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Echipe valoroase la 
de handbal

Peste cîteva zile, Poiana Brașov va 
fi gazda tradiționalului curs inter
național de arbitri, organizat anual 
de Federația internațională de hand
bal.

Cu această ocazie va avea loc și 
un turneu internațional care va da 
posibilitatea unei verificări piactice a 
arbitrilor. La întreeeri au fost invi- 
___  ___ ,_____________ _ . Hellas 
Stockholm, Dynamo Berlin la bă
ieți, S.K. Leipzig la fete, precum și

turneul internațional 
de la Brașov

selecționatele de tineret, de juniori 
și junioare ale orașului București.

Valoroasa echipă S. K. Leipzig, 
câștigătoarea ediției 1966 și finalistă 
a ediției 1967 a „Cupei campionilor 
europeni", se numără printre prota
gonistele întrecerii feminine. In ace
eași perioadă, formația Phonix Essen 
și selecționata Tunisului vor susține 
meciuri amicale cu unele din echi
pele participante la turneul mai sus 
amintit.

tate echipe puternice ca :

IN „REPUBLICANELE" DE POLO JUNIORI

Se profilează ierarhia valorică
Cu cele trei tablouri din actul al doilea al turneu

lui final se conturează pozițiile valorice ale echipelor 
participante la campionatul țării de polo pentru ju
niori.

Coloratura dată meciurilor de formațiile Steaua, 
Rapid, Clubul școlar se încadrează în peisajul modern 
al jocului de polo după ultimele modificări ale regu
lamentului Federației Internaționale. Cu excepția echi
pei Crișul, jucătorii celorlalte formații, au demonstrat 
că posedă suficiente cunoștințe tehnico-țactice. S-au 
putut vedea apărări în zonă, om la om și chiar pre
sing (Rapid, Clubul sportiv școlar, Steaua). în ofensivă 
s-au aplicat cu ușurință contraatacurile, circulările în
crucișate în zona de 4 metri și tragerile la poartă 
prin surprindere.

Adresăm felicitări arbitrilor și jucătorilor care au 
asigurat un frumos prolog și epilog tuturor partide
lor

RAPID — PROGRESUL 3-3 (1-1, 1-0, 1-1, 0-1). Cu o al
ternare aproape matematică, fazele au trecut cu „spu
mă* de la o poartă la alta terniinîndu-se fie cu fault 
fie cu goluri în mod proporțional. Au marcat: Rizea 
(2) și Alexe pentru Rapid și Munteanu de țr_ei ori. 
Bun arbitrajul prestat de A. Grințescu.

STEAUA — CRIȘUL ORADEA 10-0 (2-0, 4-0, 8-0, 
1-0). După ce în prima zi echipa campioană i-a sur
clasat pe jucătorii clujeni, ieri ea a 
și pe cea de a doua formație din 
ptatea fi și mai mare dacă Teodor, 
ratat situații sigure. Juniorii de la 
portat slab ca în prima zi. Autorii
(4), Popescu (8), Rotariu (1), Pietraru (1) și Teodor 
jl). A condus jocul cu autoritate M. Ștefanescti.

J CLUBUL SPORTIV ȘC0LAR-POLÎTEHNICA CLUJ 7-2 
h ^2-0, 1-1, 8-1, 1-0). Făcîndu-și adaptarea la condițiile 
g'ite mediu și de joc, Politehnica șl-a regăsit astăzi tem- 
l’ jjîoul de joc, prestînd în cîmp un joc echilibrat cu 

; școlarii bucureșteni, care au cîștigat datorită efica
cității șuturilor la poartă. Au înscris! Olac (3), Du
mitra (2), V. Popescu (1), lonescu (1) de la C.S.Ș., 
fSrăciuneanu și Rus de la Cluj. A condus corect G. 
Dumitra.

întrecut categoric 
provincie. Scorul 

Pietraru n-ar ti 
Crișul s-au com- 
golurilor i Frîncu

C. RĂDUȚ

La Hunedoara, prima 
competiție internațională

în incinta stadionului Corvinul, după 
program : azi, de la ora 19: R.D. 

— Polonia, România (seniori) — 
(juniori), mîine, de la ora 19: Ro

ll.D. Germană, România

Hunedoara găzduiește (astăzi, mîine și du
minică) pentru prima dată un turneu internațio
nal de baschet. întrecerile se vor desfășura pe 
noul teren, amenajat (cu podium și instalație de 
nocturnă) 
următorul 
Germană 
România 
mânia (seniori) 
(juniori) — Polonia, duminică, de la ora 18: 
România (seniori) — Polonia, România (ju
niori) — R.D. Germană.

Ieri, la ștrandul Tineretului

SURPRIZELE NU AU LIPSIT
PRIMELE FINALE ALE JUNIORILOR

Admirabilă vreme ieri după- 
mlază la „Tineretului” și cit 
3 poate de îmbietoare pentru 
erformanțe și noi recorduri, 
'articipanții la „naționalele" 
e juniori nu s-au lăsat prea 
îult invitați șl au început 

recordurilor. Iar sur- 
care nu au lipsit de 
dat parcă mai mult 
acestei frumoase în- 

a tinerilor noștri îno-

au

Victorii neașteptate (dar ex- 
rem de frumoase) au reali- 
at crauliștii Gabriela Gonos 
în fața Eddei Schuller) cu 
m nou record al țării (67,0) 
i Constantin Hirjeu, care l-a 
listanțat în final — datorită 
inui finiș impresionant — pe 
avoritul probei, D. Gheorghe. 
n sfîrșit, cuplul brasistelor 
jălățene (Birsan-Manafu) a 
ost nevoit de data aceasta 
>ă recunoască superioritatea 
i două reprezentante ale Ca- 
îitalei, Liliana Burlacu (în 
:ontinu.u progres) și respectiv 
Cornelia Mogoș.

Reșițenii Anca Andrei și 
Eeno Giurasa nu au mai ra- 
at de data aceasta recordu- 
’ile în proba de 200 m mixt, 
ca de altfel și Petre Teodo
rescu, învingător sigur după 
30 de minute și în cursa de 
100 m bras. In total, 6 rezultate 
care modifică tabelele cu re
corduri republicane. Și între
cerile de abia au început...

REZULTATE TEHNICE — 
JUNIORI MARI : 100 m liber 
(f) : 1. A. Ștemer (Steaua) 
67,9, 2. V. Petcu (Șc. sp. 2)
71.2 ; 100 m liber (b) : 1. I.
Mărgean (Șc. sp. Reșița) 60,0,
2. E. Hegeduș (CSM Cluj) 61.8,
3. R. Andrei (Șc. sp. Reșița)
62.2 : 200 m mixt (f) : 1. a.
Andrei (Șc. sp. Reșița) 2:45,8 
— nou rec. de junioare mici 
și mari, 2. M. Horvat (Șc. sp. 
Reșița) 2:49,7, 3. G. Cerbeanu 
(CSS) 2:53,2 ; 200 m mixt (b) 
1. Z. Giurasa (Șc. sp. Reșița) 
2:27,3 — nou rec. f s~~z
mari și seniori, 
(Șc. sp. Timiș.) 2:28,5, 
Belea (Șc. sp. 2) " 
bras (f' : 1. C. 
1:24,0, 2.

fetițe B) ; 100 m liber (b) : 1.
C. Hirjeu (Steaua) 61,4, 2. D.
Gheorghe (CSȘ) 61,7, 3. I. Mi- 
clăuș (Șc. sp. Sibiu) 63,1 ; 
200 m mixt (f) : 1. D. Mezinca 
(Sc. sp. Reșița) 2:51,3, 2. M. 
Petre (Steaua) 2:57,3 ; 200 m 
mixt (b) : 1. P. Teodorescu
(Steaua) 2:29.3 — nou re
cord, 2. St. Bisz (Șc. sp. A- 
rad) 2:37,3, 3. M. Rău (CSS) 
2:37,4 ; 100 m bras (f) : 1. L. 
Burlacu (Dinamo) 1:25.0, 2.
M. Bîrsan (Șc. sp. Galați) 
1:25,8..... 6. A Mihăescu (Di
namo) 1:28,7 — nou rec. fetițe 
B ; 100 m bras (b) : 1. I. Vlad 
(CSM Cluj) 1:19,3, 2. R. Dia- 
conescu (Șc. sp. 2) 1:20,5, 3.
D. Păsărin (Șc. sp. 1) 1:20,6. 
întrecerile continuă astăzi, 
de la orele 9,3o și orele 18,30.

Printre performerele întrecerilor de natație din cadrul Jocu
rilor Panamericane și-a înscris numele și Claudia Kolb 
(S.U.A.). autoarea unui nou record mondial la 400 m mixt 
cu 5:09,7. Iat-o surîzînd fericită...

Foto : UPI (Agerpres)

ȘTIRI EXTERNE
Makai continuă

de juniori
2. Al. Deak 

3. VI.
2:29,1 ; 100 m 
Mogoș (CSS) 

G. Manafu (Șc. sp. 
Galați) 1:24,2 ; 100 m bras (b): 
1. P. Teodorescu (Steaua) 
1:14,7, 2. E. Strempel (Șc. sp. 
Reșița) 1:20,0, 3. Gh. Nițescu 
(Prahova Ploiești) 1:20,1 ;

JUNIORI MJCI — 100 m li
ber (f) : 1. G. Gonos (Medic. 
Cluj) 67,0 — nou record, 2. E. 
Schuller (Șc. sp. 2) 67,2, 3. M. 
Hahanu (Viitorul) 68,5 (în se
rii Z. Erdeli 1:11,3 — nou rec.

In fotografie: clujanca Ga
briela Gonos

In runda a 8-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Sofia, reprezentanta

în „Cupa de vară" la popice

ILIE POPESCU (CONSTRUCTORUL) 923 p. d.
„Cupa de vară1*, competiție 

organizată de clubul sportiv 
Constructorul din Capitală, a 
ajuns la a 7-a etapă. In ca
drul acestei etape, pe arena 
Gloria s-a desfășurat întîl- 
nirea dintre echipa gazdă ți 
Constructorul, încheiată 
victoria oaspeților: 4 898
4 847 p.d. Gu acest prilej, 
maestrul sportului Ilie Po- 
peseu a doborît 923 popice.

Clasamentul după 7 etape 1

CU

1. Constructorul 17 p, 2. Glo
ria 17 p (punctaveraj mai 
slab), 3. M.M.G.M. 15 p, 4. 
Voința 15 p, 5. Frigul 13 p, 
6. Laromet V p.
• Mîine se deschide la 

Bușteni • tabără de pregătire 
rezervată tinerilor popicari 
remarcați în ultimele compe
tiții oficiale. Ședințele de an
trenament vor fi conduse de 
maestrul emerit al sportului 
Petre Purje.

FINALA 
LA 
ALPINISM

Începînd de azi, cele mai bune zece echipe de aipiniști 
din țară — calificate în urma etapelor de iarnă și de 
vară — se reunesc la Cheile Bicazului pentru finala 

campionatului republican la alpinism. întrecerea va avea loc 
pe un traseu în „premieră", care, în prealabil, a fost escaladat' 
și pitonat de o echipă (care nn ia parte la concurs) stabilită 
de comisia centrală de turism și alpinism. Regulamentul com
petiției prevede o serie de măsuri de siguranță pentru parti- 
cipanți. Astfel, traseul are o lungime de numai trei corzi 
(circa 120 m); este pitonat din 5 în 5 metri și introducerea 
corzii în fiecare piton este obligatorie; din fiecare echipă 
de trei aipiniști doi trebuie să-1 asigure în permanentă pe 
cel care înaintează etc.

Pentru titlul de campioană a țării se întrec următoarele 
formații : A.S.A. Brașov (cu trei echipe), Metalul Hunedoara, 
Unirea Cluj I, Celuloza Zărnești, Progresul București. Di
namo Brașov, Sănătatea București și Voința Brașov.

NOU RECORD EUROPEAN
EA NATATIE

înotătorul sovietic Semen 
Beliz-Gojman a stabilit la 
Moscova, în cadrul înlrece- 
rilor Sparlachiadei popoare
lor U.R.S.S., un nou record 
european la 1 500 m liber. 
Rezultatul său : 16:52,07.

Turneu de hochei
pe gheață
la Grenoble

Noul Palat al Sporturilor 
de iarnă din Grenoble, gazda 
viitoarelor Jocuri Olimpice 
de iarnă, va fi inaugurat la 
12 octombrie. Cu acest pri
lej va avea loc un mare tur
neu internațional de hochei 
pe gheață. Voi participa e- 
chipele Cehoslovaciei, Cana
dei, S.U.A. și U.R.S.S.

să fie En frunte
României, Makai, a obținui 
victoria în partida cu Holu- 
pova (Cehoslovacia). Makai 
conduce in clasament cu 6 
puncte și o partidă întrerup- 

fiind urmată de iugosla- 
Jovanovici cu 5 puncte.

tă, 
va

Ada Kok -
record mondial

la 200 m fluture

Cil prilejul unui concurs 
de natație desfășurat la 
Haga, olandeza Ada Kok și-a 
corectat recordul mondial In 
proba de 200 m fluture, rea- 
lizînd timpul de 2:22,5. Ve
chiul record era de 2:25,3.

ALTE VICTIME
ALE AUTOMOBILISMULUI

PROFESIONIST

Noi accidente mortale au 
fost înregistrate în cursele 
de automobilism. La Greena, 
în Danemarca, automobilul 
pilotat de Doug Reison 
(S.U.A.) a părăsit pista în 
plină viteză, lovindu-se de 
cabina juriului. O persoană 
a fost ucisă, iar alte 12 grav 
rănite. Pe traseul Montes 
Clarca din Lisabona mașina 
pilotată de Tim Cash (An
glia) s-a lovit de un aid și 
a luat foc. Tim Cash a de
cedat Ia spital.



0AWDBAL

Cum a cîștigat „Steaua" 
la Budapesta

A treia ediție a turneului echipelor 
leprezeutative ale armatelor prietene 
a fost denumita de specialiști — 
^jMicul campionat mondial44 și com
parația nu a fost de loc exagerată. 
Prezența echipelor campioane ale 
Cehoslovaciei și României, alături de 
tformații fruntașe din U.R.S.S., 
îi.D.G., Ungaria și Bulgaria, a dat 
maștere unor dispute de un ridicat 
mivel handbalistic.

Reprezentanta României -— Steaua 
— a avut o comportare excelentă în 
laceastă competiție. Jucînd din ce în 
<ce mai bine, de la meci la meci, 
mampioana noastră a atins forma de 
rvîrf în întîlnirea cu puternica forma
ție Dukla Praga, partidă care a en
tuziasmat pe cei 6 000 de spectatori 
fcprezenți la Kisst'adion.

Încercînd o sinteză a celor cinci în- 
ftîlniri susținute de handbaliștii ro- 
smâni și încheiate cu tot atitea vic
torii, consemnăm următoarele elemeu- 
'.te ale jocului echipei Steaua :

-• Jocul portarilor — bun, uneori 
/foarte hun (Dincă în . meciul cu 
ilionved și Belu în paTtida cu Dukla; 
.’ambii sînt tineri, înzestrați, serioși, 
seu frumoase perspectiyc).

Apărarea — punctul forte al 
«Echipei — -s-a hazat, în afara por- 
ttarilor, îndeosebi pe Oțelea — ex
celent conducător de joc — și pe 
IMarinescu, care a dovedit o mare 
capacitate de anihilare a celui mai 
^periculos adversar. Marinescu a fost, 
jpe rînd, „umbra44 lui Ușenko, Fenyo 
țși Havlik.

! In atac, cel mai „productiv44 a 
Host Gruia (26 goluri marcate), care 
împotriva lui lionved și mai ales 
IDukla a făcut, după aprecierile an
trenorului și coechipierilor, cele mai

[ebe™
Ce a determinai severa înfrîngere (16-4) 

a selecționatei noastre de tineret în Italia ?
ftciuMatul real, susține antrenorul furesz, este 12-8 pcnlrti Italia

Selecționata de tineret a țării noas
tre, care — după cum se știe — a 
susținut două partide în Italia, s-a 
înapoiat luni scara în Capitală. Bo
xerii. ca și antrenorul lor, au cobori! 
scările avionului cu fruntea plecată. 
Firește că nu poate fi uitat piea ușor 
acel sever și aproape inexplicabil 
4—16 cu care sportivii noștri au 
pierdut cea de a doua întîlnire cu 
selecționata similară a Italiei, după 
ce cu numai trei zile înainte obținu
seră un „draw44 (10—10) cu forma
ția gazdă.

Am căutat' -să reconstituim, cu 
ajutorul antrenorului Furesz, al arbi
trilor Dimulescu și Giucă, momentele 
cele mai esențiale din cadrul dublei 
confruntări româno-italiene.

Sosiți la Cecina, reprezentanții noș
tri au fost, la început, foarte sur
prinși aflînd că „squadra azzurra*» 
care urma să fie opusă echipei de ti
neret a României, se pregătește de 
multă vreme pentru... J.G. din Mexic î 
Ba măi mult, ca antrenori ai reprezen
tativei italiene au fost desemnați bi- 
necunoscuții Natale Rea și Armando 
Poggi, care de ani de rile pregătesc 
prima garnitură a Italiei pentru ma
rile confruntări internaționale. Afi

JTLETISM

Avem mul fi tineri foarte
Campionatul republican al juniorilor mici, de ia 

Cluj, n.e-a prilejuit multe constatări favorabile .pe 
care vom căuta să le prezentăm în cele ce ur
mează.

în cele două zile de concurs am putut vedea .la 
lucru o întreagă pleiadă de atleți în... devenire. 
Pentru o competiție în care cei mai „bătnni“ par- 
ticipanți de-abia au împlinit 16 ani, -este foarte 
îmbucurător să vezi că, la lungime de exemplu, 
a 5-a clasată -sare 5,36 m ! Cu puțini ani în urmă 
un asemenea nivel era atins doar la campionatul 
senioarelor. Este drept că lungimea fete a fost 
printre cele mai „:tari“ probe ale concursului, 
dacă nu chiar cea mai tare. Dar și la multe alte 
probe rezultatele sînt foarte încurajatoare.

La alergările de viteză avem cîteva talente au- 
care -Laurențiu Nițulescu (Cîmpina) 

Și ioma Szabo (Satu Mare), care au egalat de 4 
ori recordul probei de 80 m, Sorin Păsulă (Reșița) 
noul recordman la 300 m, Ladislau Mâjflik (Cluj) 
— dintre băieți, Alina Popescu și Magdalena Pre- 
torian (București), irina Ciucă (Timișoara) — dintre 
fete. Ei sînt capabili să producă revirimentul atît 
de așteptat în sprintul nostru.

In probele de garduri doar fetele ne dau spe
ranțe Perspective mai mari au : Iuliana CrișaJi 
■(Cluj) Jjfcaterma Mazilu (București), Elisabeta Ze- 
F^L/Bzr^OV)’ "Marta Satmari (Tg. Mureș), Gerda' 
Covaci (Timișoara). în schimb, ia băieți nu se 
întrevede nimic la orizont.

Semifondul este supus de juniorii mici unul 
g\salt : numeric și valoric. Atît la 1000 m 

careți cit și la 500 m fete au participat peste 30

de atleți. Tar rezultatele sînt edificatoare : Gheorghe 
Banc huș (St. r. Brașov) 2:35,9 la 1000 m, la numai 
două zecimi de recordul republican și Mariana 
Filip (Șc. șp. Roman) 1:15,6 la 500 m cu aproape 

-2 secunde sub recordul coechipierei sale Elisa- 
beta .Baciu. Acestea â£nt performanțele campioni
lor, dar nici următorii clasați nu s-au lăsat mai 
prejos. Au «osit foarte aproape de învingători și 
pot produce oricînd inversări de situație : liberia 
Szekcly <Cluj). Nicolae Vasilovici (Pitești), Vasile 
Boroș (Hunedora) la 1000 m, Adriana Stancu (Bra
șov), Viorica Recu, Tatiana Molnar, Ana Ionete 
și Marilena Zidii (București) la 500 m.

Trecînd ila sărituri, vom începe cu lungimea. 
Este proba care a atius Alinei Popescu al doilea 
titlu de campioană, Iar Ruxandrei Golaș ca, Clau
zei Duda și Constantinei Popa (toate din Bucu
rești) recorduri personale de bună valoare și... 
prima afirmare. Și la băieți s-au obținut cîteva 
recorduri personale (Costel jonesen și Dan Poșa- 
București, Mihai Zamfir-Ploiești), dar realizatorii 
lor mai au mult de muncit pînă cînd vor aduce 
probei de lungime adevăratul... salt. Multe spe
ranțe ne dă acel 6,-28 m al bucure^teanului 
Gheorghe Rădășan (locul 5), în vîrstă de 14 ani !

Săritura în înălțime a impus cîteva elemente de 
viitor, printre care Csaba Dosa (Odorhei), Mircea 
Preda (Ploiești) și Mihai Negomireanu (Arad), 
Doina Prăzaru (Craiova), Tereza Nagin (Rm. Vil- 
cea) și ildiko Bokor (Cluj). La prăjină, ploieștea
nul Mircea Voinea (3,70 m) s-a situat, la propriu 
și la figurat, deasupra unui mănunchi de concu- 
renți egali la 3,50 m.

bune j'ocuri din activitatea sa. „Tu
narul" nostru a arătat că știe și 
poate juca pentru echipă, chiar în 
situațiile cînd este marcat foarte 
strict de adversari valoroși.

Oțelea și Goran, iscusiți în efec
tuarea blocajelor, au fost creatorii 
celor mai numeroase din ocaziile 
fructificate de Gruia, înscriind ia 
rîndul lor 11 și respectiv 13 goluri. 
Extremele Iacob și Popescu (ambii 
22 goluri) au dat' o permanentă lăr
gime frontului de atac prin acțiuni 
viguroase și surprinzătoare la mar
ginea semicercului, iar „pivoțîi44 Cris
tian și Marinescu (ambii 18 goluri) 
au hărțuit permanent apărările ad
verse în atacurile prelungite sau ca 
vîrfuri de contraatac.

• Cei mai conipleți jucători ai 
echipei, prin pregătire tehnică și 
maturitate tactică, au fost Oțelea și 
Iacob. O revelație: Alboaica — șuter 
periculos (autor a 7 goluri), apără
tor atent și decis. Au fost puțin 
folosiți: Roșescu, Savu și Dumitru.

De menționat contribuția antreno
rului federal Nicolae Nedef, care a 
condus echipa în patru din cele cinci 
partide susținute și gestul medicului 
lotului cehoslovac — dr. Milos 
Trubl — care, în absența unui me
dic român, a făcut tot ceea ce a 
fost posibil pentru restabilirea lui 
Gruia — febră 39° în noaptea dina
intea meciului cu Dukla.

Participînd la această competiție, 
Steaua a reprezentat eu cinste .hand
balul românesc, dcmonstrînd, mai 
ales împotriva redutabilei Dukla 
Praga, că avem încă numeroase re
curse pentru a atara din nou primul 
loc al ierarhiei mondiale.

CRISTIAN ȚOPESCU

șele, care jmpînzcau ora știi, ca și 
gazetele locale prezentau pe boxerii 
gazde ca viitori competitori ai tur
neului olimpic din Mexic.

Rezultatul de 10—10 cu caie s-a 
încheiat prima întîlnire a produs — 
după afirmațiile interlocutorilor noș
tri — o mare dezamăgire pentru con
ducătorii echipei italiene, și în spe
cial pentru secretarul general ăl fe
derației, 41. Giraldi. De altfel, re
zulta tid real, susține antrenorul -Fu
resz, este 7—3 pentru reprezentativa 
țării noastre. Semi ușorul Gh. Ene 
n-a primit mai mult de 2—-3 lovi
turi pe toată durata meciului, deci
zia care l-a privat de victorie fiind 
îndelung dezaprobată. La coborirea 
de pe ring, Ene a fost purtat pe 
brațe, de spectatori, piuă la cabine. 
Un alt pugilist român care a lost 
învins de... arbitri este Nicolau. El 
a boxat în meci vedetă cu localnicul 
Milazzo, care a fost încurajat „în stil 
italian44, de-a lungul celor nouă mi
nute de luptă. Meciul, susține antre
norul Furesz, a fost totuși la discre
ția Teprezentantului nostru, iar la sfîr- 
șitul partidei buletinele de punctaj 
indicau 2—1 pentru Nicola u. Cu a- 
ceastă victorie reprezentativa Româ
niei cîștiga înlîlnirca cu scorul de

QAIftC-CAhlOE DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

Pe lacul Orrholmsviken am cîștigat medalii,
dar și o prețioasă experiență!

KARLSTAD, „orașul soarelui', 
a fost recent (29—30 iulie) gazda 
primei ediții a campionatelor eu
ropene de caiac-canoe pentru ju
niori. Un eveniment care a fost 
așteptat cu mare interes și care 
acum, după ce întrecerea celor 
peste 160 de tineri sportivi repre- 
zentînd 16 țări a luat sfîrșit, este 
pe larg comentat în cercurile spe
cialiștilor.

Dintre numeroasele impresii și 
observații pe marginea acestei 
prime confruntări europene a ju
niorilor, cîteva mi se par mai im
portante și cred că ele pot oferi 
un „start" bun pentru munca 
noastră viitoare.

După cum se știe, echipa de 
juniori a României a cucerit pe 
lacul Orrholmsviken (pista a fost 
amenajată corespunzător, dar cu 
culoare inegale, aceasta din cau
za adîncimii variabile a apei) 
trei medalii de aur, două de ar
gint și una de bronz. Câștigătoa
re a celor mai multe medalii de 
aur (R. D. Germană 2, Ungaria 2, 
Suedia 1), echipa României a 
ocupat primul ioc și in clasamen
tul pe puncte (62 p), întrecînd 
formațiile R. D. Germane (59), 
Ungariei (46), Poloniei (39), R. F. 
a Germaniei (38), Suediei (31) etc.

Este, cred, interesant de amin
tit că la început juniorii Tomâni 
nu erau creditați cu prea multe 
șanse de afirmare Ia „europene". 
Aceasta pentru că privirile ma
jorității specialiștilor au reținut, 
în primul rînd, dezvoltarea fizică 
și calitățile deosebite ale sportivi
lor din alte țări, mai ales din 
Suedia, R. D. Germană, Ungaria 
și Danemarca. Abia atunci cînd 
au âeșit pe apă, reprezentanții tă
rii noastre au început să apară

12—8. Dar, spre stupefac
ția delegației noastre, de la 
masa oficialilor s-a anunțai’ 
că meciul Italia—România 
s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 10—10 (!)

*

Varese. 0 pitorească lo
calitate în Lombardia. In
tuind pericolul de a nu 
câștiga nici această parti
dă, ?Rea și Poggi au cerut 
întăriri. Convenția stabili
tă anterior între fede
rațiile română și italiană 
prevedea ca la aceste două 
meciuri să participe boxeri 
sub virata de 20 ani și care n-au 
luat parte la recentele campionate 
europene de la Roma. Subit, ;gaz- 
dele au ignorat cele discutate ante
rior și au urcat în ring 4 pugiliști 
mai vîrstnici, dintre care unul 
fGrasso — categoria muscă) a apă
rat culorile Italiei la campionatele 
europene ! Nimic de zis — susține 
antrenorul Furesz — italienii au ăș- 
tigat pe merit această partidă, dar 
nici pe departe la un asemenea scor. 
Reziiltatul real este 12—-8 peniru ei. 

pe listele lavonțilar. Aceasta, 
pentru că ei s-au făcut -imediat 
remarcați prin tehnica bună și, 
mai ales, prin unitatea dinamică 
a echipajelor. Subliniind această 
superioritate tehnică mi se pare 
nimerit să amintesc că ea se da- 
torește atît conștiinciozității și 
participării entuziaste a sportivi
lor la antrenamente, cît și mun
cii competente desf ășurate, în ca
drul lotului republican, de co
lectivul de tehnicieni coordonat 
de antrenorul emerit Radu Huțan 

* și format din antrenorii T. Nă- 
dășan, O. Mercurian și Șt. Vișe- 
van.

Adversarii noștri, cum spuneam, 
excelent dotați fizic, au mizat 
aproape total pe forță și viteză 
pură, fără ca aceste componente 
să fie dublate de un vîslit cores
punzător unor cerințe exigente.

Rezultatele, privite prin prisma 
timpilor realizați, pot fi consi
derate excelente, mai ales dacă 
avem in vedere că în ambele 
zile de concurs a bătut vînt con
tra. Aș remarca în mod deosebit 
timpii obținuți la K 4 — 500 m 
(1:35,6); K2 — 500 m (1:49,4); 
K2 — 500 m fete (2:08,0) și K1 
— 500 m (2:00,5), cu precizarea 
că, ținînd seama de v'întul contra, 
ar trebui să scădem 5—8 se
cunde.

Cîteva cuvinte despre compor
tarea juniorilor noștri în cele opt 
probe ale „europenelor".

Deși au avut un culoar care-i 
dezavantaja, printr-o plecare ex
celentă, urmată de o cursă des
fășurată într-o cadență foarte ra
pidă, R. Rujan și E. Botez au 
reușit să cîștige proba de ditblu 
in care juniorii suedezi și unguri 
își puseseră mari speTanțe. N-a

Pometcu (stingă) și Abis, în cea de a doua 
partidă disputată în orașul Varese

Din formația noastră au pierdut pe 
drept Nicolau, Ivan, lancu și Sănă- 
tescu. dar Dobrescu și Cocîrlea nu 
puteau fi dați învinși dacă s-ar fi 
judecat obiectiv. Cu excepția lui 
Sănătcscu și, oarecum, a lui Perne teu, 
tinerii boxeri români s-au achitat 
satisfăcător de misiunea încredin
țată. Speranțele boxului românesc au 
însă nevoie de mai mult rodaj in
ternațional...

R. CĂLĂRÂȘANU 

talent ați
Aruncările au impus din nou un nume : Petre 

Coif. Timișoreanul a realizat în acest an 6 recor
duri republicane, ajungînd la 66.99 m cu sulița 
de 0,600 kg și 59.26 m cu cea de 0,800 kg. Alte 
speranțe ale aruncărilor sini brașoveanul Gheor
ghe Sulta (mai mult .la disc) sau aruncătorii de 
ciocan Gabriel Ghelmegeanu și Eugen Piriea 
(București).

în concluzie, putem afirma că avem destule „ta
lente", tineri care au șanse să devină peste cîțiva 
ani atleți de valoare. Poate că nu toți vor ajunge 
campioni și recordmani, dar e evident că marea 
majoritate a celor peste 350 de participant la 
campionate au certe posibilități, care nu trebuie 
irpsite. Și aceasta este, poate, o problemă cheie a 
atletismului nostru. Noi am avut mereu juniori 
foarte buni, însă la seniori nu am stat și nu stăm 
de loc pe roze. Este necesară o și mai atentă stu
diere a problemei juniorilor talentați, pentru ur
mărirea lor pînă la deplina realizare, pentru ca 
atletismul să nu-i mai piardă pe drum.

Cu regretul că nu-i putem cuprinde pe toți, vom 
enumera aici doar cîțiva dintre antrenorii care 
au contribuit la frumosul spectacol oferit de fi
nalele campionatelor republicane ale juniorilor 
mici : Olimpiu Constantinescu - Nehoi (Roman), 
Siegfried Becker (Timișoara), Daniei Mayer (Re
șița), Nicolae Tacorian (Brașov), Luca Henegaru 
(Cîmpina), Xenofonte Boboc (Ploieștii, Petre Naghi 
(Cluj). Vasile Dumitrescu, Octavian Enescu și 
Constantin Spiridon (București).

ADRIAN IONESCU

lipsit mult ca R. Rujan să cuce
rească medalia de aur și în pro
ba de simplu. Dar, la 250 m, cînd 
a fost ajuns de suedezul An
dersson, a început să se uite în 
permanență lateral, pierzînd ast
fel prețioase zecimi de secundă. 
Lipsa de experiență se plătește! 
Cu toate acestea, Rujan rămîne 
componentul de bază al echipei 
noastre.

întrecerile fetelor au remarcat, 
Ia simplu, pe caiacista Haftenber- 
ger (R. D. Germană), o sportivă 
cu excelente calități fizice și cu 
o tehntcă ce-i permite să folo
sească bine forța și viteza pe 

■care le are. O evoluție surprin
zătoare —- cea a englezoaicei 
Kesley Oliver (locul 2 la simplu, 
locul 3 la dublu). La K 1 — 500 ni 
fete am fost reprezentați de 
Paulina Tulea — a treia ca va
loare din echipa noastră (spor
tivii au avut dreptul să participe 
la maximum două probe), care a 
ocupat locril 4. Cu urai multă dîr- 
zenie. ea ar fi putut cîștiga însă 
medalia de bronz. Foarte bine s-a 
comportat echipajul de dublu. Do
vedind o deplină omogenitate, 
vîslind cu un ritm foarte ridicat, 
Maria Lovin și Harpena Evdo- 
chimov au dominat autoritar «în
trecerea cu o serie de caiaciste 
valoroase. Notăm că Maria Lovin 
are numai 17 ani și ea va avea 
drept să concureze și la ediția 
următoare a „europenelor" (1969).

La K 4 — 500 m, junioarele au 
condus clar pînă aproape de so
sire, dar neatenția (din nou I) 
ne-a privat de medalia de aur. 
Echipajul nostru n-a sesizat la 
timp atacul — ce părea lipsit 
de șansă — initiat de strocul 
Haftenberger, astfel că a pierdut 
cursa !

Sînt cunoscute și rezultatele 
canoiștilor. O surpriză neplăcută 
— locul 7, total necorespunzător 
fată de așteptările noastre, ocu
pat de I. Sevastian. El a „mers" 
bine 200—250 m după care, nea- 
comodîndu-se cu vintul și valu
rile, a început să se dezechili
breze în permanentă, fiind între
cut, pe rînd, de sportivi mai pu
țin dotați fizic și cu o tehnică 
inferioară. Nu trebuie uitat însă 
că Sevastian a început să prac
tice canoea abia în acest an !

Contam pe o victorie și în pro
ba de dubiu. Deși au avut un 
start Slab, lratii Năstase au tre
cut repede la conducerea cursei, 
vîslind „curat" și cu mult elan, 
în final, canoiștii unguri Haraszti 
și Kekeși au atacat însă puternic 
și au cîștigat — datorită unor 
calități fizice superioare — „due
lul" cu vintulI

Am lăsat, în mod intenționat, 
la urmă proba de K4 — 500 m 
a juniorilor. întrecerea a îneîn- 
tat pe toti cei piezenți prin lupta 
pasionantă pentru victorie. Au 
cîștigat caiaciștii noștri, conduși 
de E. Botez, obtinînd, o dată cu 
medalia de aur, un timp care 
poate fi considerat cel mai bun 
din toate cele realizate în cursele 
acestor „europene".

Am cîștigat, deci, nu numai me
dalii, ci și multă și foarte preți
oasa experiență care ne va ajuta, 
desigur, să eliminăm pînă la vi
itoarea ediție a campionatelor de
ficientele despre care am amintit. 
Trebuie să ne gîndim de pe acum 
la aplicarea mai exigentă a cri
teriilor de selecție, să stimulăm 
și mai mult acțiunea de descope
rire și pregătire a elementelor 
talentate în toate centrele din 
tară, bizuindu-ne tot mai mult ipe 
aportul antrenorilor și tehnicie
nilor din provincie. Consider că, 
paralel cu o muncă intensă de 
pregătire, trebuie asigurată ju
niorilor noștri posibilitatea de a 
participa la un număr sporit de 
competiții interne și internațio
nale care să ie dea acea expe
riență atît de necesară în dru- 
mtil spre afirmare.

Muncind cu mai multă grijă, 
cu mai multă atenție, vom con
solida puternic frumoasele succe
se repurtate pe lacul Orrholmsvi
ken și în același timp vom face 
să crească valoarea „schimbului 
de mîine' al caiacului și canoei 
din tara noastră.

CORNEL BÎRSANTSCU 
antrenor federal



De multe ori, în decursul ani
lor, s-a pledat pentru o for
mulă competițională sau 

alta, fiind adoptate și părăsite 
după cîtăva vreme felurite va
riante.

Sintem de părere că și în cău
tarea celei mai potrivite formule 
competiționale trebuie pornit cu 
aceleași mijloace de orientare uti
lizate în chestiunea cluburilor de 
fotbal: eficacitatea pe planul per
formanței sportive, raportată la 
prețul de cost al campionatelor.

Admițind că există deosebiri 
multilaterale între cele două struc
turi, fotbalul de masă și de per
formanță trebuie să compartimen
tăm mai întîi pe temeiul acesta 
competițiile noastre interne. Avem 
nevoie, pentru fiecare sector, de 
competiții care să permită înfăp
tuirea obiectivelor specifice, la un 
preț de cost proporțional cu va
loarea realizărilor de ordin spor
tiv. Tangențial, de acest subiect 
ne-ain ocupat și in articolul „Clu
bul specializat — forța fotbalu
lui”, încît acum vom continua, de 
fapt, referindu-ne pe larg la com
petiția necesară fotbalului de per
formanță.

Rostul campionatelor este să in
staureze și să mențină o atmos
feră competitivă, in cel mai bun 
sens al noțiunii, de pe urma că
reia să sporească potențialul fie
cărui jucător, al fiecărei echipe. 
Spiritul competitiv devine real doar 
atunci cînd între competitori e- 
xistă echilibru valoric. In cazul 
nostru, numai atunci cînd cel pu
țin jumătate dintre echipele unei 
categorii pornesc in prima etapă 
convinse că poartă sub tricouri 
bastonul de campioni. în schimb, 
spiritul competitiv va rărr.ine ino
perant acolo unde aspirația la în- 
tîietate este privilegiul a două- 
trei echipe, unde totul parcă e 
prestabilit și s-ar putea delimita 
subgrupe valorice (Ap Aj, A3 etc.), 
deși oficial participantele sînt adu
nate în aceeași categorie.

Fotbalul nostru a fost încercat 
și de această suferință, din anul 
1963 mai ales, cînd toți jucătorii 
buni la ora aceea au fost strînși 
în mod arbitrar în echipele bucu- 
reștene. Echipele provinciale au 
fost stoarse de vlagă, spiritul com
petitiv a devenit formal, campio
natul s-a decolorat și peste un 
an, doi, micul grup al formațiilor 
întărite artificial prin devitaliza- 
rea celorlalte s-a vestejit și el, 
într-o competiție uscată, stearpă, 
fără rivalități sportive puternice.

Conchidem deci că fotbalul de 
performanță reclamă o competiție 
între echipe de valoare ridicată, 
echilibrate între ele. fără disto- 
nație, fortificate prin mijloace na
turale. nu prin transplantul celor 
mai buni fotbaliști din țară la 
două-trei dintre ele.

Din fondul comun de experien
ță al fotbalului internațional s-a 
desprins și principiul că cele mai 
solide rezultate le obțin echipele 
și jucătorii partierpanți la compe
tiții de cit mai lungă durată. In 
prezent, numai diletanții sau cei 
împiedicați de condiții climate
rice cu totul potrivnice joacă nu
mai 6—7 luni, iar în restul anului 
se antrenează și parcurg etape de 
tranziție cu gindul la competiția 
următoare. In schimb, marile pu
teri fotbalistice împart anul într-o 
lună de vacanță, una de antrena
ment Și zece de competiție con
tinuă. Astfel procedează toate ță
rile sud-americane, Italia, Anglia, 
R.F. a Germaniei și altele. Și sec
torul de performanță al fotbalu
lui nostru are nevoie de prelun
girea sezonului compctițional, de 
cit mai numeroase microcicluri cu 
trei jocuri în opt zile (duminică- 
miercuri-durhinică). Este singura 
cale naturală pentru asimilarea 
rafinamentelor tehnico-tactice, 
pentru sporirea experienței de 
concurs. Numai jucînd, vom în
văța să jucăm din ce in ce mai 
bine. Trebuie utilizat tot inter

valul permis de clima țării noas
tre, ba este necesar să înfruntăm, 
cît de cît. și aceste obstacole na
turale. Prin deszăpezirea și buna 
întreținere a stadioanelor, activi
tatea competițională a sectorului 
de performanță ar putea debuta 
în a doua jumătate a lunii februa
rie. Iar înmulțirea instalațiilor de 
nocturnă ar îngădui să se joace și 
în săptămînile de caniculă. Știm cît 
de costisitoare sînt aceste instalații, 
știm că nu se pot multiplica peste 
noapte. Dar dacă în categoria A 
vom avea cluburi interesate de 
dimineață pînă seara cum să-și 
sporească veniturile proprii, ne 
pare logic să auzim. într-un viitor

nu prea îndepărtat, că fac serioase 
eforturi pentru dotarea bazei lor 
sportive cu baterii de reflectoare, 

în corespondență cu aceste 
principii — echilibru valoric, di
latarea sezonului competițional, 
preț de cost economic prin rapor
tare la dimensiunea performanței 
sportive — opinăm că sectorul de 
elită al fotbalului nostru (evaluat 
multilateral) ar avea nevoie din 
campionatul viitor de această for
mulă competițională :

— Categoria A, cu 16 echipe.
— Campionat de rezerve.
— Categoria B (o singură se

rie), cu 18 echipe.
Punctul acesta de vedere por

nește și de la adevărul că, în pre
zent și în etapa proximă, avem 
și vom avea încă un număr redus 
de jucători valoroși. Nu litera ce 
denumește categoria conferă ca
litatea jucătorilor, ci valoarea a- 
cestora stabilește nivelul fotbalu
lui practicat într-o categorie sau 
alta. Omul sfințește locul și nu in
vers. Să discutăm in limbajul ci
frelor. Să pornim de la premisa 
că în sectorul fotbalului de per
formanță relațiile club-jucători 
vor fi fortificate și elucidate în 
toate sensurile prin intermediul 
contractelor, stabi tindu-se astfel un 
climat de exigență profesională.

Iată o ipoteză de lucru :
1 club de cat. A — 17 jucători, 

(prima echipă).
— 15 jucători 

(echipa de rezerve).
Total -categ. A — 512 jucători.
1 echipă de categ. B — 18 jucă

tori.
Total categ. B — 324 jucători.
Total sector de performanță 

— 846 jucători.
Să recunoaștem că fotbalul nos

tru nu dispune în prezent de un 
număr mai mare de jucători cu 
valoare acceptabilă pentru o com
petiție exigentă care să poarte 
amprenta unei înalte profesionali- 
tăți. A permite unui mai mare 
număr de jucători să pătrundă în 
cluburile de fotbal (de cat. A), 
sau a porni de la început cu două 
serii în cat. B ar însemna să re
nunțăm la exigență, diluind for
țat, fără discernămînt și fără a- 
coperire valorică, detașamentul de 
elită al fotbalului nostru. Ar fi 
afectate serios calitatea jocului 
(ultimele 3—4 echipe din fiecare 
serie a categoriei B nu pot fi con
siderate „de performanță"), deci 
randamentul sportiv, precum și 
eficiența economică. Ar în
semna să fărîmițăm micuțul nos
tru pluton de fotbaliști cu elemen
tară valoare în prea multe echi
pe, am deschide porțile indulgen
ței unor fotbaliști definitiv plafo
nați. n-am investi cu discemă- 
mînt. ci am risipi niște fonduri 
greu de realizat pe echipe care 
sărbătoresc în fiecare vară singu
rul eveniment al existenței lor — 
salvarea de retrogradare. In 
schimb, din cei peste opt sute 
de fotbaliști, pregătiți într-o at
mosferă de exigent profesiona
lism, s-ar putea alcătui echipe 
apte să reprezinte onorabil fot

balul nostru pe plan internațio
nal și să ridice valoarea campio
natelor interne. Costul transpor- 
tuluf echipelor din categoria B 
(organizată pe o singură serie), 
ar putea fi scăzut instaurîndu-se 
o reducere de 5O»/o pe G.F.R., 
prin asimilare cu grupurile de 
turiști. (Menționăm că transpor
tul n-ar atinge nici 10o/o din 
suma cheltuielilor unei echipe de 
B).

Cum s-ar putea ameliora și for
mele de existență ale fotbalului 
de masă ? Cum ar putea deveni și 
el un furnizor mai constant de ta
lente. cum s-ar realiza la nivelul 
acestui sector un surplus de or
ganizare, scăzîndu-se concomitent 
sumele actuale cheltuite pentru 
susținerea sa ? Credem că cea mai 
bună soluție ar fi contopirea ca
tegoriei C cu campionatele regio
nale. Să ne explicăm. La cele 56 
de echipe existente în prezent în 
categoria C s-ar adăuga cele mai 
bune patru echipe din campio
natul fiecărei regiuni (plus ora
șul București). In total. un grup 
de 128 de echipe ar fi împărțite 
pe criterii geografice în opt serii 
a cite 16 echipe. Ar fi un fel de 
campionat biregional (le-am pu
tea denumi mai departe, tot 
cat. C, de exemplu), într-o serie 
urmînd a participa formațiile din 
două regiuni vecine. Celelalte e- 
chipe din actualele competiții re
gionale ar juca pe viitor în cam
pionatele raionale. Ce justifică a- 
ceastâ propunere ? Organizarea 
unei competiții cu 128 de echipe 
de un nivel apropiat celui al ca
tegoriei C ar însemna un vast 
mediu prielnic pentru apariția unor 
tineri fotbaliști dotați, cu pers
pectivă să încerce trecerea în sec
torul de performanță. S-ar obține 
in același timp și o serioasă eco
nomie. Echipele se deplasează 
anual, în actuala formulă, de 
4866 ori (728 in cat. C +4178 în 
camp, reg.), vinturane ce costă 

14 121 600 lei. în formula propusă, 
numărul deplasărilor se reduce la 
1 820 anual, iar contravaloarea 
transportului scade la 5 460 000 lei, 
realizîndu-se astfel o economie de 
8 616 600 lei.

Optica aceasta despre viitoarea 
formulă competițională are în ve
dere numai prima etapă și pornește 
de la citeva date reale și esențiale. 
Ziarul nostru deschide, pe această 
temă, o largă dezbatere. Invităm 
cît mai mulți specialiști și iubi
tori ai fotbalului să exprime puncte 
de vedere argumentate, rezistente 
la subieetivisme de tot felul. Toți 
am vrea să existe echipe bune 
pretutindeni, să vedem meciuri 

Entuziasmări te, duminică de dumi
nică, în toate orașele ! E cît se 
poate de firesc. Dar înțelegerea 
celor ce iubesc sincer fotbalul nos
tru trebuie să pătrundă dincolo 
de imaginea lui duminicală. Este 
necesar să cunoaștem și să res
pectăm legile fiziologiei sale, să 
asigurăm buna funcționare a a- 
cestui complicat angrenaj cu mii 
și zeci de mii de piese, încît traiec
toria evoluției sale să urce conti
nuu. sigur, fără tremurători sau 
căderi penibile ca cea de la Zu
rich. Trebuie să ne apropiem cu 
toții de fotbalul nostru și să-1 a- 
jutăm să se ridice. Nu e suficient 
să vrem echipe bune și jucători 
mari. Acestea nu pot veni de la 
sine, fără eforturi multilaterale; 
trebuie să le construim cu străda
nia noastră, a tuturor celor ce iu
besc, cunosc și respectă acest 
sport, chiar dacă vor fi inevita
bile și unele renunțări și sacri
ficii.

ROMULUS BALABAN

FĂHĂ INTERVENȚII!
După cum se știe, perioada de transferări la fotbal s-a încheiat 

în acest interval de timp cluburile și asociațiile au depus la federația 
de specialitate peste 700 de cereri pentru jucători de toate categoriile, 
în „buletinul transferurilor", publicat aproape zilnic în ziarul nostru), 
am ținut la curent pe cititori cu toate schimbările preconizate în lotu
rile echipelor. Urmează ca în următoarele zile - pînă la începerea 
campionatului — să se desfășoare operațiunile de birou, după ceti 
se vor elibera carnetele cu drept de joc ale tuturor fotbaliștilor cu for
mele de transfer complete.

După cîte am fost informați, marea majoritate a cluburilor și aso
ciațiilor au depus aceste acte conform „Regulamentului privind trece
rea sportivilor de la o asociație sportivă (club) la alta", respectînd cu 
strictețe art. 6 care prevede următoarele : „Sportivii legitimați la o 
echipă de fotbal de categoria A ți B, ÎN TOATE CAZURÎLE DF 
TRANSFER sînt obligați să prezinte și acordul scris al asociației (ck-, 
bului) din care fac parte..."

Din acest articol de regulament rezultă cît se poate de clar că 
indiferent de motivele pentru care un jucător de categoria A sau 8 
cere transferul și indiferent pentru care echipă dorește să opteze el 
trebuie să prezinte obligatoriu acordul scris (dezlegarea) al clubului 
la care este legitimat. 1 *

IVntrn seria a IV-a a cursului do 
înot pentru copii de la 5 Ia 14 ani,
care se desfășoară la ștrandul Tine
retului de la 8—28 august, înscrie
rile se fac zilnic Ia ștrand între orele 
10—13 și 16—19.

Solicitanții trebuie să prezinte a- 
deverința de sănătate, eliberată do 
circumscripția sanitară respectivă.

fi. ȘTRANDUL TINERETULUI

Trebuie spus, însă, că deși a existat timp suficient pentru ca toata 
conducerile secțiilor de fotbal să ia iegătură între ele asupra unor 
schimbări, să cadă de acord asupra activității viitoare a unor jucători, 
multe dintre ele au lăsat să treacă vremea, au aglomerat serviciu! de 
legitimări al F.R.F. în ultimele ore ale zilei limită. Cu toate acestea, 
s-au primit asigurări că lucrările de legitimare vor fi terminate la timp.

Dar nu despre aglomerarea acestui serviciu ne-am propus să ne 
ocupăm în rînduriie de față.

Tributare (încă) ale unor vechi practici, unele conduceri de cluburi 
și asociații (puține la număr, ce-i drept), nesocotind prevoderiie regu
lamentului în vigoare, și îndeosebi articolul 6 menționat mai sus, 
încearcă — după cum am auzit - să obțină prin intervenții ceea ce 
n-au putut obține pe cale legală, înaintînd, unde vrei ?i unde nu, 
memorii cu ample expuneri de motive pentru anumiți jucători I Nu se 
poate să nu rămti surprins aflînd despre asemenea „metode" fa numai 
cîteva zile de la Conferința pe țară a mișcării sportive și Conferința 
federației de specialitate I Oare mai există cineva care nu a înțeles 
pe deplin climatul în care trebuie să se desfășoare activitatea fotba
listică de aici înainte ? Atunci ? De ce se încearcă reînvierea unor sis
teme neloiale, de favoritism ? Ruperea unor jucători, fără asentimen
tul clubului sau al lor personal, poate produce multe nemulțumiri, poate 
semăna neîncredere în munca plină de abnegație a celor puși să con
ducă treburile fotbalului. _ „ „

Fotbalul românesc are nevoie să i se creeze un climat sănătos ae 
muncă din partea tuturor celor ce-l iubesc — jucători, antrenori, con
ducători de secții — și nu de intervenții de culise. Punct.

CRISTIAN MAWTU

ȘTIRI,
„CUPA BALCANICA"

în ziua de 18 sep
tembrie este progra
mat meciul Farul Con
stanța — A.E.K. (Gre
cia) în competiția do
tată cu „Cupa bal
canică".

UNIVERSITATEA 
CLUJ - F. C. SJT- 
TARDIA 2-2 (1-0)

CLUJ, 3 (prin te
lefon). — 10 000 de 
spectatori au urmă
rit meciul amical in
ternațional dintre for
mația locală, Univer
sitatea, și echipa o- 
landeză F. C. Sittar- 
dia. Jocul s-a înche
iat cu un scor egal. 
Au înscris: Ivansuc 
(min. 5) și Adam 
(min. 69) pentru 
Universitatea, Grey- 
sen (min. 48) și Dor
mans (min. 77) pe.n- 
tru Sittardia.

V. Morea 
coresp. principal

LUCRĂRI 
GOSPODĂREȘTI

La stadionul Tine
retului din Craiova 
s-au terminat unele

reparații necesare bu
nei desfășurări a me
ciurilor de fotbal. U- 
nele porțiuni ale te
renului de joc au fost 
sădite cu brazde.

V. Popovici,’ coresp.

• Și bazei sporti
ve a echipei Metrom 
Brașov i s-au făcut 
unele amenajări. Te
renul de joc a fost 
regazonat, sînt rn- 
tr-un stadiu avansat 
lucrările ce se efec
tuează la tribune și 
vestiare.

MECI AMICAL 
INTERNAȚIONAL

în cadrul unui meci 
amical internațional, 
disputat la Odorhei, 
A. S. Lemnarul a în
trecut pe Kiniszi Bu
dapesta cu scorul de 
1—0 (1—0). A mar
cat Bucur (min. 17).

APEMIN BORSEC - 
C.FJL CLUJ 2-3 (1-1)

BORSEC (prin tele
fon). — Un mare nu
măr de oameni ai 
muncii, veniți la o- 
dihnă, au asistat 
miercuri la un joc 
frumos. Și aceasta in 
ciuda diferenței **e 
categorie în care ac
tivează cele două e- 
chipe. Golurile au 
fost înscrise de Ma- 
zurchievici (2) și Țe-

gean (din 11 m) pen
tru C.F.R., Buzea și 
Wîldt II pentru Ape- 
min. A arbitrai foar
te bine M. Sadovea- 
nu — București.

Ion CristeaAcoresp.

PREGĂTIRI LA 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ

Fotbaliștii de la 
Ceahlăul se pregătesc 
sub conducerea an
trenorului M i r c e a 
Crețu. în lot au a- 
vut loc diferite mo
dificări. Astfel, au 
primit dezlegarea 
Bogdan, Bihu, Bogza, 
Macri, Novac etc ,- au 
fost promovați ju
niorii Călugărită, Ni- 
colae si llie Hacman, 
Ungureanu ; vor veni 
Zaharia (de la Dina
mo Bacău), leneși 
(de la Voința Re
ghin), Teodorescu (de 
la Laromet Bucu
rești), Mitrofan (de 
fa A.S.A. Sibiu). Se- 
celeanu (de la C.S.M. 
Reșița).
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LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES

De la I. E. B. S.
LA ȘTRANDUL TINERETULUI 
ÎNCEPE O NOUA SERIE DE 
CURSURI DE ÎNOT PENTRU 

COPII 

este pus la dispoziția publicului în 
fiecare DUMINICĂ, iar bazinul aco
perit FLOREASCA, ZILNIC între 
orele 9—22.

• In incinta ștrandului funcțio
nează un CENTRU DE TENIS pen
tru amatorii acestui sport, precum și 
un CURS DE TENIS pentru copii și 
tineret de Ia 7 la 17 ani.
• Pentru întîlnirca internațională 

de fotbal STEAUA—Ț.S.K.A. CER- 
VENO ZNAME ((Sofia), de dumi
nică, de la ora 20 pe stadionul Re
publicii, biletele se găsesc de vîn- 
zarc la agențiile și casele obișnuite.

MIINE, ULTIMA ZI PENTRU VIN- 
ZABEA BILETELOR LA CON
CURSUL EXCEPȚIONAL PRONO

EXPRES.

Doriți ca duminică 6 august să 
fiți posesorul unui autoturism contra 
unei sume infime față de valoarea 
lui ? Atunci, jucați neapărat la con
cursul excepțional Pronoexpres de 
duminică 6 august, la care se atribuie 
autoturisme în număr nelimitat.

La acest concurs puteți cîștiga au
to turisme de diferite mărci și capa
cități. Astfel, se atribuie în' număr 
nelimitat autoturisme „Renault 16“, 
„Skoda 1000 „Fiat 850“ și „Tra
bant 601“ pentru variantele câștigă
toare cu 6 din 9.

Pentru variantele cu 5 din 9 și 4 
din 9 se atribuie prin tragere la 
sorți 10 autoturisme : 2 „Renault 16“, 
2 „Fiat 1300“, 2 „Skoda 1000 M.B.“, 2 
„Fiat 850“ și 2 „Trabant 601“.

In afară de autoturisme, mai puteți 

obține și premii în bani de valoare 
variabili și fixă. Astfel, la concursul 
anterior din 25 iunie 1967 la catego
ria a V-a au fost omologate 639 va
riante a 1615 lei, iar la categoria a 
Vl-a 13.315 variante a 40 lei.

Azi și mîine sînt ultimele zile în 
care vă mai puteți procura bilete 
pentru acest concurs care poate să 
vă aducă un autoturism sau chiar 
două sau mai multe (în raport cu 
numărul biletelor pe care le jucați). 
In această privință, vă reamintim că 
la concursurile excepționale ante
rioare majoritatea autoturismelor au 
fost obținute pe bilete seria N de 30 
lei care vă asigură participarea la 
toate cele 10 extrageri.

CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICA

La concursul Pronosport de du
minică se atribuie, în afara premiilor 
obișnuite în bani, un premiu excep
țional constînd dintr- un autoturism 

„Skoda M.B. 1000“ și diferența 
bani în valoare de 26.500 leL __

Pentru acest concurs am solicit** 
un pronostic doctorului Constantin 
Radulescu din Cluj, fostul jucător ai 
echipei „Universitatea". Pronosticul 
său este următorul :

Steaua — T S.K.A. Sofia 
Jiul — Vilaznia Tirana 
Fenerbahce — Dinamo Bue. 
Farul — Universitatea Craiova 
Steagul roșu — Dinamo Bacău 
Crișul — U.T.A.
Siderurgistui — Progresul Buc. 
Victoria Roman — C.S.M.S. Iași 
Olimpia Oradea — C.F.R. Cluj 
Met. Hunedoara — Vagonul Arad 
Ferencvaros — Gyor 
Szombatheiy — Ujpestl Dozsa 
Eger — Diosgyor %
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Rubrică redactată de Adminis* 
trația de stat Loto-Pronosport.



in turneul speranțelor la volei feminin:

ROMÂNIA - U.R.S.S. 3-2
SOFIA, 3 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). în cea de a 
treia zi a turneului „speranțelor44 la 
volei feminin, echipa română a rea
lizat o victorie de mare prestigiu, în- 
trecînd formația U.R.S.S. cu 3—-2 
(14, —11, 5, —12, 8). lată, pe 
scurt, filmul meciului: după ce au 
fost conduse cu 11—2, româncele 
punctează decisiv, echilibrează scorul 
(10—11) și cîștigă cu 16—14. Dar, 
în setul următor, după ce au condus 
cu 5—0, 6—3 și 11—8, ele pierd 
surprinzător cu 11—15. Al treilea 
set îl cîștigă net: 15—5. în setul 4, 
după un categoric 10—1 (partida 
părind ca și jucată, iar locul 2 în 
„serie* asigurat)... 12—15! în setul 
decisiv, România finalizează fără 
drept de apel : 15—8. S-au remar
cat Popa, Drăgolici și Baga.DE PE PISTELEDE ATLETISM

PE STADIONUL „Lenin“ din 
Moscova au continuat întrecerile 
de atletism din cadrul Spartach ia
dei popoarelor. Igor Feld a realizat 
la săritura cu prăjina 5,15 m. Pro
ba de maraton a fost cîștigată de 
Gorolov in 2h 22:16,2. Tuiakov s-a 
clasat pe primul loc la 200 m cu 
rezultai ul de 21,5. O formă bună a 
demonstrat Kudinski, învingător de
tașat la 3 000 m obstacole, cu timpul 
de 8:42,2.

LA SZCZECIN a început intilni- 
rea internațională de atletism din
tre echipele selecționate ale Polo
niei și Angliei. După prima zi de 
întreceri, gazdele conduc cu 63—54 
puncte Ia masculin și cu 29—22 
puncte la feminin. Cileva rezultate 
mai importante : masculin : 100 m : 
Maniak (P.) 10,5 : 1 500 m : Whetton 
(A.) 3:42,5 ; prăjină : Markowski 
(P.) 4,70 m ; suliță : Nikiciuc (P.) 
79,26 m ; feminin : 100 m : Kirszen- 
stein (P.) 11,2 ; 80 m garduri : Jones 
(A.) 10,7 ; 400 m : Board (A.) 54,3.

CU PRILEJUL unui concurs de 
atletism desfășurat la Praga, Cec- 
man a stabilit un nou record al 
țării sale in proba de 110 m gar
duri cu timpul de 13.9. Vechiul re
cord era de 14,0 și aparținea ace
luiași atlet. Ludwig Danek a cîș- 
tigat proba de aruncarea discului 
cu 62,08 m.

"SPORTIVUL finlandez Altti A- 
lariitu a stabilit un nou record al 
țării sale in proba de săritură cu 
prăjina cu o performanță de 5.12 
m. Vechiul record era de 5,11 și 
aparținea lui Risto Ivanoff.

O SUITĂ de mari concursuri in
ternaționale atletice figurează pentru 
viitorul apropiat pe agenda interna
țională europeană. Pe primul plan, 
desigur, Turneul pc care îl vor între
prinde atlcții americani pe continen
tul nostru, cu „escale44 la Londra, 
Dusseldorf și Viarcggio — localități 
unde sînt programate întîlnirile inter- 
țări cu echipele Angliei (12 aug.). 
R.F. a Germaniei (16 și 17 aug.) și 
Italiei -J- Spaniei (19 și 20 aug.). 
Iată și lotul dc atleți pe care îl de
plasează în Europa pentru acest lung 
t’umeu delegația americană: 100, 200 
și 4x100 m ■— Jerry Bright, John 
Carlos. Tommie Smith, Willie Tur
ner ; 400 și 4x400 m — Lee Evans, 
Vince Matthews, Albert Stinson, Tom
mie Smith ; 800 m — Wade Bell, 
Denis .Carr; 1.500 m -—■ Jint Byun, 
Jim Grelle; 5000 m — Bob Day, 
Gerry Lindgren, Ixni Scott, Tracy 
Smith; 10 000 m — Bill Clark, Tom 
Laris, Ron Larrieu, Van Nelson; 

3000 m obstacole — Conrad Nigh
tingale, Bob Price, Pat Traynor, 
Chris McCubbins; 110 mg — Wil
lie Davenport, Richmond Flowers, 
Earl McGullouch ; 400 mg — Andy- 
Bell, Russ Rogers, Ron Whithey ; 
înălțime — Ed Carut’hers, John Tho
mas; lungime — Ralph Boston, Bob 
Beamon, Jerry Proctor; triplusalt — 
Charles Craig, Dairel Horn; prăjină 
— Paul Wilson, Bob Seagren; greu
tate — Randy Matson, Neal Stein- 
liauser; disc — Gary Carlsen. Bill 
Neville; suliță — Delmon McNabb, 
Cary Steni und; ciocan — Ed Burke, 
George Frenn; decatlon — Bill To
omey. Dave Thoreson; marș — Ron 
Laird, Larry Young.

Deși victorioasă, echipa română nu 
s-a putut clasa pentru turneul final 
(locurile']—4), din cauza setavera- 
jului inferior echipelor U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, care vor evolua alături 
de R.D.G. și Bulgaria. în turneul 
pentru locurile 5—8, România va ju
ca cu Ungaria și Iugoslavia (rezul
tatul de 3—0 cu Polonia, din serii, 
se ia în considerație).

Alte rezultate din ultima zi: 
R.D.G. — Bulgaria 3—1, Ungaria — 
Iugoslavia 3—0. Cehoslovacia — Po
lonia 3—1. Și acum, clasamentul se
riei a doua : 1. U.R.S.S. 5 p (set- 
averaj 8— 5), 2. Cehoslovacia 5 p 
(8—5), 3. România 5 p (7—5). 4. 
Polonia 3 p (1—9).

Turneul continuă azi și se va în
cheia mîine.

TOMA HRISTOV

Meci atletic Finlanda — Italia, la Helsinki. în proba de 1 500 m a ter
minat învingător Renzo Finelli (nr. 3), urmat de compatriotul său, Giani del 
Buono (1). Foto: UPI (Agerpres)

Se redeschid și
Tragica moarte a valorosului 

ciclist englez Tom Simpson, vic
timă a dopingului, nu i-a lăsat 
indiferenți pe oficialii sportivi din 
Franța. în aceste zile, ei eolabo- 
Tează intens cu medicii și trec la 
măsuri împotriva acelora oare 
au încălcat legile sportive. Deși 
au trecut mai mult de 10 zile de 
la încheierea marilor competiții — 
„Turul Franței" și „Tour de l'A- 
venir" — organizațiile sportive 
franceze continuă să publice mă
surile drastice luate în cazurile 
constatate de medicii specialiști, 
în urma analizelor făcute, s-a 
văzut că și ciclistul vest-german 
Troche, clasat pe locul 10 în 
„Tour de l’Avenir“. a utilizat sti
mulente, chiar și în ultima etapă. 
Ca urmare a examenului de la
borator, care a oferit probe evi
dente, Troche a fost eliminat din 
clasament, deși a terminat proba. 
Aflînd această știre, Troche a 
telefonat la Paris, spunînd că el 
nu a luat medicamente și că își 
amintește numai că în ultima e- 
tapă a împrumutat bidonul de 
la spaniolul Linares, ca să soarbă 
cîteva înghițituri de cafea. Ple
doaria lui Troche n-a avut nici 
un efect, el rămînînd exclus din 
clasamentul final. O dată cu 
Troche a fost însă sancționat, 
cu radierea din clasament, și spa
niolul Linares. De altfel, Federa
ția spaniolă de specialitate a ana
lizat comportarea și altor cicliști 
care au folosit stimulente și a 
luat — între altele — hotărîrea 
de a ridica definitiv licențele a-

MERIDIANE FOTBALISTICE

Trimisul nostru special H. NAUM transmite din Liibben

26 DE FORMAȚII ÎN „PREMIUL OLIMPIC"
• Echipa României, în 3 concurenți, a abandonat

Joi după-amiază s-a desfășurat la 
Liibben în R.D. Germană, „Premiul 
olimpic44 cursă pe 100 km contra-timp 
pe echipe. Au luat startul 26 de e- 
chipe din opt țări. între acestea, for
mațiile R.D. Germane, Italiei, Alge
riei, Suediei și Danemarcei care se 
pregătesc în vederea apropiatelor cam
pionate mondiale.

Traseul cursei a fost excelent, prin 
păduri ceea ce l-a pus la adăpost

vechile dosare ale „dopingului"
lergătorilor Antonio 
Gonzales și Gabriel 
Mascaro.

La ora cînd vă trans
mit aceste rînduri, a- 
gentiile internaționale de 
presă subliniază în co
mentariile lor că și în 
concursurile de ciclism 
din cadrul Jocurilor 
Panamericane de la Win
nipeg a început lupta 
contra „dopingului". în 
urma unui examen, s-a 
constatat că doi cicliști, 
Cervantes (Mexic) și 
Barbosa (Brazilia), au u- 
tilizat tablete nepermise, 
el fiind eliminați din 
competiție.

Din exemplele pe 
care vi le-am prezentat 
se poate constata că 
oficialii nu mai rămîn 
indiferenți față de acest 
flagel, dopingul. Mai 
mult chiar, ei au ho- 
tărît să deschidă și ve
chile dosare ale „do
pingului*. Astfel, tribu
nalele orașelor Castres 
și Orleans au re
chemat în judecată pe ci
cliștii Dupont (Franța) și Neri 
(Italia) care s-au dopat în 
„Turul Franței* din 1966. Atunci, 
în urma unor intervenții, cei doi 
cicliști care au căzut în culpă 
au reușit să amine procesul, care 
se părea că nti va mai avea loc„ 
Acum, însă, cei doi cicliști vor 

rii să nu se mai țină seama de 
poziția geografică a țărilor res
pective. Aceasta, deoarece siste
mul actual acordă un mare avan
taj unora dintre țări, inlesnin- 
du-le drumul spre turneul final.

Ar fi vorba, de asemenea, ca 
numai tara organizatoare a tur
neului fina) a) campionatului mon
dial de fotbal să fie scutită de 
sita preliminariilor. Țara care a 
cucerit ediția precedentă a cam
pionatului mondial de fotbal nu 
trebuie să se bucure de nici un 
privilegiu, ci urmează să lupte 

de diferiți curenți de aer. Traseul ca 
și timpul foarte bun i-au ajutat pe 
cicliști să obțină rezultate remarca
bile. Astfel, formația cîștigătoare a 
înregistrat, cu acest prilej, un nou 
record al traseului.

Din păcate echipa României, re
centa cîștigătoare a concursului in
ternațional de la București, nu și-a 
putut demonstra valoarea deoarece a 
pornit de la start doar în trei con- 
curenti. La vizita medicală din di
mineața cursei, medicul a constatat 
că Gabriel Moiceanu are furunculoză 
și ca atare i-a interzis să participe, 
în pofida eforturilor făcute, cei trei 
cicliști ai noștri n-au putut duce pînă 
la cap alergarea și la kilometrul 70 
au abandonat.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Concursul internațional de na- 

tație de la Lisabona a fost cîștigat 
de echipa Spaniei, care a totalizat 133 
puncte. Ia tă cițiva dini re cîștigătorii 
probelor : masculin : 100 m liber :
Chicoy (Spania) 55.0 ; 200 m fluture : 
Woodroffe (Țara Galilor) 2:15,0 ; 200 
m spate : Batallo (Spania) 2:21,0 ; 
feminin : 100 m spate : Corominas
(Spania) 1:12,3 : 100 m liber : Von
Carsten (Spania) 1:05,9.

A Campionul european de box la 
cat. muscă, italianul Atzori, a ter
minat la egalitate, după 15 reprize, 
meciul cu francezul Libeer. Atzori 
și-a păstrat astfel titlul de campion 
al Europei.

• în turneul internațional de tenis 
de la Riccione, Iovanovici (Iugosla
via) l-a învins cu 6—4, 6—1 pe Maso 
(Italia), iar Ion Tiriac (România) l-a 
întrecut cu 6—2, 3—6, 6—4 pe italianul 
Meri o.
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trebui să renunțe la „concediul" 
lor de odihnă și să se deplaseze 
în fața tribunalelor, care fără în
doială îi vor condamna, deoarece 
astăzi, mai mult ca oricînd, s-a 
intensificat în toată lumea lupta 
„antidoping".

HENRI COUSIN

și ea pentru calificare, în cadrul 
meciurilor din preliminarii.

în sfîrșit, s-a propus să se ma
joreze, de la 16 la 20, numărul 
țărilor participante la turneul fi
nal al C.M.

AUSTRALIENII VOR SĂ IASĂ 
DIN ANONIMAT

Tari la tenis și la natatie, aus
tralienii au început să manifeste 
unele ambiții și la... fotbal. Re
cent, ei și-au măsurat forțele cu 
două „teamuri* renumite: cu re
prezentativa Scoției si cu echipa 
engleză Manchester United.

Meciurile au stîrnit un mare 
interes, iar rezultatele obținute 
sînt orvrabile pentru lolbalul 
australian. Astfel, naționala Sco

Primul loc a revenit formației 
R. D. GERMANE 1 (Ampler, Grabe, 
Peschel, Hoffman) care a realizat 
2.07:43,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat: ITALIA (Marcelii, Pigato,
Bosisio, Martini) 2.08:11,0, R. D. 
GERMANA II (Ddhne, Gonschorek, 
Richter, Steiner) 2.09:01,0, Suedia 
2.10:43,0, Danemarca 2.11:35,0, S. K. 
Karl Marx-Stadt 2.12:62,0, Polonia 
2.12:57,0 etc.

Vineri, începînd de la ora 20, se 
va desfășura un criteriu de noapte 
pe un traseu de 1,3 km care va fi 
acoperit de 45 de ori, sîmbătă va a- 
vea loc în localitatea Gubek un cri
teriu pe 70 km iar duminică dimi
neața este programată o cursă de 
fond pe 210 km.

• In proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la South Orange (New Jersey), 
australianul Davidson l-a învins cu 
8—6. 6—3 pe compatriotul său Brown, 
iar Ulrich (Danemarca) a dispus cu 
6—3, 6—4 de Lara (Mexic). Alte re
zultate • Ruffels (Australia) — Acuna 
(Peru) 6—3, 6—2 ; Tym (S.U.A.) — 
Singh (India) 6—1, 8—6. La feminin, 
Karen Krantzke (Australia) a cîștigat 
cu 6—2, 6—0 la Louise Gonnerman 
(S.U.A.), iar Kathy Harter (S.U.A.) 
a întrecut-o cu 6—4, 6—3 pe Ingrid 
Lofdahl (Suedia).

• In campionatele internaționale 
de tenis ale R.F. a Germaniei de la 
Hamburg, Pilici (Iugoslavia) l-a în
vins cu 5—7, 3—6. 6—4, 6—3. 6—2 pe 
McMillan (Republica Sud-Africană) ; 
Kukal (Cehoslovacia) 1-a eliminat cu 
6—1, 1—6, 7—5, 4—6. 8—6 pe Gulyas 
(Ungaria). Australianul Tony Roche 
a dispus cu 8—6, 6—3, 6—2 de elve
țianul Sturza. La campionate parti
cipă și spaniolui Santana. El l-a eli
minat cu 6—2, 10—8, 6—1 pe Jim Mc 
Manus (S.U.A.).

• Marele premiu al AngUei la 
motocros (clasa 500 cmc) a (ost cîști
gat de Paul Friedrichs (R.D. Ger
mană), care la capătul unei dispute 
pasionante l-a Învins pe englezul 
Eastwood. în urma acestei victorii, 
Friedrichs este virtual campion mon
dial, în prezent el totalizînd în cla
samentul campionatului lumii 51 
puncte. II urmează Smith — 31 puncte 
și Bickers — 24 puncte.

Jocurile 
Panamericane

MONTREAL 3 (Agerpres). — Cu 
prilejul Joeurilor Panamericane de 
la Winnipeg. atletul Whitney 
(S.U.A.) a parcurs 400 ni garduri 
în 50,7. Gary Carlsen (S.U.A.) a 
terminal învingător in proba de a- 
runearea discului cu o performan
ță de 57.50 m. Pe locul doi s-a 
clasat Rink Babka (S.U.A.) cu 56,88 
metri.

în competiția de baschet. Mexi
cul a învins cu 58—50 echipa Porto 
Rico. La feminin. Brazilia a între
cut cu 59—54 echipa S.U.A. în ul
tima zi a competiției de nalație, 
Burton (S.U.A.) a obținut victoria 
în proba de 1 500 m, realizind 
timpul de 16:44,4. La ciclism, proba 
de 100 km contracronometru a 
revenit echipei Argentinei, cu re
zultatul de 2h 20:49,0.

S-au incheiat întrecerile turneu
lui de polo pe apă. Primul loc a 
revenit echipei S.U.A., care a to
talizat 10 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat selecționatele Bra
ziliei cu 8 puncte și Cubei cu 6 
puncte.

ției a întîmpinat o mare rezisten
tă în două din cele trei meciuri 
susținute pe continentul austra
lian, trebuind să se mulțumească 
cu victorii la limită : 1—0 și 2—1. 
La rîndul ei, Manchester United 
a găsit un adversar neașteptat de 
puternic în selecționata orașului- 
Victoria, cu care a făcut joo 
egali 1—1. Portarul gazdelor a 
fost cehoslovacul Schroiff care, ■ 
după cum s-a anunțat, are un 
contract de 2 ani în Australia.

Turneul lui Manchester Unitei* 
a adus Federației australiene de 
fotbal un beneficiu net de 
200 000 dolari, astfel că aceasta 
a putut achita F.I.F.A.-ei penali» 
zarea de 100 000 de dolari pt> 
care o avea din 1962.
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20 DE ECHIPE 
ÎN TURNEUL FINAL AL C.M. ?

După relatările ziarului „Eve
ning Standart', cu prilejul unei 
ședințe a Comitetului tehnic al 
F.I.F.A. ar fi fost propuse o se
rie de modificări ale regulamen
tului campionatului mondial de 
fotbal. Aceste propuneri vizează 
chiar ediția din 1970 care se 
va desfășura in Mexic.

Despre ce propuneri este vor
ba ?

în primul rînd, s-a propus ca 
la stabilirea, grupelor prelimina


