhaev- 
Iacob (Dinamo) 2:04,2 : K 1—500 m : 
D. Petrescu (Clubul sportiv școlar

se invidiile îh fruntea 
clasamentului

în „Cupa regiunilor"
Sîmbătă și duminică, au avut 

loc la Constanta întrecerile ce
lei de-a V-a etape a „Cupei re
giunilor", competiție care reuneș
te la start pe cei mai buni ru
tieri juniori din regiunile Bra
șov, Ploiești, Galați, Cluj, Dotuo- 
gea, Mureș-A.M. și din orașul 
București.

în prima zi de concurs, cei 41 
de juniori au luat parte la o 
cursă cu start în bloc. Etapa a 
avut loc pe șoseaua Constanta — 
Negru Vodă și a măsurat 80 km. 
Așa după cum ne relatează cores
pondentul nostru principal COR
NEL POPA, cursa a fost deose
bit de disputată și a scos în evi
dentă talentul multora dintre ti
nerii alergători prezenți la com
petiție. Sprintul final a prilejuit 
un spectacol sportiv de cali
tate. Tudoran Cristian, triplu cam
pion republican pe acest an, s-a 
impus în fata brașoveanului An
drei Suciu. El a cucerit primul 
loc cu timpul de 2 h 10:58, coti- 
solidîndu-și poziția de „șei al 
promoției".

A doua cursă a acestei etape 
s-a desfășurat pe un circuit foarte 
adecvat pentru întrecerile ciclis
te. Este vorba de traseul cuprins 
între Piața Ovidiu și Cazinou, 
traseu cu multe viraje și cu 
ușoare urcușuri care solicită în- 
deminarea alergătorilor. De a- 
ceastă dată, cîștig de cauză a 
avut ploieșteanul Ion Miculan 
care a reușit să acumuleze 33 de 
puncte, față de 29 cîte a reali
zat cel de-al doilea clasat, Ștefan 
Cernea (București). Secretarul ge
neral al F.R.C., TRAIAN DINUȚ, 
prezent la competiție, ne-a rela
tat : .Traseul este admirabil și-I 
vom folosi și pentru întrecerile 
internaționale. Cursa de duminică 
a scos în evidență, ca și cele
lalte întreceri din acest an, că 
avem un lot numeros de tineri 
alergători talentați. Este de da
toria antrenorilor din Brașov, 
Brăila. Ploiești și din alte centre 
să se ocupe cu grijă de pregăti
rea lor.

In clasamentul general al eta
pei a V-a, pe primul loc s-a cla
sat Tudoran Cristian cu timpul 
de 3 h 06:21, urmat de Andrei 
Suciu — același timp, Ion Ignat 
3 h 08:00, Gh. Arpad și I. Micu
lan — același timp. Pe echipe: 
Galati 9 h 22:21, Ploiești 9h 29:00, 
București 9 h 32:37 ș.a.

în clasamentul general indivi
dual după 5 etape conduce TU
DORAN CRISTIAN (Galati) cu 
12 h 57:21. El este urmat de An
drei Suciu (Brașov) 12 h 58:07, 
de Ion Ignat (Ploiești) 13 h 01:05 
și de alti rutieri.

Etapa pc zone a campionatelor 
republicane de juniori

CLUJ (prin telefon). — Tur
neele din cadrul etapei pe zone a 
campionatelor republicane de juniori 
și de junioare, desfășurate în loca
litate. s-au încheiat r» victoriile e- 
clapelor campioane ale Capitalei, 
forwtațiile Școlii sportive nr. 1 (mav 
crilin) și Școlii sportive nr. 2 (femi
nin), care și-au întrecut, cu 3—0 
adversarele, garniturile fruntașe ale 
regiunilor Cluj și Iași. Iată clasa
mentele finale ale zonei campionatelor 
republicane de juniori și de junioare 
de la Cluj : masculin — I. Școa

la sportivă nr. 1 București 4 peutete, 
2. Liceul „N. Bălcescu* Cluj 3, 3. 
Liceul „Cuza Vodă* Huși 2; femi
nin — J. Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești 4, 2. Viitorul Bistrița 3, 3. li
ceul „Cuza Vodă* Huși 2.

Echipele campioane de juniori și 
de junioare ale regiunii Suceava, 
Tinerețea Fălticeni și Confecția Bo
toșani, care erau jurogramate Ia tur
neele zonale de la Cluj, nu s-au 
prezentat la întreceri. De ce ?

P. RADVANI — coresp.

a finalelor de pe lacul Snagov...
București) 2:00,5 ; K 2—500 m : Sa- 
movschi-Manea (Dinamo) 1:51,0 ; K 
4—500 m : Tudor-Tudose-Pantazie- 
Tănase; JUNIORI MARI : K 1— 
500 m : R. Rujan (Dinamo) 1:59,5 ; 
K 2—500 m : Bălan—Crăciun (Dina
mo) 1:51,0 ; K 1—1000 m : Dragotă 
(Clubul sportiv școlar București) 
4:08,5; K 2—1000 m . Stoica-Botez 
(Dinamo) 3:43,5.

Scontat, finalele ediției din acest 
an a campionatelor republicane au 
fost dominate de sportivii bucu- 
reșteni și în mod deosebit de caia- 
cișlii și canoiștii de la Dinamo (170 
p). Steaua (112 p) și Clubul sportiv 
școlar (108 p). Dar, mai mult chiar 
docil oriciad, juniorii din provin

cie au reușit să ocupe numeroase 
iocuri 2—4, realizînd astfel un punc
taj care reduce substanțial decala
jul valoric. Astfel, Ancora Galați a 
totalizat 78 de puncte (locul 4), 
Școala sportivă din Timișoara 74 
(locul 6 după Școala sportivă nr. 
2 București 76 p.), Olimpia Reșița 
44, Voința Arad 42, CSO Galați 34 
etc. In progres și reprezentanții 
centrelor din Hunedoara. Arad, Tg. 
Mureș și Reghin.

• Astăzi, echipa de juniori a ță
rii noastre va pleca In Suedia pen
tru a participa la campionatele eu
ropene de la Karlstad (29—30 iulie).



OTBAL
'reocupări actuale și de perspectivă ale F. R. Fotbal (II)

De vorbâ cu Iov
— 0 problemă mult dis

cutată in ultima vreme 
este aceea a autonomiei 
federației. Se fac o serie 
de presupuneri asupra mo
dului de funcționare a 
forului de conducere 
balului. Chestiunea, 
vită din mai multe 
ghiuri, a dat loc la
confuzii. Vă rugăm să pu
neți punctul pe «i“.

a fot- 
pri- 
un- 

unele

— Mult discutata și contro- 
arsata problemă a tmlono- 
•et tehnice și financiare a 
.RJF. n-a. fost în totalitatea 
i infeleasă. Confuzia constă 
» faptul că, prin auton&mie, 
■« crezut, nici mai mult nici 
ue* puțin, că se interi tionea- 
i ruperea totală « fotbalului 
« întregul complex al mis
trii noastre sportive, ca și 
înd ar dori cineva o fede- 
&ție agățată undeva, intr-un 
tu bătut cit mai sus* la 
are să nu ajungă nimeni. De 
ici, fel de fel de supoziții 
i bineînțeles confuzii. Să fie 
impede, că F.R.F. trebuie 
oncepută ca o componentă a 
narii noastre organizații spor- 
ive pe țară, ca persoană ju- 
idică, a curei activitate se 
w» va desfășura pe baza unui 
dan larg de perspectiva, fo- 
■urilc noastre superioare a- 
vind posibilitatea să analize
le periodic această activitate, 
fă contribuie la îmbunătăți
rea muncii, să ajute F.R.F. 
și să o tragă la răspundere. 
Autonomia federației va consta 
m elaborarea planurilor pro- 
^rii, în luarea unor măsuri 
menite să urgenteze creșterea 
calitativă a fotbalului. Ni se 
pare normal ca o serie de 
măsuri legate de sistemul 
compel ițional, sistemul de 
transferări, bugetul, progra
mul internațional, activitatea 
colegiilor și comisiilor să fie 
• treabă exclusivă a F.R.F., 
da care să răspundă. l‘e scurt, 
aceasta să devină un for di
riguitor, bine organizat, cu 
drepturile, obligațiile și răs
punderile lui în domeniul fot
balului. lată, în linii mari, 
autonomia pe care o preconi
zăm. Dorim ca federația să 
fie descătușată de acel noian 
cotidian de aprobări și 
pentru o cit de măruntă ac
țiune a ei, așa cum s-a 
trecut pînâ nu de mult. 0 in
dependență în mișcări, în lua
rea unor măsuri prompte ne 
va da posibilitatea să cîști- 
gdm din timpul pierdut. Rină 
de curind, F.R.F. s-a ocupat 
cu preponderență de echipele 
naționale. Nu aș vrea să fiu 
înțeles greșit, dar, construi
rea unei case începe cu par
terul și nu cu etajul cel mai 
de sus. Munca va trebui, iu 
principal, dusă jos, la teme
lia fotbalului. Copiii, juniorii, 
rezervele, seniorii, grija pen
tru creșterea și perfecționarea 
lor în cluburi — iată sarcina 
primordială.

Am mai vorbit despre a- 
c castă chestiune, însă revin 
asupra ei, deoarece este punc
tul nodal al întregii activități 
din fotbal. Puni nd la punct 
problema relațiilor jucător — 
club, a îndatoririlor acestora 
față de fotbal, vem ajunge 
acolo unde dorim, adică la 
fotbaliști de mare valoare care 
să ne permită la momentul 
oportun să alcătuim cu mai 
multă ușurință un lot repre
zentativ. Nu să bîjbiim, așa 
cum s-a întîmplat înaintea me
ciului cu Italia, cind dintr-ua 
număr de aproape 40 de ju
cători abia am putut alege 11. 
Așadar, să pornim de la te
melie, nu de la catul cel mai 
âe sus al acestui 
fotbalul — care 
și ne va mai da 
de cap.

— După ctte 
oonducere s-a 
o oarecare autonomie 
oe privește 
tehnică.

— Se pare că da. Numai 
di, după părerea mea și « 
multor tehnicieni cu care am 
purtat discuții în ultima wv- 
?ne, această libertate în în
drumarea tehnică, a antreno
rilor îndeosebi, s-a efectuat 
cu rigiditate; astfel că la 
un moment dat toate echipele

aplicau în modul cel mai 
rigid posibil 4—2—4 ori 4— 
3—3. Ca să nu mai vorbim 
de modul schematic în cure 
erau împărtășite aceste ^cu
ceriri* fotbalistice, fapt care 
a dus la închistarea în tipare
le impuse, frînînd sau, în 
orice caz, nestimulînd vreo 
tendință creatoare a antreno
rilor.

— Primul pas al acestei 
autonomii il constituie, 
după cele relatate de dv., 
dobmdirea unei personali
tăți pe întreaga filieră a 
fotbalului ?

— Absolut. Fără personali
tate nu se poate realiza mare 
lucru. Și dorim ca aceasta să 
se manifeste pornind de la 
jucător, antrenor, club, comi
sii și colegii pînă la biroul 
federal. Există sute de oa
meni fermi, cu personalitate, 
care ocnpindu-se cu stăruință 
de acest sport, alît de indră-

n-au fost depuse actele lor de 
transfer pentru vreun alt club. 
E normal ca unele conduceri 
de cluburi sau asociații să se 
idarmexe. Dur atîta timp cit 
ele nu dau dezlegarea jucăto
rului „dispărut^ n-au de ce 
să-și facă griji. Acesta nu 
poate juca în altă parte. Nai 
vom veghea ca fiecare trans
fer să se facă conform regu
lamentului. Bine ar fi ca clu
burile să cadă de acord in
tre ele asupra jucătorilor — 
cu consimțâmtntul lor — 
la perioada de transfer.
orice caz, nu vom tolera abu
zurile, vom închide toate por
tițele cure ar putea da loc la 
suspiciuni. Cu Lucescu, de e- 
xemplu, știm că există o în
țelegere mai veche intre clu
burile care și-l dispută. Dacă 
nu se ajunge la un acord, pe 
baza normelor existente, noi 

trebui să cerem ajutorul u- 
nor juriști care să ne spriji
ne să respectăm întocmai a-

pînâ
în

ing. Ion Dumitrescu

Foto : V. Bageac

Este 
la zi.

în aceste zile, cochetul stadion din Bușteni este foarte so
licitat. Noul sezon se apropie...

cursul campiotia- 
altfel, arbitrajele 
problemă căreia 

atenția

încă 30 autoturisme la 10T0

vize,

pe-

edificiu — 
ne-a dit 
încă bătaie

știm, fosta 
bucurat de 

în 
îndrumarea

• Despre ce fel de autonomie 
este vorba?

• Personalitate pe întreaga
filieră

• Unde vor juca Lucescu, 
Panici, Lereter ?

• Două colegii de arbitri

git, ar putea contribui efi
cient la urnirea lui din impa
sul în care se află. Ce li se 
cere? Să lupte cu perseveren
tă pentru instaurarea unui cli
mat de seriozitate și disci
plină, să fie operativi și re
ceptivi la tot ce este nou, in
transigenți jață de metodele 
empirice, să ne ajute să-i de
pistăm și să-i îndepărtăm pe 
acei care caută un loc călduț, 
fără muncă și sudoare, dar 
bine remunerat, în fotbal...

Uniatele din regulamentul de 
transferări. în concluzie, 
un rabat, nimănui. Știți 
se spune'. „Lnde-i lege, 
tocmeală*. Așa că...

nici
cam
nu-i

spu-rugăm să ne 
se preconizează în 

îmbunătățirea

— In legătură cu regula
mentul de transferări pu
blicat 
că i 
unele 
ciale

de curînd, credeți 
se mai pot aduce 
amendamente spe- 
pentru fotbal ?

— Regulamentul privind 
trecerea sportivilor de la o «- 
sociație (club) la alta consti
tuie an pas înainte spre lichi
darea unor anomalii existente, 
în domeniul sportului cu ba
lonul rotund el trebuie să de
vină o lege respectată și e- 
gală pentru toți fotbaliștii. Aș 
dori să mă fac bine înțeles. 
Intenționăm să apărăm aceas
tă lege împotriva oricăror in
tervenții, de ori unde ar veni 
ele. Nu mai pot fi admise 
metodele preferențiale. care au 
stirnit atitea și atitea nemul
țumiri. care, văduvind unele 
cluburi, au dus la creșterea u- 
nui stoc supranormativ de ju
cători la altele. Nu se pot da, 
de exemplu, drepturi speciale 
fotbaliștilor textiliști sau tă- 
bâcari în detrimentul echipe 
lor studențești, militare sau 
ceferiste. Nu ne gîndim să fim 
rigizi. Avem nevoie de echipe 
cit mai puternice, cîl mai o- 
mogene. Poate vor exista ca
zuri cind unul sau doi jucă
tori vor trebui transferați. 
Dacă cluburile vor cădea de 
acord, vom satisface orice ne
cesitate stringentă. Dar și «- 
tunci vom consulta părțile, vom 
cere părerea specialiștilor.

— Vă 
nețj ce 
legătură cu 
arbitrajelor.

— la primul 
să se cunoască 
despre arbitri. Personal, 
sider că dispunem de 
corp de arbitri buni. Dovada 
cea mai elocventă constă în 
faptul că unii arbitri români 
sint din ce în ce mai des so
licitați peste hotare. Aurel 
Bcntu, Constantin Petre», Ni
colas Hainea, Vasile Dumi
trescu, N. Miliăilescu sînt 
doar cîțiva dintre ei. Totuși, 
marea majoritate a publicului 
a fost în dese rinduri nemul
țumită de o serie de arbitraje

rind, aș 
părerea

dori
mea 
c im

un

prestate în 
tului. De 
constituie o 
îi vom acorda toată 
în zilele ce urmează. Deoarece 
campionatul începe peste cîte
va suptămîni, am cerut cole
giului să întocmească o listă 
a arbitrilor propuși să con
ducă meciurile din tur. Aceas
tă listă va fi prezentată tutu
ror cluburilor. Dacă unde clu
buri consideră necesar, pot re
cuza pe unul sau doi dintre 
ei. Colegiul va ține seama de 
aceste recuzări la programări
le ce le va efectua pe tot par
cursul campionatului, 
vorba de o operațiune 
In perspectivă, dorim ca ac
tivitatea colegiului de 
să se așeze pe baze noi. 
pot spune foarte sumar că in
tenționăm să desfășurăm o 
muncă susținută în direcția 
școlarizării unui cît mai mare 
număr de arbitri pentru toa
te categoriile. O atenție deo
sebită vom acorda, de aseme
nea, selecționării celor ce vor 
să devină „cavaleri ai fluieru
lui*. Nu intru acum în amă
nuntele tehnice sau organizato
rice după care va munci cole
giul central al arbitrilor. Con
sider insă că esențial în a- 
cordarea titlului de arbitru de 
fotbal, pe lingă cunoașterea 
legilor jocului, este acela al 
caracterului omului propus. în 
corpul arbitrilor, mai ales aici, 
avem nevoie de caractere fer
me, de personalități. Se spune 
că arbitrul este „suveran* pe 
teren. Eu sint de acord cu a- 
ceasta. Arbitrul trebuie să ia 
măsurile in teren, fără șovăi
re, dar cu competență. Să nu 
se mulțumească numai cu da
rea unor „avertismente*, cu 
„observațiile* pe care le face 
pe foaia de arbitraj. Nu. Să 
aplice sancțiunile pe loc. El 
trebuie să fie primul factor 
care să vegheze la instalarea 
disciplinei pe terenurile de fot
bal.

Intenționăm înființarea unui 
colegiu tehnic și al altuia că
ruia să-i revină sarcina dele
gării arbitrilor. Deocamdată, 
sîntem în curs de stabilire a 
acelora care le vor compune. 
Credem că astfel organiza/ă 
munca, arbitrii noștri vor face 
și ei un pas hotărîtor înain
te, vor contribui cu și mai 
multă eficiență la ridicarea ca
lității fotbalului.

...în cadrul discuției a mai 
fost abordată și problema ac
tivității comisiei de disciplină. 
Dar despre aceasta cu un alt 
prilej.

CRISTIAN MANTU

arbitri
Vâ

autoturismelor 
18 iulie 1967, a 
de autoturisme

Tragerea 
LOTO din 
atribuit- 30 
in afara celor 10.300 premii 
în bani.

Dăm mai jos lista celor 
30 de ciștigători de auto
turisme :

Cite un autoturism „RE
NAULT 16“ (cu huse de 
protecție) : Carcaleanu Du
mitru din Lugoj, regiunea 
Banat, Butuc Ion din Tul- 
cea, Petrescu Grigore din 
Focșani, Robu Alexandru 
din Roman, Varlan Traian 
din Arad. Iszlai loan din 
comuna Sărmaș, raionul 
Luduș, regiunea Banat, Ma
nea A. Dumitra din Bucu
rești.

Cite un autoturism „RE
NAULT 10 MAJOR (cu huse 
de protecție): Radulescu 
Ionel din București, Ciocan 
Ștefan din comuna Dudeștii 
Vechi, raionul Sînnicolaul 
Mare regiunea Banat, Vîr- 
ban Mircea din Abrud, reg. 
Cluj, Pocsai loan 
Diaconescu loan 
regiunea Crișana. 
sile din Galați,
Ion din Petrila, raionul Pe- 
troșeni regiunea Hunedoara. 

Cite un autoturism 
„FIAT 850* (cu huse de 
protecție): Pop Nicolae din 
Florești regiunea Cluj, Că
lin Nicolae din cartierul 

Gheorghteni orașul OLuj 
Mitroi Gheorghe din Cons
tanța, Ion S. Onica II din 
comuna Gabor, raionul Te
cuci regiunea Galați, Bes- 
chea Margareta din Iași, 

Iftimie Dumitru din Tîrnă- 
veni regiunea Mureș A.M., 
Drăgoi Maria din Valea Că
lugărească. Jlicolaescu Mi-

hai-Valentin din Ploiești, 
Preoțescu loan din comuna 
Frasin, raionul Gura Hu
morului regiunea Suceava, 
Badea Ion, Ciobanu Petru, 
Popovici Nadejda și Divan 
Gheorghe toți din București.

Cite un autoturism „TRA
BANT 601* (cu huse de 

protecție) : Dirtian Marin 
din Slatina, Pîrvulescu Va
lerie din Motru, raionul 
Strehaia regiunea Oltenia, 
Teaciuc Virgil din Suceava.

din Cluj, 
din Ineu 
Niță Va- 
Cristescu

PREMIILE ÎNTREGI 
ȘI SFERTURI

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 21 IULIE 19S7

Categoria I : 2 variante sfer
turi a 125 266 lei; categoria a 
n-a: 4 a 24 433 lei și 4 a 6 io» 
lei; categoria a IlI-a: 83 a 
1388 lei și 137 a 347 lei; cate
goria a IV-a: 369 a 411 lei și 
502 a 102 lei; categoria a ” 
706 a 251 lei și 1 063 a 6?

Premiile de 125 268 lei 
revenit partieipantilor KOVACS 
DEZIDERIU din 
IBRAIM NEGE AȚIN 
stanța.

Plata premiilor la 
loto din 21 iulie 
va face în Capitală ___
pînd de sîmbătă 29 iulie a.c.» 
iar în țară începe aproxima
tiv de miercuri 2 august 1967.
TtAGEREA PRONOEXPRES 
NR. 30 IMN 36 IULIE 1907

EXTRAGEREA I : 28 13 33 îl 
31 33 — 4 45

Fond de premii : 498 920 ld 
din care 49 831 lei report cate
goria I.

EXTRAGEREA A II-A : 28 2t 
33 27 40 42 — 35 24

Fond de premii : 298 364 lei 
din care 4 733 
goria l

Premiile de 
concursul nr. 
1967 au revenit participanților: 
Extragerea i DIM A GHEOR- 
GHE din Curtea de Argeș, Re
tragerea a Il-a : VASILESCU 
SAETA din Ploiești.

V-a: 
lei.

au

Arad șl 
din Con-

tragerea 
1967 se 

i înce-

lei report cate-

25 000 lei de la
29 din 19 iulie

Rubrică redactată de Admi
nistrația de Stat Loto-Prono» 
sport.

PROGRAMUL
tarului campionatului categoriei B 1967-1968, seria I

— In momentul de față 
sîntem în perioada transfe
rărilor. Aproape în fiecare 
zi ne sînt semnalate 
redacție „< 
cători de 
Astfel, în 
„dispărut* 
Seceleanu, 
dăm numai cîteva 
mai cunoscute. Ce părere 
aveți ?

la 
.dispariții4* de ju- 
la cluburile lor. 
ultimul timp au 

! Lucescu, Panici, 
, Lereter, ca să 

nume

— Ni se pare foarte ciu
dat. Ca alît mai mult cu cit 
pînâ ui prezent la federație

Etapa I, duminică 20 august 1967 
Dinamo Victoria Buc. — Chimia Suceava 
Siderurgisful Galați — Poiana Cîmpina 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M.S. lași 
Victoria Roman — Metalul București 
Flacăra Moreni — Oltul Rm. Vîicea 
Portul Constanța — C.F.R. Pașcani 
Politehnica București — Metrom Brașov 
Etapa a 11-a, duminică 27 august 1967 
Metalul București - Siderurgisful Galați 
C.S.M.S. lași -Dinamo Victoria București 
C.F.R. Pașcani - Politehnica București 
Chimia Suceava - Portul Constanța 
Metrom Brașov — Ceahlăul P. Neamț 
Poiana Cîmpina - Flacăra Moreni 
Oltul Rm. Vîicea - Victoria Roman 
Etapa a lll-a, duminică 3 septembrie 1967 
GF.R. Pașcani — Flacăra Moreni 
Poiana Cîmpina — Metalul București 
Dinamo Victoria Buc. — Oltul Rm. Vîicea 
GS.M.S. lași - Metrom Brașov
Portul Constanța - Politehnica București 
Ceahlăul P. Neamț - Victoria Roman 
Siderurgisful Galați — Chimia Suceava
Etapa a IV-a, duminică 10 sept. 1967 

Victoria Roman - Poiana Cîmpina 
Oltul Rm. Vîicea - C.F.R. Pașcani 
Chimia Suceava - C.S.M.S. lași 
Metalul Buc. — Dinamo Victoria Buc. 
Metrom Brașov - Siderurgisful Galati 
Flacâra Moreni - Portul Constanța 
Politehnica Buc. - Ceahlăul
Etapa a V-a, duminică 17 

Oltul Rm Vîicea - Chimia 
Victoria Romcm - Flacăra

P. Neamț 
sept. 1967 
Suceava 
Moreni

Poiana Cîmpina — Oltul Rm Vîicea 
Metrom Brașov — Metalul București

Etapa a X-a, duminica 22 oct. 1967 
Oltul Rm. Vîicea - Metrom Brașov 
Chimia Suceava - Metalul București 
C.S.M.S. lași - Portul Constanța 
C.F.R. Pașcani Victoria Roman 
Ceahlâul P. Neamț — Poiana Cîmpina 
Dinamo Victoria Buc. — Politehnica Buc. 
Flacăra Moreni — Siderurgisful Galați 
Etapa a Xl-a, duminica 5 noiembrie 1967 
Dinamo Vict. Buc,- Siderurgisful Galați 
Flacâra Moreni — C.S.M.S. lași 
Metrom Brașov - C.F.R. Pașcani 
Poiana Cîmpina - Politehnica București 
Victoria Roman - Portul Constanța 
Metalul București - Oltul Rm. Vîicea 
Chimia Suceava — Ceahlâul P. Neamț 
Etapa a Xiba duminica 12 noiembrie 1967 
Portul Constanta — Poiana Cîmpina 
Politehnica București — Chimia Suceava 
C.FJRL Pașcani *- Dinamo Victoria Buc. 
Metrom Brașov Flacâra Moreni 
Metalul București — Ceahlâul P. Neamț 
Victoria Roman — C.S.M.S. lași 
Siderurgisful Galati - Oltul Rm. Vîicea 
Etapa a XIH-o, duminica 26 noiembrie 

1967
Flacăra Moreni — Politehnica București 
Oltul Rm. Vîicea - Portul Constanța 
Chimia Suceava — Victoria Roman 
C.S.M.S. lași - Metalul București

Metalul București — Porto! Constanta 
GS.M.S. lași - GF.R. Pașcant 
Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Victoria Buc. 
Siderurgisful Galați — Politehnica Buc. 
Poiana Cîmpina — Metrom Brașov
Etapa a Vl-a, duminică 24 sept. 1967 
Politehnica București - Victoria Roman 
Portul Constanța — Siderurgisful Galați 
C.S.M.S. lași - Oltul Rm. Vîicea 
Chimia Suceava — Metrom Brașov 
Flacăra Moreni 
Dinamo Victoria Buc.
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț
Etapa a VH-a, duminică 1 oct. 1967

Poiana Cîmpina - GS.M.S. lași 
Victoria Roman - Dinamo Victoria Buc 
Flacăra Moroni — Chimia Suceava 
Ceahlăul P. Neamț - Oltul Rm. Vîicea 
Metrom Brașov — Portul Constanța 
Siderurgisful Galați — C-F.R. Pașcani 
Politehnica București — Metalul București

Etapa a Vlll-a. duminică 8 oct. 1967 
Portul Constanța - Ceahlăul P. Neamț 
Chimia Suceava — Poiana Cîmpina 
C.SJ0.S. lași - Siderurgisful Galați 
Mefalul București - C.F.R. Pașcani 
Oltul Rm. Vîicea - Politehnica București 
Victoria Roman — Metrom Brașov 
Dinamo Victoria Buc. — Flacăra Moreni
Etapa a IX-a, duminică 15 oct. 1967

C.F.R. Pașcani — Chimia Suceava 
Politehnica București — C.S.M.S. lași 
Ceahlăul P. Neamț
Portul Constanta - L.----- —------- - .------ n □
Siderurgisful Galați — Victoria Roman Poiana Cîmpina — C.F.R. Pașcani

Metalul București
— Poiana Cîmpina

- Flacăra Moreni Dinamo Victoria Buc. - Metrom Brasov 
Dinamo Victoria Buc. Ceahlăul P. Neamț - Siderurgisful Galați



DUPĂ EȘECUL DE LA SYRACUSA

Un pas înainte, trei înapoi...
Pentru toți cei care iubesc, șl ur

măresc îndeaproape activitatea din* 
natația noastră, saltul evident făcut, 
în ultimii ani de un mănunchi de” 
înotători a constituit un justificat^ 
motiv de satisfacție. Succesele unor; 
sportivi ca Vasile Costa, CȘ'istina 
Balaban, Angel Șoptereanu; Agneta 
Sterner sau Anca Andrei au în
semnat tot atîtea încercări reușite 
de a scoate din anonimat înotul ro
mânesc și de a-1 duce în plutonul 
secund al natației de pe continent. 
In această direcție și federația de 
specialitate a făcut în acest an efor
turi susținute pentru a trimite pe 
cei mai în formă sportivi; de re
gulă. la cele mai importante con
cursuri europene, folosind în acest 
fel orice prilej de afirmare.

lată, de ce, împreună cu iubitorii 
acestui sport, am așteptat cu mare 
nerăbdare evoluția înotătoarelor 
noastre in compania puternicelor e- 
ciiipe ale Franței și Italiei, precum 
și disputa (mai echilibrată) cu re
prezentativa Spaniei. Tn fond, „pa
trulaterul" de la Syracusa reprezen
ta pentru înotătoarele fruntașe din 
țara noastră. principalul obiectiv 
din acest an preolimpic, un excelent 
prilej de confirmare a progresului 
realizat de acestea în ultima vreme.

Rezultatele din Sicilia le cunoaș
teți : trei înfrîngeri (dintre care 
două categorice) în tot atîtea în
treceri bilaterale Cu 
după un pas înainte, 
Firește, nimeni nu ar 
ienția de a se realiza 
fata Franței (care la 
concurează R. D. Germană la locul 
doi în natatia europeană) sau Ita
liei. O victorie în fața Spaniei însă, 
ca și diferențe de punctaj mai re
duse în celelalte meciuri bilaterale 
ar fi fost perfect realizabile. Și, 
desfășurarea concursului ne-a întă
rit din plin aceste convingeri.

Am ratat prilejul oferit și. ce este 
mai dureros, de data aceasta vina 
nu aparține în întregime sportive
lor. Eșecul (căci altfel nu poate fl 
numit) de la Syracusa are cauze 
mult mai complexe șl asupra lor 
vrem să insistăm

Federația de specialitate știa de 
existența acestui „patrulater**. încă 
«lin luna noiembrie a aniiiul trecut. 
Era d<> așteptat deci ca toate sec
țiile vizate de a da sportive lotului 
național să fie puse în gardă ; an
trenorii respectivi trebuiau să aibă 
planuri amănunțite de pregătire, iar 
îndeplinirea lor se cerea controlată. 
Era firesc, măcar cu 1—2 săptămîni 
înaintea competiției, sg se organi
zeze un concurs de selecție pe baza 
căruia să se alcătuiască cea mai în 
formă echipă reprezentativă. In 
«fîrșit, antrenorul federal — Aurel 
Urmuzescu — avea datoria de a stu
dia în amănunțime programul în
trecerilor și pe baza lui, ca și a re
zultatelor concursului de selecție, 
să propună o reprezentativă omo
genă, corespunzătoare din punct de 
vedere numeric. Nimic însă, sau a- 
proape nimic din cele menționate 
mai sus nu s-au realizat. Sportivele 
s-au pregătit la cluburi după planu
rile și scopurile fiecărei secții în 
parte (nimeni nu le-a îndrumat să 
facă altfel), concursul de selecție 
a fost slab organizat (nu s-a ținut 
la data fixată inițial șl deci în
noitoarele din provincie nu au 
avut posibilitatea de a se prezenta), 
astfel că, în cele din urmă, s-a al
cătuit în pripă șl... la inspirație o 
formație de 9 înotătoare, incapabilă 
de a face față unui program încăr
cat ca cel de la Syracusa. In co
loanele ziarului nostru am atras din 
timp atenția asupra acestor lipsuri, 
dar, spre surprinderea generală, fe
derația nu a luat nici o măsură 
pentru a mal salva în ultimul mo
ment ce se mai putea salva. Dim
potrivă. Dlntr-o regretabilă negH-

alte cuvinte, 
trei înapoi... 
fi avut pre- 
un succes în 

ora actuală

jență. delegația (9 sportive șl un an
trenor), fără nici un conducător (și 
cît de util ar fi fost acesta la fata 
locului !) a plecat în condiții difi
cile și pusă în postură de a face o 
călătorie cu multe peripeții (Ingrid 
Ungur șl Dorina Mezlnca au ajuns 
la Syracusa doar cu 90 de minute 
înaintea primului start 1 ? !).

Iată, deci, în ce situație vitregă 
a fost pusă să concureze reprezenta
tiva feminină a țării. Reprezenta
tiva 1 Este un fel de a spune, deoare
ce spectatorii sicilieni au putut ve
dea reprezentînd România, în cursa 
de 100 m liber, pe cea de a 12-a (!) 
performeră a anului (D. Coroiu), 
sau în proba de 400%n liber Pe Do
rina Mezinca, al cărei rezultat nici 
nu se află în primele 15 perfor
manțe românești ale anului !

Tn felul acesta am fi dorit noi să 
învingem Spania, sau să pierdem 
onorabil în fața Italiei și Franței ? 
Chiar și pentru un neinițiat lucrul 
pare de domeniul fanteziei, deși — 
repet — condiții ar fi existat. Să 
nu uităm că în prima zl, după cele 
patru probe de 100 m, conduceam 
Franța cu 24—20, Spania cu 26—18, 
iar diferența cu Italia era minimă 
(21—23). Dar au urmat încă trei 
probe ce trebuiau acoperite cu ace
leași sportive, iar în ziua a doua 
lucrurile s-au repetat. Italia cu 19, 
Franța cu 16 și Spania cu 15 înotă
toare aduceau tot timpul elemente 
cu forțe proaspete, în timp ce se
lecționata noastră pierdea teren vă- 
zînd cu ochii. Nu-i mai puțin ade
vărat că dacă antrenorul R. Dră- 
gușanu ar fi fost mai inspirat în al
cătuirea cuplurilor șl ar fi folosit-o 
pe Cristina Balaban și în probele de 
mixt (prezenta el în ștafete nu era 
indispensabilă), 
ar fi fost totală, 
umplînd astfel 
refuz.

Cu ce s-a ales 
după „patrulaterul* 
Cele patru recorduri, 
cel de la 200 m delfin o instalează 
pe Agneta Șterner pe locul 5 în 
rîndul celor mai bune specialiste 
europene ale probei ne bucură, fireș
te. Dar ne șl nemulțumesc profund 
cele trei înfrîngeri, care ne readuc 
exact acolo de unde am plecat cu 
2—3 ani în urmă. Oare cum vor răs
punde Federația de specialitate șl 
Secția sporturi individuale din ca
drul Consiliului General al UCFS în 
fața iubitorilor natației pentru acest 
neașteptat și dureros eșec ?.

ADRIAN VASILIU

deruta echipei nu 
Dar și el a greșit, 
paharul pînă la

natatia românească 
de la Syracusa ? 

dintre care

Spartachiada Popoarelor U. R. S. S. — 
o mare sărbătoare a sportului sovietic

MOSCOVA, 26 (Agerpres). In 
cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Moscova, în 
prezența ziariștilor sovietici și 
străini, președintele Uniunii orga
nizațiilor și asociațiilor sportive din 
U.R.S.S., Iuri Mașin, a declarat 
că „Spartachiada Popoarelor 
U.R.S.S.”, care se va deschide la 
28 iulie, va fi o mare sărbătoare 
și o trecere în revistă a realizări
lor Uniunii Sovietice în domeniul 
sportullui. In prezent, a dedarat 
vorbitorul, în U.R.S.S. cârca 50 
milioane de oameni practică edu
cația fizică și sportul. La fiecare 
cinci cetățeni sovietici, unul este 
practicant al unei discipline spor
tive, 27 milioane de oameni prac
tică gimnastica în producție.

Vorbind despre sportul de per
formanță, cunoscutul antrenor 
Leonid Homenkov a subliniat aflu
xul tinerilor în loturile reprezen
tative. Din cei 500 de sportivi can
didați pentru Jocurile Olimpice 
din Mexic, a spus L. Homenkov, 
numai 150 au participat la Olim-

piada precedentă de la Tokio. 
Desfășurîndu-fie în anul jubiliar 
1967, Spartachiada Popoarelor din 
U.R.S.S. suscită un mare interes 
în Uniunea Sovietică și în întrea
ga lume. Reprezentanți ai organi
zațiilor sportive din Europa, Asia, 
Africa, America Latină au fost in
vitați să asiste la finalele Spar- 
taohiadei. Programul întrecerilor 
Spartaohiadei cuprinde 33 de dis
cipline sportive, printre care și 
unele devenite foarte populare în 
ultimul timp, cum ar fi planoris
mul. parașutismul, aviația sporti
vă, automobilismul.

Șahiștii români
in revenire

PRAGA, 26 (Agerpres). — In run< 
a șasea a turneului final al campî 
natului mondial universitar de șt 
pe echipe, care se desfășoară la Ha 
rachow, echipa României a obțlni 
victoria în fața selecționatei Bulg 
rlei; 2‘/t—lVt. Echipa Angliei a re; 
lizat o surprinzătoare victorie < 
3—1 în fața formației U.R.S.S., fav* 
rlta competiției. Alte rezultate: C* 
hosiovacia — S.U.A. l'/i—1'/« (1); D: 
nemarca — Iugoslavia 0—3 (1); Suj 
dia — R.D. Germană 0—2 (2). S-a 
disputat șl partidele întrerupte di 
runda a clncea. Echipa României 
mai cîștigat o partidă în meciul e 
“ conduce acum c

întrerupindu-se dl
Cehoslovacia și
3—0, o partidă 
nou.

în clasament
U.R.S.S. CU 15
S.U.A. cu 14»/î
mâniei totalizează în _______ _
puncte, avînd și o partidă întrerupta

continuă să conduc 
puncte, urmată d 
puncte. Echipa R( 

prezent 1

Sfirșit tragic...

Jocurile Sportive
Panamericane

MONTREAL 26 (Agerpres). — Tn 
ziua a doua a Jocurilor Panameri
cane care se desfășoară la Winnipeg, 
înotătorul american Zachary Zorn a 
realizat o performanță valoroasă in 
seriile probei de 100 m liber : 53,8 
(nou record al Jocurilor Panameri
cane).

Turneul de fotbal a început cu o 
mare surpriză : selecționata insulelor 
Bermude a surclasat cu 7—3 (4—1)
reprezentativa S.U.A.

In turneul de tenis, Cornejo (Chile) 
l-a învins cu 6—2, 4—6, 7—5, 6—1 pe 
Belkin (Canada), iar Lara (Mexic) a 
dispus cu 6—3, 7—5, 6—4 de Godbut 
(Canada). Alte rezultate : BASCHET : 
Panama — Columbia 99—54: Cuba — 
Canada 77—66 (masculin): Canada — 
Cuba 70—48; S.U.A. — Mexic 48—45 
(feminin); VOLEI: Cuba — Argentina 
3—0; Porto Rico — Bahamas “ “ 
(masculin); Peru — Brazilia 
S.U.A. — Canada 3—0 (feminin); 
CHEI PE IARBA: Argentina — 
nada 1—1; Argentina — S.U.A.

3—0
3—2; 
HO-
Ca- 

5—9.

în turneul de handbal de la Budapesta

Steaua — Ț.S.K Moscova 19-16
BUDAPESTA 2ș (prin telefon). în 

capitala Ungariei a început cea de 
a treia ediție a turneului echipelor 
de handbal ale armatelor prietene, 
la care participă 6 formații : Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia, Dukla Praga, 
Vorwărts Berlin, Steaua București, 
Ț.S.K. Moscova și Honved Budapesta, 
în prima zi a întrecerilor, peste ------ ... ------------- - ----- cu 

la 
trei

5 000 de spectatori au urmărit 
mult interes în tribunele de 
Kisstadion, desfășurarea celor 
partide.

Primul joc a opus formațiile Dukla 
Praga și Ț.S.K.A. Cerveno Zname. 
Echipa p'ragheză, care constituie 
scheletul naționalei cehoslovace, cam
pioană mondială, a cîștigat ușor cu 
scorul de 27—13 (10—6). Următoarea 
partidă a pus față în față formațiile 
Honved Budapesta și Vorwărts Ber
lin. Spre surprinderea generală, vic
toria a revenit ^7*-lui berlinez cu 
scorul de 16—12 (9—2). Gazdele au 
comis greșeala de a ataca dezorga- 
nizatf permițînd handbaliștilor ger-

mani să tempereze acțiunile ofensive 
adverse și să contraatace decisiv.

Meciul vedetă ai zilei a adus pe 
podiumul de la Kisstadion formațiile 
Steaua și Ț.S.K. Moscova. Bucurește- 
nii au practicat un handbal rapid, 
modern, cu o permanentă circulație 
în atac, smulgînd deseori ropote de 
aplauze. Ei au condus în permanență 
(8—4, 10—5, 12—7, 18—12) cîștigînd în 
cele din urmă cu scorul de 19—16 
(12—9). Au marcat Popescu 7, Gruia 
6, Goran 4, Iacob 2 de la învingători 
și Maksimov 7, Kusevici 5, Usenco 2, 
Ozuhov, Karanienko de la învinși.

Cei mai buni jucători ai echipei
noastre campioane în partida de 
debut de la Budapesta (excelent con
dusă de arbitrul iugoslav Valcici) au 
fost Oțelea, Gruia, Popescu și Goran, 

în cea de a doua zi a turneului sînt 
programate partidele Vorwărts — 
Steaua, Dukla — T.S.K. Moscova și 
Honved — Ț.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia.

CRISTIAN ȚOPESCU

urmă pe șoselele „Turului 
Aplecat peste Tom Simpson, 
Dumas încearcă să-l rea- 
viață. Dar, pentru fostul 
al lumii, cariera de peda- 
încheiase. Medicamentele 

cum 
„l'Equipe*) și căldura 

(50 de grade la soare)

ciclismului profesionist. Poate după 
aceasta, V.C.J., F.I.C.P. și celelalte 
organe sportive interne vor lua mă
surile ce se impun pentru prevenirea 
unor astfel de accidente.

PE SCURT

CALEIDOSCOP
MUZEUL sportului din 

Franța s-a îmbogățit recent 
cu un nou exponat : este 
vorba de o halteră grea 
de 166.5 kg care aparținuse 
uriașului normand Apollin. 
renumit la începutul seco
lului nostru. După cum 
relatează buletinul Ministe
rului pentru problemele 
tineretului și sportului, a- 
ceastâ halteră se. bucură 
de un mare interes din 
partea vizitatorilor muzeu
lui.

FACCHETTI, fundașul e- 
rbîpei Internazionale Mi
lano, a rost printr** putinii 
fotbaliști care au luat apă
rarea iui Helenlo Herrera 
după dubiul fiasco al echi
pei sale : „Este trist cit 
de repede se uită ceea ce 
a tăcut bun Herrera pen
tru echipa noastră și pen
tru tot fotbalul italian. 
Oare nu Herrera este acela 
care a readus 
pe stadioane ?**

spectatorii

SE pare că 
australienilor la ____ __
este un fenomen al ultimi
lor ani. La Melbourne a 
decedat recent, In virată 
de 71 ani, Gerald Patter
son, cîndva renumit jucă
tor australian, cîștigătorul 
turneului de ia Wimbledon 
din anii 1919 țj 1921.

hegemonia 
tenis nu

în timp ce cei aî clubului 
Rangers sînt protestanți. O ironie este faptul că 

antrenorul echipei Celtic 
— Stein — este protestant.

ÎN MEXIC sînt foarte 
apreciate unele sporturi 
naționale, pe care locui
torii le urmăresc cu mare 
pasiune. Este vorba, de 
pildă, de luptele cu tauri 
sau încălecarea unor cai 
sălbatici. De aceea, se pre
conizează ca la deschide
rea festivă a Jocurilor O- 
limpice din 1968 în frun
tea coloanei de defilare să 
meargă toreadori și cow
boy, îmbrăcat! în frumoase 
costume cu motive națio
nale mexicane.

OLANDA este deținătoa
rea nnuî original record 
mondial : la fiecare mie 
de locuitori 558 se depla
sează ne bicicletă la școa
lă, serviciu, la terenurile 
de snort, ba chiar și Ia pe
treceri... Pe locul doi în 
acest original clasament se 

_ situează Danemarca, unde 
bicicleta este folosită ca 
mijloc de transport de 540 
de locuitori dintr-o mie.

RIVALITATEA dintre clu
burile de fotbal scoțiene 
Celtic și Rangers se dato- 
rește șt faptului că mem
brii Celticului sînt catolici»

FRANCIS LUYCE su
rlele fericit obiectivului 
aparatului de fotografiat. 
E și firesc. Recordul 
mondial la 800 m liber ti 
aparține: 8:42,0. Aproape
2 ooo de spectatori fl a- 
clamă...

EMTLE ANTOINE a con
dus timp de 40 de ani sec
ția de marș a Federației 
franceze de atletism. In 
prezent, deși tn vtrstă de 
80 ani. el a rămas devotat 
sportului pe care l-a în
drăgit în tinerețe, tina din 
cele mal plăcute amintiri 
din timpul cînd Antoine 
participa la întreceri este 
momentul cînd. In anul

Ultimul număr din „PARIS 
MATCH" publică citeva fotografii 
de la marea tragedie a ciclismului 
profesionist, petrecută cu două săp- 
tămîni tn 
Franței", 
doctorul 
ducă la 
campion 
leur se
bazate pe amfetamine ■ (așa 
scrie ziarul 
excesivă 
efortul făcut penfru a rănit ne in 
primul pluton pe urcușul muntelui 
Ventoux și incăpăți-narea de a nu 
cere ajutorul medicilor la timpul 
potrivit au produs sfirșitul tragic 
al uneia dintre marile vedete ale

IATA o imagine, surprinsă la San Sebastian, ce ilus
trează elocvent dramatismul luptelor cu taurii. To^ 
readorul Angel Rodriguez face cunoștință cu 
într-un mod de loc plăcut pentru eh iar furia 

lulul prevestește parcă și alte urmări.

solul 
anima-

1887, inginerul Eiffel, con
structorul celebrului turn 
parizian, l-a tras de urechi 
chiar sub turn, deoarece 
participant^ cursei de 
marș se învîrteau printre 
lucrătorii de pe șantierul 
tumulul (lucrare ce tre
buia să fie gata pentru ex
poziția din ...................
du-i.

succesul 
___ ______  fost cu nimic 
mai prejos : s-a comunicat 
recent că Johansson a 
fost selecționat în echipa 
reprezentativă de golf a 
Suediei...

sport : golful. Și 
său nu a

1899) stînjenin-

după CE 
atita succes 
cheiul, fiind component al 
echipelor naționale aie Sue
diei la ambele ramuri spor
tive, iată-1 pe celebrul 
Sven Johansson (Tumba) 
lmbrățișind și un al treilea

a practicat cu 
fotbalul șr ho-

CONDUCEREA Federației 
franceze de tenis de cîmp 
s-a adresat comisiei medi
cale de pe lingă Federația 
franceză de schi cu rugă
mintea de a elabora un 
program de pregătire psi
hică și pentru jucătorii de 
tenis, program care s-a 
dovedit atît de binevenit 
pentru schiorii fruntași ai 
Franței.

HOCHEI PE GHEATĂ. Trage
re la sorți în „C,C.E.“. Cîteva 
jocuri programat»; în primul tur: 
Jesenice (lug.) — .Ț.S.K.A. Cer
veno Zname Sofia; F.C. Klagen
furt (Austria) — Ferencvăros Bu
dapesta. Echipele cehoslovace 
Dukla {ihlava și Z.K.L. Brno vor 
juca direct în semifinale Parti
cipă 16 echipe.

ATLETISM. Marieta Pronjarj a 
realizat un nou record albanez la 
săritură în înălțime : 1,64 m; Ro- 
sendahl (R.F.G.) a obținut la lun
gime 6.35 m.

• Maraton internațional la 
Szeged. Pe primul loc s-a clasat 
Gyula Toth (R.P.U.) cu 2h28:20,0.

RUGBI. Reprezentativa Franței 
a învins cu 18—5 (5—0) o selecțio
nată a Transvaalului (Africa de 
Sud).

GIMNASTICĂ. întîlnirea R.F. 
a Germaniei — Spania (masculin) 
s-a încheiat cu victoria sportivilor 
vest-germani cu 268,00—260,80 p. 
Pe primul loc la individual com
pus : Heiko Reinemer (R F.G.) cu 
54,50 p.

FOTBAL. In turneu în R.P- 
Ungară, F.C. Karl Zeiss Jena a 
pierdut cu 2—5 în fața echipei 
Szeged și a terminat la egalitate 
(0—0) cu Dozsa Kecskemet.

[ • în campionatul U.R.S.S. :
Sparfak Moscova — Ararat Ere
van 1—0 (0—0).

ȘAH. Gligorici (lug.) a cîști
gat turneu] internațional de la 
Dundee cu 6*/s p. Pe locurile ur
mătoare : Olafsson (Islanda) și 
Larsen (Danemarca) ambii cu cîte 
5’/, p. : V*

TENIS. Rezultate înregistrate în 
proba de simplu bărbați a turneu
lui internațional de tens de la 
Haverford (Pennsylvania) : Drys
dale (Reniibiica Sud Africană) — 
Șorlion (S.U A.) 4—6, 6—2, 6—4; 
Goldman (S.U.A.) — Davidson 

I f Australia) 6—3, 6—2 : Riessen 
'S.U.A ) — Acheson (S U A.) 6—1, 

I 6—2 ; Bowrev (Australia! — Leo
nard (S.U.A.) 7—5. 6—4
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