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• Pescarii spor
tivi români con
curează în Po
lonia

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Echipa secundă a 
României participă 
duminică la cea de 
a IlI-a ediție a „Cu
pei prieteniei*, com
petiție internațională 
de pescuit stațio

nar organizată de 
forul de specialitate 
din Polonia. Con
cursul se desfășoară 
la Gdansk, pe Vis
tula.

• Rapid - Ind. 
lîmi Timișoara 
16-3 la polo

Intr-un meci con
țină pentru campio
natul republican de 
polo • au întlinit 
luni, Ia ștrandul Ti
neretului din Capi
tală, formațiile Ra
pid șl Industria li
nii Timișoara, 
toria a revenit 
rovlarilor cu i 
de 16—3 (4—0, 
2—2, 6—0).

• Săptămîna 
tocire, 5

de baschet 
ternațional

Săptămîna viitoa
re, amatorii de 
baschet din Capita
lă vor avea prile
jul să urmărească 
desfășurarea unor 
interesante meciuri 
internaționale de 
seniori. Marți și 
miercuri vor avea 
loc întilnirile Ro
mânia — R.D. Ger
mană, iar vineri, 
sîmbătă și duminică 
se vor disputa jocu
rile turneului inter
național „Cupa ora
șului București", la 
care vor lua parte 
reprezentativele Ro
mâniei, Greciei, Un
gariei si selecționa
ta Leningradului. 
Toate aceste meciuri 
se vor desfășura ta 
nocturnă, pe tere
nul amenajat în 
spatele sălii Flo- 
reasca.

10 august

Astă-seară, la ora 20, pe stadionul „Republicii

O nouă partidă amicală internațională 
pentru publicul bucureștean este progra
mată astă-seară, cu începere de la ora 20, 
pe stadionul Republicii. Este vorba de cea 
de a treia întîlnire (în ultimele 10 zile) 
dintre Dinamo București și cunoscuta for
mație Fenerbahce din Istanbul. Primele 
două jocuri au avut loc săptămîna trecută, 
în Turcia, 
(O—0 și 
nuă. Cine 
punsul îl 
fotbaliștii 
victorioși. „ ,
nu este dinainte jucat. Cu atît mai mult 
cu cit, din declarațiile fotbaliștilor dina- 
moviști, echipa turcă se prezintă bine în-

și s-au încheiat la egalitate 
2—2). Așadar, rivalitatea conti- 

va cîștiga al treilea joc ? Răs- 
vom afla diseară. Credem că 
bucureșteni vor părăsi terenul 

Desigur, însă, că nici un meci

De astăzi, la „Tineretului"

Cei mai tineri înotători ai 
țării încep astăzt marele lor 
examen al anului. Intre cele 
7 culoare ale piscinei de 50 m 
de la „Tineretului", floarea na- 
tației românești se va afla la 
tradiționala ei întîlnire, de 
unde vom cunoaște — în cele 
4 zile de concurs — pe noii 
campioni ai țării.
. întrecerile care au precedat 
aceste finale ne-au arătat că 
micii înotători sint puși pe 
fapte mari. Aproape că nu a 
existat săptămînă — de la în
ceputul activității în aer liber 
— fără ca recordurile probe
lor rezervate lor să nu fie mo
dificate unul după altul. Iată, 
de ce, competiția care debu-

MOTOCROSIȘTII 
DIN NOU LA START
Iubiiorii sportului cu motor din Tg. Jiu vor avea 

prilejul, duminică dimineața, să-și susțină favoriții 
care se vor întrece pe traseul din localitate, în cadrul 
etapei a JI-a a „Cupei F.R.MA la motocros.

Competiția cuprinde alergări la clasele 250 și 500 
cmc (cîte două manșe la fiecare cinsti) și reunește la 
start nume cunoscute în motocrosul românesc printre 
care: E. Seiler (campionul clasei), E. Keresteș, Al. 
Ionescu-Cristea. FI. Ștefan (500 cmc), Cr. Dovids, 
Tr. Macarie, Șt. Cliițu. C. Goran, C. Coman (250 
cmc). Primul start la ora 10, clasa 500 cmc (manșa 1).

FENERBAHCE
chegată, practică un joc modem și vi
guros. Formația oaspe este condusă de di
rectorul tehnic, antrenorul maghiar Mol
nar, și cuprinde muilte nume sonore din 
fotbalul turc. Can, Ogiin, Ilmaz sînt nu
mai cîțiva dintre jucătorii adulați de pu
blicul din Istanbul.

Cele două meciuri disputate de Dinamo, 
Ia Istanbul și Ankara, s-au bucurat de un 
deosebit suoces de public : 60 000 specta
tori. într-o declarație făcută presei, antre
norul Molnar a avut cuvinte elogioase des
pre spectaculozitatea celor două partide, 
ca și despre fotbalul practicat de echipa 
română.

(Continuare în pag. 3-a) ECHIPELE BUCUREȘTIULUI, CISTIGATOARE 
ALE TURNEELOR DE HANDBAL DE LA BRAȘOV

M ariana Bîrsan, principala 
favorită in probele de 

bras

Foto: A. Neagu

au folosit din plin ulti- 
săptăir.îni pentru a se 

prezenta la finale în cele 
bune condiții. Cei mai

tează astăzi este așteptată cu 
o legitimă nerăbdare. In fond, 
este cea mai bună posibilitate 
de a verifica adevăratul poten
țial al „schimbului de mîine* 

Majoritatea tinerilor partici- 
panți 
mele 
putea 
mai
talentați dintre ei. Liliana Bur- 
lacu, Anca Mihăescu, Adriana 
Pupăzan, Anca Groza din Bucu
rești, Mariana Bîrsan din Ga
lați, Zita Erdeti din Cluj, Carol 
Rolik din Timișoara sau Mireea 
Hohoiu și Eugen Aimer din Re-

șița au reușit performanțe re
marcabile cu prilejul „naționa
lelor" de juniori, dovedind o 
formă excelentă.

Reamintindu-vă că întrecerile 
vor avea loc zilnic de la orele 
9,30 (seriile) și 18,30 (finalele) 
nu facem decît să vă lansăm 
o călduroasă invitație pentru 
această. adevărată sărbătoare a 
micuților înotători.

BRAȘOV, 9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Nume
roșii spectatori prezenți marți 
și miercuri pe stadionul Trac
torul din localitate au putut 
urmări nu numai cîteva parti
de de handbal interesante, ci 
și o inedită experiență efec
tuată de comisia tehnică a 
F.I.H. Este vorba de faptul 
că toate partidele din aceste 
zile au fost conduse de cîte 
doi arbitri (ca la baschet), 
eliminîndu-se arbitrii dc poar
tă. După părerea noastră, ex
periența s-a bucurat de suc
ces. In felul acesta, a fost a- 
sigurată atît o mai bună su
praveghere a jocului din zona 
semicercului, 
unui arbitru la fazele de con
traatac, ceea ce a făcut ca re
gulamentul să fie aplicat cit 
mai aproape de spiritul în 
care a fost conceput.

Partidele disputate miercuri 
au fost cele mai frumoase 
dintre cele de pînă acum, una 
dintre ele încheindu-se cu o 
surpriză. Ea a fost consem
nată chiar în partida inaugu
rală a reuniunii, de către e- 
chipa de junioare o Bucu- 
reștiului care a întrecut for
mația de tineret a Bucureștiu- 
lui. Cele mal tinere handba
liste, confirmînd buna impre
sie lăsată pînă acum, au reu
șit să învingă echipa de tine
ret Scor finali 12—11 
(4—7). tn cea mai importantă 
întîlnire a turneului feminin, 
selecționata de senioare a 
Bucureștiului a dispus de 
S. K. Leipzig cu 10—7 (4—3), 
la capătul unui meci foarte 
dîrz disputat.

Clasamentul final: 1. Bucu
rești—senioare 
Leipzig 4 p, 
junioare 2 p, 
tineret 0 p.

Reuniunea de ieri a turneu
lui masculin a debutat cu o 
partidă în care învirigătourea 
nu era greu de prevăzut: Hel
las Stockholm—București—■ 
juniori 18—11 (9—5). în me
ciul finală, echipa de tineret

(Continuare în pag. a 4-a) 
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CRAIOVA. în 
localitate a avut 
loc partida inter
națională de hand
bal între formații
le Universitatea 
Craiova și Honig 
Esen (R. F. a Ger
maniei). După un 
joc foarte echili
brat, gazdele și-au 
adjudecat victo
ria cu 20—19
(9-8). Cei mai 
buni au fost: Ră- 
doi 
(5). 
de 
tori, 
schi 
7) de la învinși. 
(N. Pastramagiu — 
coresp.).

cu
Cei 

au fost: Ră- 
(7), Stuparu 

Drăgușan (4) 
la învingă- 

Waschinev- 
și Kuhn (cîte

6 p, 2. S. A.
3. București—
4. București—

aM X u <MR X <M

TIMIȘOARA. în 
orașul de pe ma
lul Begăi au avut 
loc două întîlniri 
de handbal, în 
care Selecționata 
Tunisiei a fost 
opusă formațiilor 
locale Politehnica 
și Tehnomeal. în 
ambele 
jucătorii 
reni au 
victoria,
nica — Sel. Tuni
siei 8—6 (4—3).
S-au remarcat: 
Stentzel, Szabo, 
Sauer (P) și Jelici, 
Rozalan și Kula 
(Sel. Tunisiei). 
Tehnometal —Sel. 
Tunisiei 10 — 6 
(5—4).(C. Crețu și 
I. Stan — corespd

meciuri 
timișo- 
obținut 
Politeh-

c / Ci/ DISCUȚIA RĂMîNE D
Ciclismul nostru a fost reprezentat 

— zilele trecute — la competiția do
tată cu ..Premiul olimpic", ale cărei 
probe s-au desfășurat pe șoselele 
din împrejurimile localității Liibben.

De la început, trebuie făcute cîte- 
va precizări. Invitația primită de la 
organizatori arăta că este vorba de o 
echipă de numai 4 rutieri și că nu 
se admite nici o rezervă. Toate in
sistențele federației 
au fost zadarnice: 
□■au vrut să admită 
mare de cicliști. In 
antrenorul Nicolae Voicu a selccțio-

de specialitate 
organizatorii 

un număr mai 
aceste condiții,

nat' în echipă, pentru această compe
tiție, pe cei patru alergători care reu
șiseră la „Cupa orașului București" 
pe 100 km timpul de 2h.12:56. La 
plecarea din București, toți erau în 
condiții bune pentru a concura. La 
Liibben, în dimineața concursului, 
Moiceanu a acuzat dureri cauzate de 
un început de furunculoză. Consultat, 
medicul policlinicii din Liibben a dat 
următoarele soluții: în cazul cînd an
trenorul vrea neapărat ca Moiceanu 
să participe la această competiție, 
poale alerga, fără ca el — medicul 
— să-și asume vreo răspundere; daca

pentru acest sezon avem alte obiec
tive mai importante, este bine ca 
Moiceanu să suporte o intervenție 
chirurgicală, după care —- în 3-4 
zile — va fi în situația de a se pre
găti și a concura în cele mai bune 
condițiuni. Aceasta fiind situația, s-a 
decis ca echipa să nu participe în 
prima zi, ceilalți trei alergători avînd 
la dispoziție încă trei concursuri. . 
Moiceanu a fost’ operat și lucrurile 
au intrat în normal, pentru că princi
palul obiectiv al ciclismului nostr® 
este în acest an campionatul mon
dial din Olanda. Am făcut aceste

precizări pentru a elucida problema 
care s-a creat în jurul neparticipării 
echipei noastre la proba de 100 km 
contratimp.

R.ezultatele realizate de primele 
trei echipe în proba de 100 km con
tratimp sint excelente. Formațiile 
R. D. Cermane și Italiei au realizat 
cele mai bune performanțe mondiale 
din acest an. Traseul pe care s-a a-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

SIBIU. Intr-un 
meci internațional 
handbaljșlii de la 
Școala sportivă 
au tntîlnit forma
ția vest-germană 
V.F.L. 1860 Badh- 
neuenstein. Spor
tivii oaspeți au 
obținut victoria cu 
12—11 (8—5). (Gh. 
Topârceanu — 
coresp.).



DOUĂ AUTENTICE „SPERANȚE OLIMPICE"
După cum se știe, zilele tre

cute a avut loc în localitatea 
Koszalin, din nordul Poloniei, 
turneul de lupte greco-romane și 
libere al „speranțelor olimpice", 
la care au participat și repre

GH. BERCEANU M. DUMITRU

zentanții noștri. Doi dintre ei, 
Gheorghe Berceanu („greco-ro
mane") și Nicolae Dumitru („li
bere") au reușit să-și impună su
perioritatea, clasîndu-se pe primul 
ioc la categoria 52 kg. Prezen
tăm în rîndurile de mai jos cî- 
teva date din biografia celor doi 
învingători.

GHEORGHE BERCEANU. Năs
cut la 28 decembrie 1949 în co
muna Dunăreni, raionul Băilești, 
regiunea Oltenia. 1,56 m înălțime 
șî 52 kg greutate. A început să 
practice luptele la Electroputere

ALARIE

CAMP10NATIII REPUBLICAN
Dl OBSTACOLE

CRAIOVA (prin telefon). — Pe 
hipodromul din localitate au con
tinuat întrecerile din cadrul eta-
pei a Il-a a campionatului repu
blican de călărie — obstacole. 
Iată rezultatele înregistrate: Pro
ba pe echipe (după baraj) : 1. Di
namo București (V. Pinciu cu 
Sondor, C. Vlad cu Pătrat, E. Io- 
nescu cu Baiadera, Al. Longo cu 
Sevilia) 12 p, 1:50; 2. C.S.M. Si
biu (M. Stancu cu Electric, A. 
Boiangiu cu Cabana, D. Roșea 
cu Jugastru, H. Miiler cu Gicu) 
12 p, 2:09, 3. Steaua (nu a in
trat în baraj). Proba rezervată 
fetelor: 1. V. Mateiaș (A.S.A.
Cluj) cu Aida Op; 2. I. Cioco- 
mata (Steaua) cu Ogar 3 p; 3. 
M. Bogza (Știința București) cu 
Arcaș 7 p. Juniori pînă la 16 ani 
(după două baraje): 1. 1. Cioco- 
mata cu Lux 0 p, 21 sec; 2. G. 
Strînzaru (C.S.O. Iași) cu Atom 
0 p, 23 sec; 3. D. Atanasiu
(Steaua) cu Gerilă 4 p, 18,3 sec. 
Juniori pînă la 18 ani (după 
două baraje): 1. Constantin Iancu 
(Progresul Craiova) cu Diamant 
0 p, 18,6 sec; 2. Marin Șăbău 
(Steaua) cu Gerilă 0 p, 19 sec ; 
8. Marin Simion (Dinamo Bucu
rești) cu Sevilia 4 p, 18,4 sec.

ȘT. GURGUI — coresp.

Craiova, în decembrie 1965, sub 
conducerea antrenorului Hie Ma
rinescu. în prezent, lucrează ca 
lăcătuș la Uzinele Electroputere 
Craiova. Campion republican de 
juniori la „greco-romane" în 1966 

și 1967. Cîștigător al concursu
lui internațional de „greco-roma
ne" de la București (iulie 1967). 
Cîștigător al concursului „speran
țelor olimpice" de la Koszalin.

NICOLAE DUMITRU. Născut 
la 21 septembrie 1945 în comu
na Cobadin, raionul Negru Vodă, 
regiunea Dobrogea. 1,60 m înăl
țime, 52 kg greutate. A început 
să practice luptele în 1962, la 
Medgidia, condus de antrenorul 
Gheorghe Vălimăreanu. El este 
legitimat la asociația sportivă 
I.M.U. Medgidia și este de pro
fesie strungar. Campion republi
can de seniori la libere în 1966. 
Locul III la Balcaniada din 1966 
de la Ljubljana. Locul II Ia 
concursul „speranțelor olimpica" 
de la Silistra (1966). Locul I la 
concursul internațional de libere 
de la București (iulie 1967) și 
acum locul I la concursul „spe
ranțelor olimpice" de la Koszalin.

Le adresăm calde felicitări și 
le dorim noi succese în viitor.

„europenele44 de la Stockholm
Intre 11 Și 13 august, vor avea 

loc la Stockholm campionatele eu
ropene rezervate tinerilor înotă
tori, a căror limită de vîrstă poate 
fi de 15 ani. La această impor
tantă competiție țara noastră va 
fi reprezentată de Georgeta Cer- 
beanu, Daniela Coroiu, Mircea 
Hohoiu și Dumitru Gheorghe,

Mircea Hohoiu, favorit la bras și craul
Foto: V. Bageac

Qolei IU Marginalii la finala concursului republican de volei al școlilor sportive

SELECȚIA JUDICIOASA - PRINCIPALA CONSTATARE
Desfășurarea concursului repu

blican de volei pentru școlile spor
tive ne-a dat prilejul să constatăm 
unele lucruri îmbucurătoare, legate 
de pregătirea și evoluția jucătoare
lor și jucătorilor din echipele res
pective.

După cum se știe, la fete, locul 
I a fost obținut de Școala sportivă 
nr. 2, iar la băieți de Școala spor
tivă nr. 1, ambele din București. 
Lupta pentru întîiotate a fost echi
librată, toate formațiile arătind o 
pregătire bună de-a lungul între
gului turneu. Atît despre echipele 
de fete, cît și de băieți, se poate 
spune că au realizat progrese evi
dente. în timpul meciurilor s-a vă
zut că au fost însușite corect o 
serie întreagă de procedee, că a 
fost folosită o gamă variată de 
servicii, iar pregătirea fizică a 
formațiilor a fost bună.

Un lucru bine realizat de antre
norii echipelor a fost SELECȚIA. 
In formațiile respective nu au 
mai apărut jucătoare sau jucători 
cu talie mică, cu un gabarit ne
corespunzător care, altădată, erau 
folosiți în loturile echipelor pentru 
a fi completat numărul cerut de 
regulament.

Era o plăcere să privești echi
pele școlilor sportive din Bucu
rești, Ploiești și Sibiu (băieți), in 
care media de înălțime este foar
te aproape de 1,90. Și să nu uităm 
că toti jucătorii sînit încă elevi în 
clasele VIII-XI, că se găsesc în 
plină perioadă de „creștere", că 
nici unul nu a depășit 18 ani. Iată 
cîteva nume, de care, sint sigur, 
vom mai avea ocazia să vor
bim în coloanele ziarului nostru: 
STELIAN PENCIULESCU (1,90), 
VIOREL MARIAN (1,89), VICTOR 
CĂTĂLIN (1,92) — Șc. sp. nr. 1 
București; DAN FAVA (1,90), 
DORIN DRĂGAN (1,88), MIRCEA 
POPESCU (1.80)— Șc. sp. Ploiești; 
DITHER LINGHER (1,90), MIR
CEA GAVAZDEA (1,83), LUCIAN 
BORCEA (1,84) — Șc. sp. Sibiu ; 
CONSTANTIN CHIȚIGOI (1,88), 
GHEORGHE LAZĂR (1,82) — Șc.

• La sfirșitul acestei săptămini. 
vor avea loc în Capitală finalele 
campionatului republican de sări
turi în apă pentru seniori și se
nioare. întrecerile vor avea loc 
la ștrandul Tineretului și ele vor 
constitui ultima selecție pentru 
lotul pe care România îl va de
plasa la „Cupa Europei", cea mai 

sp. nr. 2 București. Primii patru 
sint selecționați în lotul de tineret, 
iar ceilalți bat și ei cu insistență 
la porțile echipelor naționale.

Aceste constatări îmbucurătoare 
nu trebuie însă să creeze impresia 
că de acum totul merge bine, că 
în școlile sportive cu secții de vo
lei a fost realizat totul. Munca în 
procesul de instruire-educație tre
buie continuată cu aceeași pasiune 
de toate cadrele didactice din șco
lile respective, nu numai de cele 
care au fost prezente cu echipe 
în finala de la Brașov. Pentru ul
timele, nu avem decît cuvinte elo
gioase și dorim să muncească și 
în viitor cu aceeași dragoste și 
dăruire, pentru ca prestigiul de 
care se bucură voleiul nostru in 
arena mondială să crească conti
nuu. Sîntem siguri că profesorii 
antrenori PAVEL BRAȘOVEANU 
(Șc. sp. nr. 1 București), MIRCEA 
DUMITRESCU (Ploiești), VLAD 
GUȘU (Sibiu) și NORBERT VAL- 
DINGHER (Șc. sp. nr. 2 București), 
cu entuziasmul și pasiunea ce-i 
caracterizează, vor căuta să ob
țină noi și frumoase rezultate în 
munca cu tinerii voleibaliști.

Aceleași aprecieri și pentru e- 
chipele de fete. Evoluția lor a fost 
mai bună decît în edițiile prece
dente și aceasta datorită în mod 
special profesorilor antrenori NI- 
COLAE HUMA (Șc. sp. nr. 2 
București), GHEORGHE BODES- 
CU (Sibiu), ION CRISTIAN (Cons
tanța), și MARIA SĂVINESCU (P. 
Neamț). Aceștia au reușit să dea 
echipelor naționale numeroase e- 
lemente ca : VENERA ZAHARES- 
CU (1,80), EVA KLEIN (1,77), ELE
NA PANDREA (1,76) — Șc. sp. nr. 
2 București, RODICA POPA (1,78), 
MARIA OLARU (1,71) și MARIA 
ȚOPA (1,66) — Sibiu. Dar, în afara 
acestora, la finala de la Brașov 
am mai remarcat o serie de tinere 
voleibaliste: ȘTEFANIA OLO1ANU 
(1,74), LILIANA BODRAN (1,68), 
LUXA GHIȚA (1,77), LILIANA 
PAȘCA(1,73)— Constanța, ADRIA

importantă competiție internațio
nală a anului.

• O selecționată de tineri îno
tători, jucători de polo și săritori se 
va deplasa în R.F. a Germaniei 
pentru a lua parte la o serie de în
treceri internaționale. Acestea vor 
avea loc în orașul Salzgitter între 
18 și 21 august.

• In zilele de 25, 26 și 27 au
gust, piscina olimpică de la Di
namo va găzdui meciul interna
țional dintre reprezentativele mas
culine de înot ale României și 
Franței. Pînă în prezent — pe 
baza performanțelor înregistrate în 
acest sezon — cinstea de a re
prezenta culorile țării în această 
importantă întîlnire a fost dobîn- 
dită de Herman Schier, Dan Dc- 
metriad, Vladimir Moraru, Zeno 
Giurasa, Angei Șoptereanu, Vasile 
Costa, Vladimir Belea, Marian Sla
vic, Alexa Băin și Adalbert Co
vaci. Federația de specialitate va 
definitiva insă echipa noastră de- 
abia după campionatele republi
cane de seniori, programate la 
București între 17 și 20 august.

NA ALBIȘ (1,74), ANCA NEAMȚU
(1.73) și DANA ZAHAREANU
(1.74) — P. Neamț care, dacă vor 
acorda aceeași atenție pregătirii 
lor, au deschise porțile loturilor 
naționale.

Am arătat cîteva din aspectele 
desprinse cu ocazia finalei de vo
lei a școlilor sportive. Dintre toa
te, cel mai important rămine însă 
SELECȚIA. Dacă de la început a- 
ceasta este judicioasă, în echipele 
respective vor fi admiși numai ju
cătorii și jucătoarele cu perspec
tive certe de progres și acest lu
cru va face ca schimbul de mîine 
al voleiului nostru să fie asigurat 
în permanență, cu o contribuție 
majoră din partea secțiilor de vo
lei ale școlilor sportive.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre organizare. Aceasta a fost la 
înălțimea unei finale. Terenurile 
Institutului Politehnic, bine pregă
tite, au oferit participanților con
diții optime de întrecere, iar ar
bitrajelor nu li s-a putut imputa 
nimic.

PAUL IOVAN

Bogată activitate 
internă si internațională 
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• Vineri încep la Constanța 
turneele finale ale campionatelor 
republicane de juniori, la care 
participă echipele școlilor spor
tive din Constanța (antrenor I. 
Cristian), București (N. Humă), 
Sibiu (Gh. Bodescu), Oradea (L. 
Marton) — fete, București (P. Bra
șoveanul, Ploiești (M. Dumitrescu), 
Oradea (Eugenia Junker) și Bacău 
(Geta Simionescu) — băieți.

Campionatele se desfășoară sis
tem turneu, numai tur, și cuprind 
cîte 3 etape programate în zi
lele de 11, 12 și 13 august.

• Tot la Constanța, dar în zi
lele de 15 și 17 august, vor avea > 
loc două întîlniri internaționale 
între echipa națională de senioare
a Franței și reprezentativa de ti- i 
neret a țării noastre (care a par
ticipat la turneul „speranțelor o- 
limpioe” recent încheiat la Sofia). 
Reprezentativa franceză va sosi , 
duminică la București, iar luni 
Va pleca la Constanța.

• Echipa reprezentativă de fete 
a țării noastre va pleca la 14 
august în Cehoslovacia pentru un 
turneu de 3 jocuri, care se va 
desfășura după următorul pr< 1 
gram : 15 august la Roznove și i 
16 august la Strambcrk: Româ
nia A — Cehoslovacia A; 18 au
gust, la Vallaske — Mezinici : 
România A — Cehoslovacia tine
ret.

Din Iotul voleibalistetor .român
ce fac parte : Bogdan, Ștefănescu, 
Vanioșiu (Dinamo București), Go- 
loșie (Farul Constanța), Căunei 
(Penicilina Iași), Bunescu (Univer
sitatea Craiova) ș.a.

Lotul este condus de antrenorii 
Șt. Stroe și E. Scarlat.

• între 24 șj 30 septembrie se 
va desfășura la Cluj un impor
tant turneu internațional la care 
și-au anunțat participarea repre
zentativele de seniori din U.R.S.S., 
Japonia, Polonia și R.D. Germană 
(finaliste ale ultimului campionat 
mondial de la Praga — 1966) ală
turi de selecționatele de juniori 
și tineret ale României.

Giclism DISCUȚIA RĂMÎNE DESCHISĂ...
(Urmare din pag. 1)

leagăn idtunzcaza uexvoltarca unor 
mari viteze. El este în întregime a- 
dăpostit (trece numai prin pădure). 
Frima porțiune de 50 km (s-a alergat 
2x50 km și nu 4x25 km ca Ia în
trecerile de la noi; deci două în
toarceri mai puțin, ceea ce înseamnă 
un beneficiu de 30—40 secunde) este 
în urcuș lin, iar următoarea — cînd 
alergătorii resimt oboseala — este în 
coborîre. Iată de ce diferențele dintre 
prima și a doua porțiune sînt de 
1.30 — 2:00 și nu de 9:00 — 11:00 
cum se întîmplă lucrurile pe șoseaua 
București—Pitești. Un lucru este si
gur, dar nu nou: echipa Italiei este 
principală pretendentă la titlul mon
dial, iar cea a R.D. Germane vizează 
și ea o medalie.

Cele două criterii și cursa de fond 
la care rutierii noștri au luat parte 

au constituit un bun prilej de veri
ficare a potențialului cicliștilor ro
mâni în compania unor alergători re
dutabili și, în același timp, o posibi
litate de pregătire în condiții de con
curs. în general, reprezentanții ci
clismului nostru s-au menținut la ni
velul primului pluton. La cele două 
criterii — foarte grele și desfășurate 
în condiții neobișnuite pentru noi 
(primul în nocturnă și cu aproape 
100 de concurenți la start, cel de 
al doilea pe un traseu foarte scurt 
și udat de ploaie;, cu 45 de sprintuii 
în 60 de ture) — sportivii noștri au 
rezistat la viteză, dar au dovedit din 
nou carențele cunoscute în ceea ce 
privește participarea la sprinturi. In 
cursa de fond, la început, toți trei — 
Ion Ardeleanu, Emil Rusu și Con
stantin Grigore — s-au dovedit foar
te combativi. Socotind însă că au fă
cut tot ceea ce li se pretindea, ei au 

stat apoi la „umbra" plutonului, pier- 
zînd posibilitatea de a participa la 
acțiunea decisivă. Oare cînd vor în
țelege alergătorii noștri că o între
cere se încheie numai după linia de 
sosire, că din primul și pînă în ulti
mul kilometru trebuie să se concen
treze, să fie în prima parte a plu
tonului, să participe și cerebral la 
desfășurarea competiției? Sînt defi
ciențe care ne privează de obținerea 
unor rezultate la nivelul pregătirii și 
talentului sportivilor noștri și care pot 
fi îndepărtate numai prin eforturi in
dividuale.

Deși au o experiență competițio- 
nală apreciabilă, cicliștii noștri au 
învățat foarte puține. Iată un amă
nunt, nu lipsit de însemnătate, care 
reflectă lipsa lor de receptivitate. La 
startul cursei de 210 km i-am văzut 
pe cicliștii italieni, suedezi, pe cei 
din R. D. Germană și pe alții avînd 

cîte două și trei bidoane, unele cu 
apă, altele cu un amestec de lichide 
nutritive. Sportivii noștri aveau un 
singur bidon cu apă... De ce ? Fiindcă 
nu sînt convinși de importanța ali
mentației pe traseu. Oare este cazul 
să-1 mai înveți pe un maestru al 
sportului lucruri elementare, care tre
buie să se afle în bagajul de cunoș
tințe al unui junior?

Există, în momentul de față, des
chisă o discuție — după părerea 
noastră oportună — asupra utilității 
participării echipei noastre la cam
pionatele mondiale. Părerea mea este 
că timpul obținut la „Cupa orașului 
București", în condiții foarte grele 
de concurs, la o mare diferență față 
de echipele naționale pentru C.M. ale 
Bulgariei și Poloniei, constituie to
tuși un argument în favoarea echi
pei noastre, a posibilităților pe care 
le are în momentul de față. Mai sînt 

cîteva săptămini de pregătire, în 
timpul cărora o dată cu mărirea po
tențialului actualilor alergători, antre 
norul Nicolae Voîcu îi poate verifica 
și pe alți cicliști. De pildă, trebuie 
văzut dacă Constantin Ciocan se a- 
propie de forma sportivă care l-a im
pus cu 2-3 ani în urmă atenției se
lecționerilor. Nici candidatura lui 
Nicolae Ciumeti nu trebuie neglijată. 
Este momentul să ne mobilizăm for
țele și să impunem ciclismul româ
nesc la „mondiale". în anul 1964, la 
C.M. din Franța, am ocupat locul 
IV, fiind la cîteva secunde de me
dalia de argint. Nu este oare și a- 
cesta un stimulent pentru cicliști? 
Să le acordăm, așadar, antrenorilor 
și alergătorilor încrederea noastră, să 
le cerem să facă totul pentru, o bună 
reprezentare a sportului cu pedale 
românesc.



RAPID, STEAUA, F.C. ARGEȘUL, PETROLUL

SCURTĂ TRECERE IN REVISTĂ
Dinamo București

Fenerbahce
(Urmare din pag. 1)

într-o scurtă convorbire a- 
vută ieri dimineață cu antre
norul Angelo Niculescu, acesta 
nc-a spus : „Intr-adevăr, me
ciurile din Turcia au fost mult 
savurate de public. Nivelul teh
nic a fost mulțumitor, 
impresionat progresul 
zat de Fenerbahce. în 
deosebit mi-a 
Abdullah, un 
de mare clasă. Sînt convins că 
jucătorii turci își

I șansele cu îndîrjire și aici la 
i București. în ce privește echipa 

noastră, aflată în programul de 
pregătire dinaintea campiona
tului, ea a dovedit în aceste 
jocuri unele lacune. înaintașii, 
in special, au ratat foarte mult. 
Haidu, de pildă, în meciul de 
la Ankara, din patru ocazii fa
vorabile de gol n-a fructificat 
nici una. Care au fost cei mai 
buni jucători români ? După 
părerea mea Datcu, Nunweiller 
III, Dinu, Pîrvu. 
Nunweiller VI Și 
ridicat ca nivel 
peste ceilalți44...

Pentru meciul 
Dinamo București 
mătoarea formație probabilă : 
Datcu — Pîrvu, Nunweiller III 
(Boc), Dinu, Ștefan — Gher
gheli, Nunw’eiller VI — Luces
cu. Naghi. O. Popescu, Haidu.

Fenerbahce va juca, proba
bil, eu aceeași formație care 
a evoluat în ultima partidă de 
la Ankara : Yavuz — Suferii. 
Ercan. Ilmaz. Levent — Șeref, 

an, Faut — Ogiin, Abdullah, 
Yasar.

Meciul va fi condus de ar
bitrul Vasile Dumitrescu.

în deschidere Ia această par
tidă, cu începere de la ora 
18,15, se va disputa meciul 
Electronica — Politehnica Bucu
rești (echipe din categoria B) 

(c.m.)

M-a 
reali- 

mod 
plăcut jucătorul 

atacant central

vor apara

i. Ghergheli, 
Lucescu s-au 
de pregătire

de
va

astă-seară 
alinia ur-

Peste cîteva săptămîni, patru echipe românești
— RAPID, STEAUA, F. C. ARGEȘ și PETROLUL
— vor lua startul în competițiile europene inter- 
cluburi în care au fost înscrise. Este, desigur, 
util să facem cîteva observații în legătură cu sta
diul de pregătire în care se află acum aceste 
echipe, nu atît din dorința de a consemna ceea 
ce ni se pare pozitiv, cit mai ales pentru a atrage a- 
tenția asupra unor puncte... obscure, asupra ace
lor stări de lucruri pe care le numim adesea, cu 
titlul general, deficiențe.

Drept și firesc este să vorbim, mai întîi, de Ra
pid, apariție inedită în rîndul echipelor ce ne-au 
reprezentat în „Cupa campionilor europeni*, ie
șită cam „șifonată” din sezonul trecut, prin sur
prinzătoarea înfrîngere suferită în fața Forestei 
Fălticeni, evoluția actualei campioane în meciuri
le cu caracter de pregătire și verificare (inclu
siv „Cupa Bucureștiului") a fost privită cu un 
spor de atenție din partea specialiștilor. Un as
pect care a îngreuiat tragerea celor mai juste 
concluzii îl constituie masiva participare de ju
cători „bătrîni4 și „tineri", vechi și noi, ia a- 
ceste partide. Antrenorii Valentin Stănescu și Vic
tor Stănculescu n-au făcut economie, trimițînd 
de fiecare dată în teren 14—16 jucători, schimbînd 
rolurile în echipă, utilizînd oamenii pe alte pos
turi decît pe cele pe care eram obișnuiți să~i 
vedem (cazurile Codreanu, Dumitriu III etc.). Fără 
îndoială, indisponibilitățile ca și accidentările și-au 
avut partea lor de vină, dar în esență această 
rulare a fost dictată de condițiile speciale în care 
se află Rapid la ora aceasta. Conducerea tehni
că a clubului giuleștean încearcă, acum, o re
profilare din punct de vedere al jocului și al lo
tului echipei. Aceste căutări au întirziat și rezol-

varea problemelor legate de organizarea jocului, 
astfel că rapidiștii — antrenori și jucători — n-au 
încă o imagine a felului cum vor intra in cam
pionatul viitor, în „Cupa campionilor europeni-1. 
Această situație neobișnuită pentru o echipa ce 
va trebui să se angajeze imediat intr-o compe
tiție europeană impune măsuri urgente pentru 
rezolvarea tuturor suspens-urilor. Intr-un fel sau 
intr-altul. Deocamdată, un singur cuvint sc potri
vește pentru a caracteriza stadiul în care se află 
Rapidul : nesatisfăcător.

Ce se întimplă la Steaua ?
Numirea unui nou antrenor — ștefan Covaci — 

a produs, cum era și normal, o schimbare de 
atmosferă. Vechiul proverb cu „sita nouă" se po
trivește ca o mănușă situației, cel puțin pentru 
un moment. Jucătorii s-au angajat intr-o pregăti
re serioasă, fără reticențe sau... opoziții si pri
mele ieșiri publice au oglindit noul din viața e- 
chipei. Acest nou s-a făcut remarcat chiar și in 
ce privește organizarea jocului :

— o mai judicioasă folosire a disponibilităților 
jucătorilor (cazurile Voinea, D. Popescu, Șoo etc.);

— unele noutăți tactice — Voinea, un fel de 
„inter” pe tot terenul și încă o timidă încercare 
de aruncare in atac a unuia dintre fundașii cen
trali, cu predilecție D. Nieulae.

Sub acest raport, noutatea constă în faptul că 
fundașul central, plecat în atac, rămîne în față, 
pentru a încerca aci stăvilirea contraatacului ad
versarilor.

Toate aceste acțiuni sînt în stadiul construirii 
lor și, fără doar și poate, cel mai important lucru 
este perseverența în aplicare, nerenunțarea în 
funcție de un rezultat sau altul. Ceea ce s-a fă
cut pină acum pare satisfăcător și aprofundarea

poate duce spre acumulări pozitive. O latura care 
merită să fie privita cu toata atenția privește 
capacitatea de efort, care s-a aovndit însuncienia, 
ui special în cazul jucătorilor Voinea, Sătmarea- 
nu și Manea, ultimul avind și probleme de mo
dernizare (? !) a jocului, ca extremă.

Citeva cuvinte despre F.C. Argeșul și Petrolul 
Ploiești — participante la „Cupa orașelor tirguri". 
Prima — F. C. Argeșul — se dovedește în bună 
dispoziție de joc. Unul dintre antrenorii săi — 1. 
Bălănescu — ne spunea după jocul cu Rapid că 
a fost plăcut surprins de disciplina de care dau 
dovadă toți componenții lotului, atît în ce priveș
te pregătirea, cit și jocul. Tot el aprecia ca sa
tisfăcător stadiul în care se află echipa, consi- 
derînd că pină la partidele din „C.O.T.“ mai este 
timp suficient pentru omogenizarea liniei de atac 
în care evoluează, acum, doi jucători noi : Kraus 
și Nuțu.

De fapt, linia de înaintași va decide soarta e- 
chipei piteștene, atît în „C.O.T.” cit și în campio
nat. Deocamdată, lucrurile nu sînt prea roze, cei 
patru — C. Radu, Nuțu, Kraus și Turcan — fiind 
jucători absolut diferiți ca stil. Partida pe care 
susținut-o piteștenij în Giulești a evidențiat 
prisosință acest lucru.

Petrolul a primit — în Grozea și N. Ionescu 
două elemente care pot însenina mult pentru
chilibrul în teren al fostei campioane. Momentan, 
problemele cele mai acute sînt repunerea în for
mă a înaintașilor Badea (în special) și Dridea I. 
faptul avind o greutate deosebită pentru speran
țele ploieștenilor în „C.O.T." și campionat.

Acestea sînt sumarele impresii după o rapidă 
trecere în revistă a situației celor patru echipe 
românești chemate să ne reprezinte în principa
lele competiții europene intercluburi. Făcîndu-ne 
datoria de a atrage atenția asupra aspectelor de
ficitare, considerăm că antrenorii si jucătorii a- 
cestor echipe, care-și cunosc mai bin? decît ori
cine lacunele (chiar si cele „mascate"), vor fo
losi cu chibzuință timnul rămas la dispoziție, pen
tru a le elimina, astfel îneît primele jocuri să 
însemne și primele succese.

VALENTIN PAUNESCU

au 
cu

e-

F.C. ARGEȘUL
AZI, LA PITEȘTI:

RACING CLUB BEIRUT
• 7 INTERNAȚIONALI ÎN ECHIPA OASPE • DIN ROMÂNIA, RACING PLEACĂ ÎN 

• O ECHIPA ROMÂNEASCA INVITATA ÎN LIBAN
UNIUNEA SOVIETICA

AM AFLAT,
Turneul selecționatelor

armatei coreene

Astăzi după-amiază, cu începere 
de la ora 17, stadionul „1 Mai" din 
Pitești Va găzdui întâlnirea inter
națională de fotbal F.C. ARGE
ȘUL — RACING CLUB BEIRUT.

în legătură cu meciul de azi, 
dl. Antoine Khadra, secretarul clu
bului și conducătorul delegației, 
ne-a declarat următoarele : „Dele
gația noastră a plecai din Beirut 
la 28 iulie și se va înapoia in 
jurul datei de 1 septembrie. In 
acest timp intilnim fotbaliști din 
4 țări. Pină acum am jucat in 
Turcia Și Bulgaria, susținem două 
partide în România și de aici vom 
pleca în Uniunea Sovietică pen
tru alte trei meciuri. Un adevărat 
maraton fotbalistic, ținind seama 
și de distanțele pe care le par
curgem".

— Pe ce loc s-a clasat Racing 
Club Beirut în campionatul Liba
nului ?

— Pe locul 3, la egalitate de 
puncte cu echipa clasată înaintea 
noastră. Campioană este formația

invitat o echipă româ- 
susțină citeva jocuri

prilej, am 
nească să 
in țara noastră. Sper că ne vom 
revanșa în privința ospitalității...

Pentru F.C. Argeșul partida de 
azi cu Racing Club Beirut consti-

PROGRAMUL

Sîmbătă, in fiiulc$ti

Săptămîna aceasta, selecțio
natele armatei coreene, A și 
tineret, își încep turneul in 
țara noastră. Iată programul : 
13 august : Steaua — Selecțio
nata armatei coreene A : Chi
mia Km. Vîicea — Selecționata 
armatei coreene (tineret) ; 16
august: A.S.A. Tg. Mureș — 
Selecționata armatei coreene 
A ; Metrom Brașov — Selec
ționata armatei coreene (tine-

continuarea pregătirilor 
pentru noul campionat. Rapid 
va juca în compania echipei 
Progresul București. Meciul 
este programat sîmbătă, la ora 
17,45, pe stadionul Ciulești.

Ședința arbitrilor
bucureșteni

SOUHEIh RAHAB ION BARBU

iUHULUI CAMPIONATULUI CATEGORIEI C,
1967—68, SERIA VEST

ETAPA 1 — 20 AUGUST

Tractorul Brașov — U.M. Timișoara 
Chimia Făgăraș — A.S.A. Sibiu 
Met. Tr. Sev. — Electroputere Craiova 
Mureșul Deva — Progresul Strehaia 
Progresul Corabia — Victoria Tg. Jiu 
Minerul Anina —
C.F.R. Caransebeș

Electroputere Craiova — Vict. Tg. Jiu 
A.S.A. Sibiu — Progr. Strehaia 
Victoria Călan — Minerul Lupeni
Progresul Corabia — Minerul Anina

ETAPA A VIII-A — 15 OCTOMBRIE

Vlctoria Călan 
— Minerul Lupeni

ETAPA A H-A 27 AUGUST

— Progr. Corabia 
Mureșul Deva,

Electroputere Cr.
Victoria Călan — --------, .
U.M. Timișoara — C.F.R. Caransebeș 
A.S.A. Sibiu — Tractorul Brașov

- Met. Tr. Severin 
Chimia Făgăraș 
— Minerul Anina

Progr. Strehaia — Tractorul Brașov 
U.M. Timișoara — Mureșul Deva 
Minerul Lupeni -- Progresul Corabia 
Chimia Făgăraș — Victoria Călan
Minerul Anina — Met. Tr. Severin 
Victoria Tg. Jiu — C.F.R. Caransebeș 
A.S.A. Sibiu — Electroputere Craiova

______ Sibiu — 
Progr. Strehaia 
Min. Lupeni — 
Victoria Tg. Jiu

ETAPA A III-A — 3 SEPTEMBRIE

ETAPA A IX-A — 22 OCTOMBRIE

- A.S.A. Sibiu
- Minerul Lupeni 
Electroputere Cr.

Met. Tr. Severin
Victoria Tg. Jiu
Tract. Brasov —
Chimia Făgăraș — U.M. Timișoara 
Minerul Anina — C.F.R. Caransebeș 
Mureșul Deva — Progresul Corabia 
Progr. Strehaia — Victoria Călan
ETAPA A IV-A — 10 SEPTEMBRIE

Victoria Călan — A.S.A. Sibiu 
Tractorul Brașov — Minerul Anina 
Mureșul Deva — Victoria Tg. Jiu 
Progr. Strehaia — Minerul Lupeni 
Electroputere Cr. — C.F.R._Carans. 
Progresul_ Corabia ' “
Metalul

Masra, antrenată de connaționalul 
dv, IONICA BOGDAN. Referin- 
du-mă din nou la formația noas
tră vreau să vă spun că din Iot 
fac parte 7 internaționali : Chatila, 
Chebaro, Mourad, Rahal, Ihani, 
Bcrjaoui și Charki. Din nefericire 
căpitanul echipei noastre și al re
prezentativei Libanului, Joseph 
Abou 
fiind 
cheia 
rației 
tenția 
și pentru dragostea ce ni se arată. 
De altfel, marți, conducerea de
legației noastre a avut o întâlnire 
cu cea a F-R. Fotbal. Cu acest

Libanului,
Mourad, nu va putea juca 
bolnav. înainte de a în- 
vreau să mulțumesc Fede- 
române de fotbal pentru a- 
cu care am fost înconjurați

Tr. Sev.

ETAPA A X-A

ii.M. Timișoara 
Chimia Făgăraș

5 NOIEMBRIE

Mureșul
A.S.A. '

tuie atît o verificare utilă 
tea începerii campionatului, 
primul meci susținut acasă 
cest sezon.

înaln- 
cît și 
în a-

Joi, ora 17,30, la I.C.F. (sta
dionul Republicii) va avea loc 
ședința de deschidere a acti
vității arbitrilor de fotbal din 
Capitală. Sînt invitați să par
ticipe toți arbitrii bucurcșteni.

A. S. A. Tg. Mureș—Universitatea
Craiova 1-2 (0-2)

Miercuri, a avut’ loc la Tg. Mureș 
un meci amical de fotbal între proas
păta promovată A.S.A. Tg. Mureș și 
Universitatea Craiova. După un meci 
echilibrat, oaspeții, mai incisivi in 
fața porții adverse, au învins cu 2-1 
(2-0). 
înscris 
marcat

Oblemenco, în mare vervă, a 
2 goluri. Pentru localnici a 
Csako.

N. STANESCU - coresp.

in vizită la
de iotbal

federația
bulgară
F. R. FotbalO delegație a 

din care au făcut parte ing. V. 
Economu, Mircea Sămăreanu și 
fotbalistul Petre Mîndru a fost 
în ziua de 8 august, la Sofia, 
într-o vizită la Federația de 
fotbal a R. P. Bulgaria.

vă iMoirtVi
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Chimia Făgăraș — Victoria Tg. Jiu 
Electroputere Cr. — Progr. Strehaia 
Progr. Corabia — Met. Tr. Severin 
C.F.R. Caransebeș — Victoria Călan 
A.S.A. Sibiu — U.M. Timișoara 
Minerul Lupeni — Tractorul Brașov 
Minerul Anina — Mureșul Deva

ETAPA A V-A — 17 SEPTEMBRIE

— Electroputere Cr. 
Progresul Corabia
— Minerul Anina
— Victoria Călan
— Tractorul Brașov
— Metalul Tr. Sev.

Deva • 
___  . Sibiu — 
Chimia Făgăraș 
U.M. Timișoara 
Victoria Tg. Jiu 
Minerul Lupeni ----------- —
C.F.R. Caransebeș — Progr. Strehaia

ETAPA A XI-A — 12 NOIEMBRIE

I LOTO • PRONOSPORT • P RONOEXPRES

C.F.R. Caransebeș — Progr. Corabia 
Victoria Călan — Met. Tr. Severin 
Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu
U.M. Timișoara — Minerul Anina 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș 
Electroputere Craiova — Min. Lupeni 
Victoria Tg. Jiu — Progr. Strehaia

Min. Anina — Electroputere Craiova 
U.M. Timișoara — Minerul Lupeni 
A.S.A. Sibiu — C.F.R. Caransebeș 
Progresul Corabia — Tract. Brașov 
Progresul Strehaia — Chimia Făgăraș 
Victoria Călan — Victoria Tg. Jiu 
Metalul Tr. Severin — Mureșul Deva

ETAPA A XII-A — 19 NOIEMBRIE

ETAPA

Tg. Jiu — Progr. Strehaia

A VI-A — 24 SEPTEMBRIE

Lupeni — Mureșul DevaMinerul Lupeni — Mureșul Deva 
Chimia Făgăraș — C.F.R. Caransebeș 
Progr. Strehaia — Progr. Corabia 
Met. Tr. Severin — Victoria Tg. Jiu 
Minerul Anina — A.S.A. Sibiu 
Tractorul Brașov — Victoria Călan 
U.M. Timișoara — Electroputere Cr.

C.F.R. Caransebeș — Metalul Tr. Sev. 
Victoria Tg. Jiu — U.M. Timișoara 
Progresul Corabia — Chimia Făgăraș 
Minerul Lupeni — A.S.A. Sibiu 
Tractorul Brașov — Mureșul Deva 
Progresul Strehaia — Minerul Anina 
Electroputere Craiova — Vict. Călan

ETAPA A Xni-A — 26 NOIEMBRIE

ETAPA a VII-A 1 OCTOMBRIE

Met. Tr. Severin — U.M. Timișoara 
C.F.R. Caransebeș — Tract. Brașov 
Mureșul Deva — Chimia Făgăraș

Chimia Făgăraș — Electroputere Cr. 
Mureșul Deva. — C.F.R. Caransebeș 
Minerul Anina — Minerul Lupeni 
Victoria Călan — Progresul Corabia 
A.S.A. Sibiu — Victoria Tg. Jiu 
Metalul Tr. Sev. — Tractorul Brașov 
U.M. Timișoara — Progresul Strehaia

Reamintim participanților cîști- 
gători la concursul excepțional 
Pronoexpres din 6 august 1967 că 
omologarea biletelor cîștigătoare 
se va face în ziua de marți 
15 august 1967, iar plata pre
miilor se va face astfel: în Ca
pitală — începînd de vineri 18 
august 1967 prin casieriile proprii 
LOTO-PRONOSPORT și aproxi
mativ de sîmbătă 19 august 1967, 
prin mandate poștale. în țară — 
începînd aproximativ de luni 21 
august 1967 prin casieriile pro
prii LOTO-PRONOSPORT și apro
ximativ de marți 22 august 1967, 
prin mandate poștale.

Premiile de la această tragere 
se pot ridica de la casieriile 
LOTO-PRONOSPORT, pînă la da
ta de 21 septembrie a.c.

Cîștigătorii de autoturisme vor 
fi anunțați în scris de ziua cînd 
sînt programați 
autoturismele de 
tralei. ,

De asemenea,

ticipan [ilor la concursurile Prono
sport din luna august că vor 
beneficia — în cadrul premiului 
excepțional de 75.000 lei, de la 
fiecare concurs — de cîte un 
autoturism ,Skoda 1000 M.B.'
(48.500 lei) plus diferența în nu
merar (26.500 lei), care comple
tează suma de 75.000 lei.

este ultima zi pentru 
biletelor la tragerea

• Astăzi 
procurarea 
I.OTO de mîine, vineri 11 august 
1967, care va avea loc la Con
stanța, cu începere de la ora

Premiul de 25.000 lei de la 
concursul anterior extragerea a 
II-a a fost obținut 
pantul RADULESCU 
din București.

Tragerea următoare 
miercuri 16 august 1967 la Bucu
rești.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

LA TRAGEREA LOTO 
DIN 4 AUGUST 1967

de partici-
IORDAN

va avea loc

18.

să primească 
la sediul Cen-

reamintim par

PRONOFXPRES Nr. 32
DIN 9 AUGUST 1967

39,EXTRAGEREA 1: 23, 10,
37, 6, 15 — 47, 13

Fond de premii : 390.823 lei.
EXTRAGEREA a II-a: 6, 42, 2, 

17, 24, 23 — 14, 20
Fond de premii : 269.736 lei, 

din care 7.470 lei report la cate
goria I.

Categoria a II-a: 
sfert a 23.548 lei 
variante a 1.216 le 
lei; a IV-a: 439 a 
a 85 lei; 
și 1.205

Report
Plata

Loto din
în Capitală sîmbătă 12

5 variante

a V-a: 
a 50 lei.
categoria 
premiilor 
4 august 1967

î a III-a : 94
i și 140 a 304
343 lei și 530
876 a 200 lei

I : 78.495 lei.
tragerea 

va începe 
august 

a.c., iar în țară aproximativ 
miercuri 16 august a.c.

la

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



1ERLIN: CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

PENTRU „SPORTUL POPULAR"
—NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE

„LA C. M. DE LUPTE
GRECO-ROMANE

SPERĂM UN LOC
IN PRIMELE ȘASE"

INTERNAZIONALE MILANO
IȘ! SCHIMBA STILUL DE JOC

Atleții belgieni

în R. 
prezent 
„disputa 
și cele greco-romane. 

deocamdată

D Germană se poartă în 
multe discuții privind 

" dintre luptele libere 
Bătălia" 

este deocamdată cîștiqată de 
luptătorii de la „greco-romane", 
pentru că ei au realizat succese 
mai mari deci' partenerii lor de 
la „libere". Medalia olimpică cu
cerită ia Tokio de Lothar Metz, 
precum și titlul de campion euro
pean obținut de Klaus Pohl la 
Minsk, constituie argumente con
vingătoare de partea luptători
lor de la greco-romane. Prin ur
mare. luptătorii echipei R. D. Ger
mane care vor lua startul la 
„mondialele" de la București vor 
trebui să întregească prestigiul 
cucerit la ultimele mari con- 
iruntări.

Care sînt luptătorii noștri de 
bază ? Pe doi 
tit mai sus. 
kg) esle un 
lentat. El face parte din clubul 
Dynamo Luckenwalde. înzestrat 
cu o forță remarcabilă, cu o 
tehnică foarte bună, acest luptă
tor (în vîrstă de 26 de ani) are 
și o apreciabilă experiență de 
concurs. El participă la activita
tea competițională de 9 ani și 
are suficientă experiență pentru 
a se întoarce de la București cu 
o medalie. Aceasta este dorința 
sa, ca de altfel și a lui Lothar 
Metz (cat. 87 kg), o altă speranță 
a lotului R. D. ~ 
tul Institutului 
din Leipzig se 
remarcabilă și 
mari surprize.

în rîndurile 
vom ocupa și de alti sportivi cu 
frumoase perspective la „mondia
lele" din România. Este vorba

Rudolf Vesper (cat. 78 kg).de
vicecampionul mondial din 1963, 
acum în vîrstă de 28 de ani. 
Nu este lipsit de importanță să 
remarcăm că Vesper 
ceput activitatea 
vîrstă de 10 ani, 
continuitate de 18 
ramură sportivă.
Vesper nu are un 
tor și acesta este 
că mulți dintre adversarii săi îl 
neglijează în lupta pe saltea. în 
schimb, ei dispune de o excep
țională viteză în „execuție și 
un tehnician desăvîrșit. în 
șit, Hartmut Puls (cat. 57 
electrician din Luckenwalde, 
ținător al medaliei de argint Ia

Minsk, este

și-a în
de luptător la 
avînd deci o 

ani în această 
Este adevărat, 
fizic de luplă- 
poate motivul

este 
sfîr- 
kg).
de-

Perioada de acalmie din fotbalul italian, survenită 
după încheierea transferărilor, se apropie de sfîrșit. 
După 10 zile pe care le-a petrecut acasă, în Spania, 
Herrera s-a întors la Milano, pentru a începe pregă
tirile în vederea noului sezon.

După toate probabilitățile, noua formație a lui In- 
tcrnazionale va arăta astfel: Sarti, Burgnich, Fac- 
chetti, Bedin (Foii), Landlni. Suarez, D'Amatto, Maz
zola, Nilsen (Cappellini), Corso, Domenghini.

Retragerea lui Suarez în linia de mijloc ne desco
peră și anumite planuri ale lui H. Herrera. Dar în ce 
direcție? Va insista „magul" și în noul sezon asupra 
unor variante defensive?

lată ce a declarat în acest sens Herrera :
„Stilul nostru de joc este copiat de mult atît de 

echipele italiene cît și de alte formații europene. Ba 
mai mult, unele echipe au adus chiar îmbunătățiri 
sistemului nostru. Dacă dorim să obținem succese în 
viitor, trebuie să găsim ceva nou. Eu mi-am format 
deja unele idei în această direcție și sper să le aplic 
cu bune rezultate. Avînd în vedere aceste idei. Inter 
a achiziționat și a dat drumul la jucători la indica
țiile mele și în funcție de ideile ce le preconizez.

Din unele discuții pe care Herrera le-a avut cu zia
riștii, se pare că în noul sezon Internazionale va juca 
mult mai ofensiv dccît în anii trecuți.

Este evident că Herrera a ajuns la concluzia că un 
joc prin excelentă defensiv, „prudent", nu poate asi
gura performanțe mari nici în campionatul italian și 
cu atît mai putiu în competițiile internaționale.

ȘI... ALTITUDINEA
Atleții belgieni sînt foarte grijulii. Ei și-au luat 

toate măsurile de precauție pentru a se putea prezenta 
în maximum de formă la marile evenimente interna
ționale ale anilor 1967 și 1968, mai ales la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico. în centrul atenției 
lor se află ca principal obiectiv aclimatizarea cu alti
tudinea de la Ciudad de Mexico. în dorința de a în
vinge acest „adversar*, atleții belgieni se pregătesc 
cu multă asiduitate. Federația de specialitate din Bel
gia a inițiat — zilele trecute — un stagiu de pregă
tire la altitudine, în stațiunea elvețiană de la Saint 
Moritz. Aici, în vîrful de la Celerina, înconjurat de 
un minunat lac, s-au pregătit 11 atleți belgieni în 
frunte cu renumitul Gaston Roelants, care intenționea
ză ca la Ciudad de Mexico să urce pe podiumul de 
onoare al medtdiaților olimpici. După ședințele mati
nale de cros care angrertau îndeosebi pe fondiști, ur
mau la antrenamente semifondiștii. Pe o pistă de 
lemn de fabricație finlandeză sportivii belgieni și-au 
măsurat forțele. în vederea marilor confruntări ale se
zonului. în general, după cum au declarat medicii, 
atleții belgieni au avut comportări meritorii la... altitu
dine. Roelants a spus că el s-a simțit excepțional 
și că va demonstra în viitor, prin performantele sale, 
că s-a acomodat de minune în perioada aclimatizării 
de la Saint Moritz. Mai mult, Roelants a declarat zia
riștilor că el va face o mare „figură* și în proba de 
10 000 m, intenf ionînd să atace recordul mondial.

dintre ei i-am amin- 
Klaus Pohl (cat. 70 

luptător foarte ta-

Germane. Studen- 
de cultură fizică 
află într-o formă 
este capabil de

de mai jos ne

Turneul de handbal
de la brașov

(Urinare din pag. 1) 

fi Bucureș-tiiilui și Dynamo Berlin 
oferit lui spectacol excelent, in care, 
din primul pînă în ultimul minut de 
joc. s-a acționat foarte rapid, cu 
multe șuturi la poartă. îlandbiiliștii 
bucureș terii 
(10-6).

Clasament final: 1. București—ti
neret 6 p, 2. Dynamo Berlin 4 p, 
3. Hellas Stockholm 2 p, 4. Bucu
rești—juniori 0 p.

Joi au loc două jocuri amicale: 
București—junioare — Rapid și 
Phonix Essen (R.F.G.) — Bucu
rești—juniori.

au

au cifligal cu 16—14

„europenele" de la 
un luptător cu 
serioase posibili
tăți, datorită în 
special dîrzeniei 
și voinței cu care 
iși apără șansele. 
Paralel cu activita
tea sa competiționala, Puls este de 
pe acum un foarte bun instructor 
de lupte pentru juniori și tine
ret. în prezent, el activează ca 
instructor voluntar la Teltow (o 
localitate situată la 30 km de 
Luckenwalde), unde tinerii săi 
elevi sînt foarte silitori și do
resc să urmeze exemplul oferit 
de profesorul lor.

Ceilalți component ai lotului 
nu au fost încă fixați. Schulz, 
Fiexe. Schneider, Schaarschmidt 
și Weichert candidează pentru 
un loc la cat. 63 kg, Eismer și 
Klinge la cat. 97 kg. La „grea" 
nu vom avea nici un reprezen
tant. în legătură cu apropiatele 
campionate ale lumii, antrenorul 
lotului, Fritz Schubert, ne-a fă
cut următoarea declarație : „Ulti
mele succese repurtate ne obligă 
să confirmăm valoarea luptători
lor noștri șl să obținem un loc 
printre primele șase în clasamen
tul neoficial pe națiuni. Este de
sigur un obiectiv greu de reali
zat, avînd în vedere valoarea ad
versarilor noștri de primă mări
me : —
Ungaria, 
Ne-am , 
și cu 
noastru

Lotul 
facă deplasarea la București 
fi definitivat după întîlnirile 
Cehoslovacia și Bulgaria.

U.R.S.S., Turcia, România, 
, Bulgaria, Suedia etc. 
antrenat foarte temeinic 
puțin... noroc obiectivul 
va putea fi îndeplinit", 
complet care urmează

JURGEN KAPSCH

să
va
cu

redactor la ziarul „Deutsches 
Sportecho"

CALEIDOSCOP
FEDERAȚIA internațio

nală de atletism pregăteș
te creșterea greutății su
liței, a discului și a cio
canului. Această modifi
care este justificată prin 
faptul că sportivii arun
că din ce în ce mai de
parte, amenințînd astfel 
securitatea arbitrilor și a 
spectatorilor.

mașină a suferit o gravă 
comoție cerebrală $•. trau
matisme la coloana 
brală.

vcrte-

CAZiND de pe acoperi, 
tul unui bloc de 27 de e- 
taje din Santiago de Chi
le, Hildegard Kraft (32 
ani) a suferit doar o frac
tură la braț și citeva mici 
zgiriețUȚi. Din, fericire, 
fosta săritoare in înăl
țime a căzut pe acoperi
șul unui automobil par
cat in fața clădirii. H. 
Kraft și-a „adunat" cor
pul ca în timpul aterizării 
in nisip; după părerea 
medicilor, ea va sta in 
spital doar o lună. In 
schimb, tinărul in virsti 
de 19 ani care moțăia în

PRINTRE elevii 
curs de antrenori 
șurat nu de mult la Ma
drid s-au numărat și „e- 
levii“ Santamaria și Otto 
Gloria, ultimul antrenor 
al cunoscutei echipe Atle
tico Madrid.

unui 
desfâ-

ELEVII și studenții din 
Grenoble, locul de des
fășurare a viitoarelor 
J.O. de iarnă, au primii 
cu multă bucurie vestea 
că pe tot timpul duratei 
Jocurilor, 20 zile, vor a- 
vea o vacanță extraordi
nară. Aceasta, în primul 
rînd pentru motivul că 
internatele și celelalte 
clădiri școlare vor fi fo
losite pentru cazarea vi
zitatorilor.

MARELE BAZIN lon
donez Cristall Palace a

ȘTIRI ® REZULTATE
A CÎȘTIGAT EMERSON

Turneul internațional de tenis 
de la Hamburg a fost ciștigat 
de australianul Roy Emerson care, 
în finală, l-a învins cu 6—4, 6—3,

6—1 pe spaniolul Santana. La fe
minin, pe primul ioc s-a clasat 
Durr (Franța), învingătoare cu 
6—4, 6—4 în fața austraiiencei 
Leslie Turner. Bob Hewitt și Mc 
Millan au cîștigat proba de dublu 
bărbați, iar Leslie Turner și Judy 
Tegart pe cea de dublu femei.

fost înzestrat cu un ar
bitru automat. Este vorba 
de o instalație electrică 
care măsoară cu mare 
precizie performanțele 
înotătorilor. în interiorul 
fiecărui blocstart se află 
o sirenă care, pe lingă 
faptul că prin sunet a- 
nunță plecarea, pune în 
mișcare partea supei ioa- 
ră a locului de start pen-

tru ca și înotătorii cu 
auzul mai slab să nu în- 
tirzie la start. în același 
timp intră în funcțiune 
o instalație care măsoară 
cu precizie timpul reali
zat de fiecare înotător in 
parte. La sfîrșit automa
tele își confruntă timpii, 
stabilind clasamentul cu 
o precizie de miime de 
secundă.

TURUL CICLIST
AL IUGOSLAVIEI

alA luat sfîrșit turul ciclist 
Iugoslaviei. Victoria finală a re
venit alergătorului iugoslav Franc 
Skerl, urmat de compatriotii săi 
Bozicnik și Cubric, la 7:46,0 și, 
respectiv, 7:58.0. Pe locul 4 s-a 
clasat italianul Santanton.

Doi tineri căsătoriți ? blu. Doar doi buni prieteni 
ai natatiei. Alain Mosconi (17 ani) și Kiki 
Caron (19 ani) au primit trofeul „primăvara in 
Suedia". Trofeul (o statuetă) a fost luminat 
recent celor doi sportivi de consulul general 

al Suediei la Paris

In sezonul „de 
vîrf" Federația de 
canoe din Suedia 
organizează dese
ori întreceri cu 
participarea a zeci 
de echipaje. Foto
reporterul care a 
surprins imaginea 
de față a ținut 
să ilustreze îndeo
sebi 
peisajului 
lui 
peisaj 
rindă 
ochilor 
ților

frumusețea 
orașu- 

Stockholm, 
ce se pe- 
prin fața 
concuren- 

in timpul 
cursei

• ȘTIRI
SOOS

PE
L-A ÎNVINS

JANOSEVICI

în runda 
internațional masculin de șah de 
Ia Skopje, Soos (România) a 
cîștigat partida cu iugoslavul 
Janosevici. Gheller (U.R.S.S.) l-a 
învins pe Fischer (S.U.A.). Alte 
rezultate mai importante: Popov 
— Holmov 0—1 ; Măriei — Da- 
mianovici remiză; Danov — Mi- 
nici 0—1. în clasament conduc 
Gheller și Holmov (U.R.S.S.), cu 
cite 2 puncte, urmați de Damia- 
novici, Minici (Iugoslavia) și Soos 
(România), cu cile l'/i puncte.

a dona a turneului

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
■9 Turneul internațional 

pe gheață dotat cu „Cupa 
desi'ășurtt la Garmisch 
chen (R. F. a Germaniei), 
cîștigat de selecționata 
ciei. ............. .......
gistrate ; 
Fiissen—România 3—1.
• „Cupa Galea” a fost ctștigată 

în acest an de echipa Franței, care 
conduce cu 3—1 în meciul cu An
glia, avînd astfel asigurată victoria.

Q Selecționatele feminine de hand
bal ale Poloniei și Suediei au sus
ținut o dublă lntilnire Ia Szczecin 
si Varșovia In ambele meciuri, vic
toria a revenit handbalistelor polo
neze, cu scorurile de 12—3 și, res
pectiv, 16—5.

9 Cu , prilejui unui concurs inter
național de ciclism pe pistă, desfă
șurat oe velodromul din Amsterdam. 
Tiemen Groen a realizat în proba 
de urmărire individuală <5 060 m) 
timpul de 6:07,8. cel mai bun re-

de hochei 
Tharn» și 
Partenkir- 

a fost 
_______ Cehoslova- 

Iată ultimele rezultate inre- 
Cehoslovacia—Fiissen 6—2 ;

zultat de pînă acum obținut pe a- 
ceastă pistă aparținea francezului Ri
viere cu 6:09,5.

@ In prima zi a turneului inter
național de baschet (junioare) care 
are loc la Russe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice : Bulga
ria — Polonia S3—45 ; R, D. Germa
nă — România 44—39 ; Bulgaria <II) 
— Russe 63—36.

® CSntinuîndu-și turneul în Repu
blica Sud-Africană, echipa de rugbi 
a Franței a jucat la East London cu , 
formația locală „Bcrder“. Rugbiștii 
francezi au obținut victoria cu sco
rul de 8—6 (0—3).

O Competiția ciclistă internațională 
Turul Slovaciei a continuat cu des
fășurarea etapei a 3-a pe ruta Lip- 
tovski — Svit (160 km). Victoria a 
revenit alergătorului cehoslovac Wec- 
zel, cronometrat în 3h 58:31,0. In cla
samentul general individual conduce 
Hrazdire (Cehoslovacia), urmat Ia 
23 sec. de olandezul Tesselar.
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