
ZIUA PRESEI
15 august — ziua tradiționalei aniversări a presei româ

nești. Ca in fiecare an, lucrătorii presei din țara noastră, 
împreună cu milioanele de cititori, sărbătoresc astăzi un 
drum glorios, străbătut — sub conducerea partidului — 
de mai bine de trei decenii și jumătate. Un drum plin — 
în începuturile sale — de lupte și eforturi, deseori de 
jertfe. De Ia micile foi ilegale, tipărite în condiții extrem 
de grele și răspîndite de cele mai multe ori cu riscul 
vieții, pînă la sutele de publicații care apar astăzi într-un 
tiraj impresionant este o diferență imensă care oglindește, 
de fapt, eroicele lupte și victoriile istorice ale partidului 
nostru in fruntea clasei muncitoare, a întregului popor.

Astăzi presa din țara noastră se bucură de un presti
giu deosebit, de o mare prețuire în rîndul maselor de 
cititori. Conducerea de către partid — lege de nestrămu
tat a presei comuniste, principiul ei fundamental — este 
izvorul inepuizabil al popularității și tăriei presei noastre, 
îi chezășuiește spiritul partinic militant, slujirea plină de 
devotament a intereselor poporului.

Tndeplinindu-și consecvent rolul de purtător al cuvîn- 
tului partidului în mase, de factor activ în viața politică, 
economică, socială și ideologică a țării, presa românească 
își aduce o prețioasă contribuție la mobilizarea oameni
lor muncii, a întregului popor pentru îndeplinirea măre
țului program de dezvoltare a societății noastre, elaborat 
de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Urmînd exemplul luminos al ziarului „Scînteia", care 
sărbătorește astăzi 36 de ani de Ia apariția primului său 
număr ilegal, toate celelalte ziare, reviste și alte publi
cații se străduiesc să răspundă cît mai bine importante
lor sarcini trasate de partid presei românești.

Aceste indicații constituie și pentru lucrătorii presei 
sportive un prețios ajutor în înțelegerea mai profundă 
și tratarea Ia nivelul cerințelor actuale a principalelor 
probleme ale mișcării sportive din țara noastră. Transpu
nerea în fapt a acestor îndrumări si sarcini reprezintă pen
tru fiecare lucrător al presei sportive țelul cel mai scump, 
cel mai apropiat inimii sale.

Recent, cu prilejul Conferinței pe țară a mișcării spor
tive, în Salutul C.C. al P.C.R. și Consiliului de Miniștri, 
rostit de tovarășul Leonte Răutu, se arăta : .Este necesar 
ca presa, în primul rînd presa sportivă, radioul, televi
ziunea. să aducă o cît mai mare contribuție la rezolvarea 
sarcinilor mișcării noastre sportive, manifestînd permanent 
spirit de combativitate, împletit cu competență și princi
pialitate'.

Este pentru 
răspundere, o 
cu entuziasm,

Cu prilejul 
tive — redactori, colaboratori și corespondenți voluntari 
— își exprimă, împreună cu toți ceilalți lucrători ai presei 
comuniste din țara noastră, profundul devotament față 
de cauza partidului și a poporului, hotărîrea de a-și 
spori eforturile pentru a putea răspunde cît mai eficient 
sarcinilor ce le revin în dezvoltarea necontenită și multi
laterală a sportului de masă și de performanță din patria 
noastră socialistă.

toți lucrătorii presei sportive o sarcină de 
misiune de cinste, pe care o vom Îndeplini 
cu dragoste și pasiune.
sărbătorii de astăzi, lucrătorii presei spor-

„Criteriul internațional
de ciclism al juniorilor*4

(53 de alergători la sprintul final 
al primei etape

CONSTANȚA. 14 (prin tele- 
r<m, de la trimisul nostru». 
Criteriul internațional al ju
niorilor. aflat la a XII-a edi
ție. este o adevărată fereas
tră spre viitoru* ciclismului 
nostru, o utilă posibilitate de 
evaluare a talentului actua
lei generații de tineri rutieri. 
Mal mulți ca oricînd (este 
efectul activității neobosite a 
antrenorilor MARTIE ȘTEFA- 
NESCU, SIMA ZOSIM, 
MION MIHAI, ~---------
ClRJAN, TRAIAN 
BAN șl alții), ei s-au 
tat ,a startul cursei 
a-șl.măsura forțele in 
nia unor adversari de 
din Bulgaria, Franța, 
șt Ungaria.

Prima etapă, desfășurată pe 
ruta Constanța—Negru Vodă— 
Constanța (98 km), ne-a rele
vat prospețimea acestor viitori 
fruntași ai ciclismului.

A fost o cursă animată, cu 
sprinturi multe, cu încercări 
de evadare și un final furtu-

SI- 
CONSTĂNTIN 

CHICOM- 
prezen- 
pentru 

compa- 
valoare 
R.D.G.

nos. Dacă acțiunile au eșuat, 
aceasta se --
prompte a 
lui că nici 
gători nu 
ti va de a

Pe prima 
afara unei------ _
efectuate cu intenția de a se 
obține detașări, mai notăm 
curajoasa revenire în pluton 
a rutierilor M. HRISOVERI și 
M. BACOCIU, care spărseseră, 
și o busculadă din cauza că
reia M. FLOTTE, liderul echi
pei franceze, a rămas și a 
pierdut 20 minute pînă la so
sire.

O remarcă generală: greul 
cursei, înțelegînd prin aceasta 
munca la trenă și responsabi
litatea celor mai multe acțiuni, 
l-au dus rutierii români și cei 
francezi.

Pe partea a doua a etapei, 
zvîcnirile au fost tot mai dese 
și mai periculoase. Una dintre 
ele, realizată la Topraisar 
(km. 79) de către B. BARDOS

datorește ripostei 
plutonului, faptu- 
uncia dintre aler- 
i-a surîs perspec- 
se lăsa devansat, 
parte a cursei, în 
suite de sprinturi.
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Pasiunea * pescui
tului este mai pu
ternică chiar decît... 
goana după ultra
violete. O demons

trează cu prisosință 
acest tînăr pescar 
care, în zorii zilei, 
în loc să facă plajă 
stă pe o s tin că so-

litară încercînd să 
captureze „trofeul 
cel mare*.

Foto: T. Roibu

ȚIRIAC Șl NĂSTASE
ÎNVINGĂTORI la viareggio

VIAREGGIO, 14 (Agerpres). 
români Ion Țiariac și Ilie 
cîștigat proba de dubiu din 
la Viareggio. In semifinale 
8—6, 6—3 pe Cornejo, Pinto 
torit români au dispus in _ _____
cuplul Pietrangeli (Italia), Arilia (Spania).

In semifinalele probei de simplu masculin, iugoslavul 
Iovanovici a dispus cu 4—6, 7—5, 8—6 de ion Tiriac, Ilie 
Năstase a cedat în fața iui Pietrangeli... Jucind remarcabil, 
italianul a ciștigat cu 6—1, 6—4. Deci, în finala probei de 
simplu masculin se vor întilni Iovanovici și Pietrangeli (și 
nu Țiriac și Năstase, cum dintr-o comunicare eronată a agen
țiilor de presă s-a transmis anterior). In sferturile de finală 
ale probei de dublu mixt Beltrame (Italia) și Năstase (Ro
mânia) au Învins cu 6—3, 6—1 
menico (Italia).

prin telefon. — Tenismanii 
Năstase, jucind foarte bine, au 
cadrul turneului internațional de 
Țiriac și Năstase au învins cu 

Bravo (Chile), iar în finală jucă- 
trei seturi (6—2, 6—3, 6—3) de

(Ungaria) și R. DRECHSLER 
(R.D.G.) lingă care s-a atașat 
V. SELEJAN (Dinamo) a fost 
foarte aproape de reușită, dar 
plutonul nu s-a lăsat nici de 
astă dată înșelat.

Sprintul final la care a luat 
parte un pluton de 53 de a- 
lergători a fost vijelios. S-au 
impus rutierii din R.D. Ger
mană, evident buni specialiști.

Clasament : 1. B. HOCKE
(R.D.G.) 21122:39, 2. W. Sieber 
(R.D.G.), 3. R. Drechsler
(R.D.G.), 4. C. Tudoran (Tinâ- 
rul Metalurgist Brăila), 5. V. 
Selejan (Dinamo), 6. L. Szapa- 
nos (Ungaria), 7. Gh. Ciumeti 
(C.P.B.), 8. A. Țicleanu (Olim
pia), 9. M. Boudet (Franța), 
10. J. J. Henry (Franța), 11. D. 
Gheorghiev (Bulgaria) — toți 
același timp.

Marți dimineață, în cadrul 
etapei a doua, participanții vor 
efectua pe aceeași șosea 30 
de km contratimp individual.

HRISTACHE NAUM

pe Alexander (Austria), Do-

Meciuri

de rugbi

internaționale

pentru juniori
își va începe 

România echipa 
a clubului Spar- 

__  ____ ' din Praga. 
în primul joc for
mația pragheză va juca 
cu echipa de juniori a Ra
pidului. Loc de desfășu
rare — stadionul Giulești, 
de la ora 17.

In continuarea turneului 
întreprins în țara noastră, 
tinerii rugbiști de la Spar
tak vor juca cu Selecțio
nata de juniori a Româ
niei. Meciul va avea loc 
vineri, la București.

în sfîrșit, în ultimul meci 
al turneului, Spartak 
A.Z.K.G. Praga va susține 
o întîlnire la Năvodari, cu 
formația locală U.S.A.S., 
una din fruntașele cate
goriei B.

Miercuri 
turneul în 
de juniori 
tak A.Z.K.G.

primul 
pragheză

AZI, DE LA ORA 20, PE TERENUL FLOREASCA

Astă-seară, reprezentati
vele masculine de baschet 
ale României și R. D. Ger
mane susțin o întîlnire in
ternaționala care are drept 
scop verificarea pregătirilor 
efectuate în vederea cam
pionatului european din 
Finlanda. Meciul suscită un 
viu interes, mai ales dacă 
ținem seama că trei din cele 
patru partide desfășurate 
intre aceste formații s-au 
încheiat la diferențe mini
me. Baschetbaliștii 
privesc cu optimism 
rea iar noi sperăm 
lingă verificarea atît
lă, ea să ne ofere și satis
facția unei victorii. •

Oaspeții au sosit în Ca
pitală aseară, venind de la 
Sofia unde au participat la 
un turneu internațional. Ei

(9—2,05), 
Hinzer 

(12—2,00), 
Wendt

români 
întîlni- 
ca, pe 
de uti-

au deplasat următorul lot 
(în paranteze sînt trecute 
numărul de pe tricou și înăl
țimea) : Sauerbier (4—1,90), 
Fuhrmann (5—1,95), Kulik
(6—1,88), Prall (7—2,04), Uhlig 
(8—1,85), Knoll 
Jahn (10—1,90), 
(11—1,82), Adam 
Schulze (13—2,06),
(14—2,02), Kasigkeit (15—1,90), 
Filusch (22—1,89). Lotul ro- 
jnân este alcătuit din : Albu, 
Nosievici, Demian, Savu, 
Barau, Novac, Cernea, Di- 
mancea, Cr. Popescu, Tarău, 
Dikai, Iecheli, Birsan, Dia- 
conescu.

Meciul începe la ora 20, 
pe terenul de lingă sala Flo- 
reasca, și are programat în 
deschidere, La ora 18,30, jo
cul amical ICHF — Progre
sul (m).

LA ÎNCEPUT DE DRUM
De vorbă cu CONSTANTIN TEAȘCĂ

— De putină vreme ați fost numit 
selecționer unic și antrenor al primei 
reprezentative. Vă rugăm să ne spu
neți ce părere aveți despre această 
sarcină de răspundere, cum o veți 
duce la îndeplinire?

— Practic, nu am avut încă timp să 
mă obișnuiesc nici măcar cu gîndul. Vă 
imaginați, nu-i o treabă ușoară, ani 
simțul realității și îmi dau bine seama 
de greutățile unui asemenea loc în fot
balul nostru. In perioada imediat ur
mătoare, urmează să se stabilească 
toate detaliile de muncă ale acestui post 
așa cum, de fapt, au fost precizate în 
ședința Biroului federal.

— După părerea dv, pentru bu
nul mers al muncii, Ia nivelul pe 
care îl ocupați, ce măsuri imediate 
se impun ?

— Mă gîndesc, în primul rînd, la nu
mirea unor antrenori pentru echipele de 
tineret și de juniori, cu care să cola
borez pentru fixarea loturilor în vede
rea rezolvării unor sarcini curente și 
de perspectivă. Aceștia trebuie bine a- 
leși, urmînd să întrunească o serie de 
calități: a) să fie partizanii concep
ției unui joc ofensiv; b) să fi dovedit 
— în practică — că au reușit să con
struiască echipe, sau, dacă nu, să se fi 
întrezărit că au vocație în acest sens; 
c) să nu cunoască odihnă pînă cînd fot
balul nu va atinge — măcar — nive
lul condițiilor actuale; d) să nu-i în- 
spăimînte eșecul și să creadă în vie*

CRISTIAN MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

Rivali în campionatul republican, Barăti și Demian (în foto
grafie își dispută o minge sub panou) ne vor reprezenta tara 
în întilnirile cu echipa R.D. Germane. Foto: R- ’ eodor



Colaboratorii noștri de zi cu zi
De fiecare dată, cititorii ziarului nostru găsesc 

la rubricile preferate rezultate și comentarii de 
la diferite competiții oficiale. îndeosebi luni, 
aceste rubrici sînt foarte bogate, conținînd zeci 
și zeci de știri. Cum ajunge la cititori această 
avalanșă de date sportive ? Cine ne ajută să 
informăm la timp și cît mai complet pe iubitorii 
sportului ? Acest ajutor de neprețuit redacția îl 
primește de la harnicii săi corespondenți, râspîn- 
diți în întreaga țară. Colaboratorii noștri de zi 
cu zi sînt mari iubitori ai sportului, pasionați 
de viața stadioanelor, buni cunoscători ai 
activității sportive din localitatea respectivă. 
Unii dintre acești valoroși corespondenți volun-

C/Î/VA DINTRE HARNICII

tari stau la post de peste zece ani, informînd 
cu obiectivitate și competență ziarul despre 
toate aspectele sportive din orașul, din comuna 
sau chiar din satul în care trăiesc. Ei scot în 
relief în corespondențele lor frumoasele rezul
tate pe plan local, dar nu uită, în același timp, 
să semnaleze lipsurile, greutățile activității spor
tive locale.

Cu ocazia Zilei Presei Române, redacția noa
stră ține să-i felicite pe harnicii săi corespon
denți voluntari și le mulțumește călduros pen
tru aportul adus la apariția ziarului, pentru pa
siunea lor, de care dau dovadă zi cu zi.

NOȘTRI COLABORATORI

De la stingă la dreapta (sus): D. DIACONESCU — tehnician — Iași; AL. MOMETE — activist 
sportiv — Pitești; I. PĂUȘ — muncitor tipograf — Tg. Mureș; C. GRUIA — tehnician 
— Brașov; (jos): C. POPA — inginer — Constanța ; I. GHIȘA — funcționar — Oradea; 
TR. BARBĂLATA — activist cultural — Giurgiu; N. COSTIN — tehnician — Brăila.

Eugen Keresteș (Steaua) 
și Cristian Dovids (Metalul) 
învingători in etapa a doua

a „Cupei F. R. M.“
Traseul de motocros din Tg. Jiu a 

fost, duminică dimineața, gazda ce
lei de a doua etape a „Cupei F.R.M.”. 
Motocrosiștii prezenți la startul* pro
belor s-au străduit să ofere miilor 
de spectatori dispute de calitate care 
să răsplătească interesul de care se 
bucură acest sport în Valea Jiului 
și, în parte, au reușit. Spunem doar 
în parte, deoarece absența unor aler
gături plecați peste hotare sau in
disponibili a făcut ca întrecerea sa 
nu se ridice la nivelul scontat. *

La clasa 250 cmc — desfășurată 
împreună cu clasa 300 cmc tineret —- 
disputa a fost mai echilibrată, cu 
mai multe faze curate și mai ales cu 
multe dueluri palpitante, în care 
s-au evidențiat Dovids, Macarie și 
Goran. Cîștigînd fiecare cîte o manșă, 
Macarie (I) și Dovids (II) au realizat 
același punctaj și au fost departajați 
de... secundele în plus pe care le-a 
„consumat44 Macarie.

în cursa tineretului (300 cmc) Hus- 
zar s-a dovedit din nou a fi cel mai 
bun și a cîștigat pe merit.

CLASAMENTE : cl. 250 cmc: 1. Cr. 
DOVIDS, 2. Tr. Macarie (Metalul), 3. 
Șt. Chițu (Steaua); cl. 500 cmc: 1. E. 
KERESTEȘ 2. FI.- Ștefan (Loc. PI.), 
3. Al. Ionescu-Cristea (Steaua); cl. 
300 cmc: 1. E. HUSZAR (Steaua), 2. 
P. Lucaci (St. r. Brașov), 3. A. Cri- 
can (Poiana Cîmpina).

250 de copii la startul 
„Cupei 23 August"

Peste 250 de copii reprezentând clu
burile ’sportive din Capitală și-au dat 
întîlnire, duminică dimineața, la sta
dionul Dinamo. Aici, a avut loc un 
reușit concurs de atletism, dotat cu 
„Cupa 23 August44.

Trofeul a revenit sportivilor de la 
Dinamo, care au acumulat 109 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
2. Olimpia. 3. Gloria, 4. Metalul, 5. 
Progresul, 6. Șc. sp. nr. 3, 7. P.T.T.

Iată și cîștigătorii probelor: FETIȚE: 
60 m,: Mihaela Badea (Metalul) 9,0 s; 
lungime : Mihaela Badea (Metalul) 4,53 
m; JUNIOARE II: 60 m: Geta Mol- 
doveanu (Dinamo) 8,5 s; lungime : 
Geta Moldoveanu (Dinamo) 4,56 m; 
greutate: Mariana Anghel (Dinamo) 
8,23 m; aruncarea mingii de oină: Ni- 
coleta Vieru (Olimpia) 37 m.

COPII : 60 m : Dan Tătaru (Dinamo) 
8^0; lungime: Dorin Belțig (Dinamo) 
5,16 m. JUNIORI II — 80 m: Iordan 
Mitrofan (Șc. generală nr. 26) 10.1 s; 
greutate: Dragoș Dumitrescu (Dina
mo) 11,03 m; lungime: Alex. Stavse 
(Olimpia) 5.92 m; aruncarea mingii 
die oină: Cristache Sandu (Olimpia) 
69 m.

NICOLA E D. NICOLAE 
corespondent

Numeroase jocuri internaționale de pregătire
Apropierea datei de începere a cam

pionatelor republicane a determinat 
cum este și firesc — o creștere 

a ritmului pregătirilor echipelor noas
tre fruntașe de handbal și a. numă
rului de jocuri de verificare. în a- 
cest sens este de semnalat că. în 
ultima perioadă de timp, s-au dispn- 
tat foarte multe partide internațio
nale. asigurindu-se „roda rea “ unui 
număr mai mare de handbalișli și 
handbaliste.

SIGHIȘOARA, 13 (prin telefon), 
în localitate a avut loc. duminică 
seara meciul internațional de hand
bal dintre selecționata de tineret a 
orașului București și reprezentativa 
Tunisiei. La capătul unui joc inte
resant. tinerii handbaliști români au 
ieșit învingători cu scorul de 16—12 
(7—3). (I. Turjan — coiresp.).

După marea
Din mai multe puncte de vedere, 

cea de a iteia ediție a campiona
telor republicane pentru copii a în
semnat un real succes. Am pus față 
în fată timpii cîștigătorilor din pri
mele două ediții și performanțele în
vingătorilor de săptăniina trecută și 
am constatat că la 39 din cele 55 
de curse, saltul este evident. Mai 
mult chiar, rom pătând mediile reali
zate de finalișiii fiecărei probe, cu 
cele obținute în anii trec ut i putem 
sublinia progresul „schimbului de 
mîine44 din înotul românesc.

Concluziile desprinse la capătul 
celor 4 zile de concurs, în care am 
putut urmări evoluțiile celor mai ti
neri și t atentați înotători din întrea
ga țară, sînt cît se poate de limpezi, 
în secțiile în care-au fost asigurate 
condiții superioare de pregătire, atit 
în timpul iernii, cît și în sezonul de 
vară, majoritatea sportivilor obțin 
performanțe inai bune de la o săptă- 
mînă la alta Acolo însă unde pisci
nele acoperire lipsesc sau (există și 
asemenea cazuri) ,înotătorii nu au la 
dispoziție un bazin descoperit, pro
gresul este lent, nesemnificativ. Și 
— trebuie o dată recunoscut acest 
lucru — în antrenamentul modern de 
astăzi, fără un minimum de cîțiva 
kilometri parcurși zilnic (și nu în 
condițiile a 10 și chiar 20 de înotă
tori pe culoar) nit se poate ajunge 
la marea performanță.

0 Reprezentanții clubului Dinamo 
București au dominat și întrecerile 
acestei ediții, cucerind 21 de vic
torii. Celelalte liihui au revenit Șco
lii sportive din Reșița și Școlii spor
tive nr. 2 din București (cîle 9), 
C.S.M Cluj (6), clubului Steaua (5,),

BACĂU, 13 (prin telefon). — A- 
matorii de handbal din orașul nos
tru au putut să urmărească sîmhătă 
și duminică două interesante partide 
internaționale, susținute de echipa 
locală Dinamo. In primul joc, dispu
tat sîmhătă, dinamoviștii au întrecut 
echipa Hellas Stockholm cu scorul 
de 25—14 (10—3), iar duminică ei 
au învins pe Phonix Essen ca 20—13 
(11—8). Dinamo Bacău a practicat 
un joc mai bun. mai eficace, reali* 
zînd o victorie j>e deplin- meritată. 
In schimb, duminică meciul a fost 
de un slab nivel tehnic,. cu multe 
faulturi (s-au dictat în total 19 
aruncări de la 7 m !), victoria fiind 
determinată în cele din urmă de nu
mărul mai mare de aruncări de la 
7 m. (I. Iancu — coresp.).

întrecere a micilor înotători...
C.S.Ș. București (3), asociației Me
talul Turda (2) și școlii Viitorul 
(1).
• Tabelele recordurilor republica

ne au mai suferit după acest concurs 
încă 23 de modificări, cele mai multe 
dintre acestea (15) la grupa sportivi
lor de 11—12 ani. Cele mai valo
roase, apartinînd lui Andrei Tîrnpu 
(38,5 — 50 m bras și 1:26.2 — 100 
m bras), Teodor Nieolae (33,8 — 
50 m delfin și 1:15,4 — 100 m del
fin), Gheorghe Lupii (1:16,3 — 100 
m spate), Anca Mîhăescu (39,8—50 
m bras și 1:27.8 — 100 m bras) și 
Anca Groza (35,4 — 50 m delfin) 
sînt la nivelul celor mai bune re

Zita Erdeli (C.S.M. Cluj) >i Gheorghe Lupii (C.S.S.)

17 zile pină la „mondialele14 
de lupte greco-romane 

Pregătirile viitorilor noștri adversari

Interviu cu dr. PER STROMBÂCK, 

președintele Federației suedeze de lupte

Pînă la primul sunet de gong al 
celei de-a XVI-a ediții a campiona
telor mondiale de lupte greco-ro
mane au mai rămas 17 zile. Ce fac 
la această oră viitorii noștri adver
sari ?

In materialul de față vă vom 
prezenta cîteva amănunte privind 
pregătirile sportivilor suedezi, cu
lese cu ocazia unei convorbiri pe 
care am avut-o cu președintele 
Federației suedeze de lupte, dr. 
PER STRliMBÂCK.

— Ce program are lotul sue
dez ?

— In prima parte a programului 
de pregătire, sportivii noștri au 
pus accentul pe dezvoltarea calită
ților fizice. In acest scop ei au 
executat antrenamente la altitu
dine. In continuare, lotul și-a des
fășurat ședințele de antrenament
in localitatea Vasterăs, O parte 
dintre luptători vor participa la 
un concurs internațional in Polo
nia („Memorialul Pytlasinsky”), 
cu care prilej vom verifica posibi
litățile sportivilor noștri, in vede
rea C.M. de la București.

In urma rezultatelor obținute la 
acest turneu vom definitiva lotul, 
deoarece — la ora actuală — la 
unele categorii candidează cite 
doi-trei luptători. După turneul 
de la Varșovia, pină la 30 august, 
sportivii iși vor continua antrena
mentele in cadrul grupărilor spor
tive respective, dar după un plan
individual de pregătire întocmit de 
antrenorul federal, R. SVETBERG.

— Pe baza evoluției din acest 
an, ce sportivi considerați că 
vor face deplasarea la C.M din 
septembrie ?

— Ferstrom (cat. 52 kg), Freij 
(cat. G3 kg), Poikkala (cat. 70 kg), 
Korstrom (cat. 78 kg), Svensson 
(cat. 97 kg), Eriksson (cat. +97 kg).

— Care dintrei ei vă dau cele 
mai multe speranțe ?

— Cel mai in formă pare să fie 
PELE SVENSSON. Are 23 de ani. 
A cucerit de patru ori titlul de 
campion al Suediei, atit la „libere", 
cit Și la „greco-romane". El este 
bine cotat și in arena internațio
nală, fiind vicecampion olimpic la 
Tokio, în 1964. O altă speranță: 
LEIF FREIJ, in etate de 25 de 

zultate ale copiilor din U.R.S.S., 
Franța sau R.D. Germană, țări ea ne 
domină natația europeană.

® Pentru prima oară în această 
competiție, Școala sportivă din Ga
lați nu a putut, realiza nici măcar 
o singură victorie. Cele mai mari 
speranțe ale dunărenilor au fost puse 
în Mariana Birsan, favorită a pro
belor de bras. Iată, însă; că dato
rită în special stilului defectuos 
(mișcare scurtă, sacadată, cu o mică 
eficiență) talentata gălățeancă a fost 
nevoită să se mulțumească, atît la 
„sută44 cît și la 200 m, cu locul se
cund. în schimb, mica grupă de îno
tători turdeni (antrenor P. Deak)

ani. El a devenit, pentru prima 
oară, campion al Suediei (la lupte
greco-romane) in anul 1959, cînd 
avea doar 17 ani. De remarcat că, 
LEIF FREIJ — și el vicecampion 
mondial la Toledo și european la 
Essen — se trage dintr-o familie de 
celebri luptători suedezi. Astfel, 
tatăl său, LORENCZ FREIJ, a fost 
campion al Suediei, iar unchiul 
său, GUSTAV FREIJ, denumit ți 
„MARELE FREIJ”, a cucerit in 
1948, la Jocurile Olimpice de la 
Londra, medalia de aur (cat. 67 kg), 
iar in 1953, la Neapole, titlul de;
campion al lumii. In sfirșit, un aU: 
sportiv valoros este MATTY POlK-j 
KALA (30 de ani). Este de 10 ori] 
campion al Suediei, la ambele sti-J 
luzi de luptă.

Toți acești luptători au șanse sd 
ocupe locuri fruntașe.

— Care este pronosticul dv
în privința cîștigătorilor ediția 
din acest an a C.M. ?

— Referindu-mă la clasamentele 
individuale voi pronostica numai 
țara de unde va fi cîștigătorul, de
oarece nu toate națiunile și-au de
finitivat, pină acum, loturile in ve
derea participării la C.M. : cat. 52 
kg : U.R.S.S. ; cat. 57 kg : JAPO
NIA ; cat. 63 kg : ROMANIA ; cat.
70 kg : U.R.S.S. ; cat. 78 kg : BUb- 
GĂRI A; cat. 87 kg: TURCI Aț 
cat. 97 kg : SUEDIA ; cat. +97 kg fi! 
UNGARIA. Pe națiuni: 1. U.R.S.S^'

2. UNGARIA, 3. ROMANIA.

Interviu consemnat de
GHEORGHE CI OR A NU* 

și-a văzut încununate eforturile unui 
an de muncă, prin cele două suc
cese ale Mihaelei Dobocan, o veri*! 
ta bilă speranță a nat'ației noastre^ 
ca și alte cîteva locuri fruntașei

® Printre 1 realiști și-au făcut loc 
cu destulă Ușurință trei ploieșteni 
(Gh. Ținpiru, T. Tretiacov și G. Io» 
uiță) și trei reprezentanți ai asocia- • 
ției Gaz metan din Mediaș. Dacă în 
ceea ce privește pe elevii soților Mi
trofan nimeni nu mai este surprins, 
aceștia atrăgîndu-ne atenția încă do 
la campionatele de juniori, în schimb 
micuții înotători din Mediaș (C. A- 
ron, L. Covaci și I. Brechrier) pre- 
gătiji de antrenorul I. Ilociung ne-au 
oferit o veritabilă surpriză. Iată, 
deci, un nou centru în care . -— cu 
un sprijin mai puternic din partea 
organelor locale — activitatea poate 
păși run nd pe drumul performan
ței...
• Pe parcursul competiției am a- 

tras atenția asupra unor defecțiuni 
înregistrate în arbitrajul întrecerilor* 
Contestațiile nu au contenit nici în 
ultimele două zile ale competiției, a- 
ducînd o notă supărătoare frumoasei 
ambianțe care a încadrat întrecerea 
copiilor, l.a acestea trebuie să a- 
dăugăm și calitatea necorespunză
toare a apei din piscină, care a stân
jenit în mod vădit pe concuremți. 
Poate că în cel de al 12-lea ceas, 
federația de specialitate va lua o 
liotărîre pentru a muta teatrul vi
itoarelor întreceri de înot, de o deo
sebita im'/ortarjță, la piscina clubului 
Dinamo . unde condițiile de concurs 
sînt evident superioare.

A. VAS1LHJ



CURIER
A. STÂNESCU, CLUJ. Am ci

tit cu interes scrisoarea dv, în 
care pledați în favoarea unui 
arbitraj obiectiv și competent. 
Aceasta este o dorință generală. 
Să vedem însă cutr; o putem 
realiza ! Să ascultăm, deci, și 
cuvintui dv într-una din pro
blemele cele mai discutate în 
ultimul timp :

„Acțiunea de selecție a fost 
îndreptată, de la o vreme, spre 
recrutarea cadrelor de arbitri 
dintre foștii jucători. Cred că 
trecerea lor, fără un stagiu se
rios, spre jocuri superioare, nu
mai pe considerentul că au fost 
jucători de categoria A și că 
sini posesorii unor titluri spor
tive, constituie o greșeală”. Și 
alte voci auzite in ultima vre
me au exprimat același punct 
de vedere. Cred însă că este 
vorba doar de o orientare gene
rală, care mi se pare firească, și 
nicidecum de o... lege care nu 
poate fi călcată. Normal este 
să-i căutăm intii pe viitorii ar
bitri în rindurile foștilor jucă
tori. Asta nu însemnează insă să 
le acordăm acestora privilegii, 
în dauna altor aspiranți care 
pot avea, in unele cazuri, mai 
multă chemare pentru arbitraj. 
Presupun că așa gindește și 
Colegiul central al arbitrilor, 
din care fac parte, de altfel, atît 
foști internaționali (Andrei Ră- 
dulescu), cît și arbitri care n-au 
o „carte de vizită’’ teribilă ea 
jucători.

Vă asigurăm că ne vom opri 
și asupra celorlalte probleme 
ridicate în scrisoarea dv de 7 
pagini, care nu face decît să 
reflecte marea pasiune pentru 
fotbal, pentru arbitraj. Nici nu 
e de mirare din partea unui 
fost arbitru !

COSTEA MARINOIU, COMU
NA RACOVIȚA. Ne dați o 
mulțime de noutăți în legătură 
cu echipa din Rm. Vilcea, în- 
cepind cu aceea că și-a schim
bat numele : din Oltul in Chi
mia. Să știți că nu acesta era 
cel mai gneu lucru 1 Ne intere
sează insă celelalte noutăți. 
In primul rină, ne bucură fap
tul că noul antrenor, Nicolae 
Dinescu, un tinăr profesor de 
educație fizică, a pornit serios 
la muncă. Fiind și vilcean de 
origine, are un motiv în plus 
să ridice fotbalul de pe aceste 
meleaguri. Și știu că vîloenii 
sint ambițioși ! Este bine, de 
asemenea, că s-a renunțat la 
„păsările călătoare”. Și nu ne 
îndoim că roadele nu se vor 
lăsa prea mult timp așteptate !

IOAN BLIORT, BUCUREȘTI 
și NICOLAE OLOERIU, ARAD. 
Nu știm dacă Federația româ
nă de fotbal poate obliga echi
pele să-și precizeze culoarea 
echipamentului. Există insă ci
neva care ar putea obliga echi
pele noastre de fotbal să facă 
acest lucru: tradiția, respectul 
pentru spectatori. Este necesară, 
la fiecare pas, o hotărîre a 
F.R.F. ?

GEORGE GROAPA și CON
STANTIN BROȘTEANU, RO
MAN. După un deceniu și ju
mătate -— cam lungă, pauza 1 
orașul dv saltă în categoria B 
la fotbal, prin echipa Victoria. 
Felicitări și urări de viață lun
gă în această categorie. Dar, 
poate că aveți planuri și mai 
mari ? ' Dv remarcați munca 
și meritele antrenorului Tiberiu 
Căpățînă, ca și aportul adus de 
o serie de jucători, cum ar fi 
Mălai, Fiillop, Lungan, Iancu 
etc. Să sperăm că nici unul 
dintre ei — și nici ceilalți — 
nu se vor culca pe laurii trecu
tului, ci se vor strădui să-și 
facă simțită prezența în cate
goria în care au promovat. 
Tinerețea lor — majoritatea au 
in jur de 21 de ani ! — ne ofe
ră un început de garanție. Res
tul, depinde de munca lor entu
ziastă, de seriozitatea cu care 
Se vor pregăti. Nu uitați însă 
că tinerețea nu ține o veșnicie. 
Căutați, deci, de pe acum, niște 
juniori buni !

JACK BERARII!

LA ÎNCEPUT DE DRUM
(Urmare din pag. 1) 

toria muncii și a competentei, deoa
rece meseria de antrenor, mai ales la 
un asemenea nivel, impune probități 
profesională, competență, exigență și 
sacrificiu.

— în actuala conjunctură, ce-î 
trebuie fotbalului nostru pentru a 
ieși din impas ?

— După părerea mea, avem nevoie 
de un campionat național, care să se 
desfășoare pe o durată cit mai lungă. 
Aceasta înssumnă, în fapt, un nu
măr sporit de echipe în prima divizie. 
Avem nevoie de un regim de trans
ferări fără privilegii, de cluburi au
tonome cu profil de fotbal, care să 
dispună de cel puțin 100 de jucă
tori, cu o bază materială din care 
să mi lipsească instalația de noctur
nă și prelata, cluburi cu cel puțin 
10—15000 membri susținători. Nu
mai iu asemenea cluburi — con
duse de oameni entuziaști — va e- 
xista posibilitatea unei instruiri mo
deme, de o asemenea manieră, incit 
jucătorii să poată ajunge, în mai 
puțin de un an, să susțină 3 partide 
într-o săptămînă, fără a resimți e- 
fortul. Pentru aceasta, repet, avem ne* 
voie de oameni (antrenori, jucători, 
conducători, arbitri), care să iubească 
fotbalul, iar in balanța performanțe
lor lor să aducă de fiecare dată pre
zentul, perspectiva și nu trecutul.

— Care vă sînt ideile în pri
vința formării echipei reprezenta
tive ? Cum veți lucra ?

— Este un fapt unanim recunoscut 
că la ora actuală fotbalul nostru are 
un nivel scăzut. Dacă ar trebui să 
formez imediat o echipă națimială, 
ea ar reflecta starea de fapt în care

Am aflat, vă informăm
DATELE MECIURILOR

F.C. ARGEȘ — FERENCVAROS. ..

In ultimele trei zile, intre con
ducerile cluburilor F.C. Argeș și 
Ferencvaros Budapesta au avut loc 
discuții privind dalele meciurilor 
din „Cupa orașelor tirguri". După 
cum' na-a informat secretarul clu
bului F.C. Argeș, Puiu Rapaport, 
piteștenii au propus datele de 
20 septembrie (la Pitești) și 27 sep
tembrie (la Budapesta). Ferenc- 
varos a acceptat data de 20 septem
brie la Pitești, propunind, însă, alte 
două date pentru meciul revanșă 
— 4 sau 11 octombrie — motivind 
că la 27 septembrie are loc, la Bu
dapesta, partida Ungaria — R.D. 
Germană (Ferencvaros dind cîțiva 
jucători pentru acest joc). Urmea
ză ca piteștenii să se decidă pentru 
una din datele propuse de clubul 
budapestan.

De asemenea, conducerea lui 
F.C. Argeș are in vedere un turneu 
în R.D. Germană, în perioada 

23 octombrie — 3 noiembrie, la in
vitația clubului F.C. Karl Marx 
Stadt (pe bază de reciprocitate).

...ȘI
PETROLUL — DINAMO ZAGREB

Un telex din Zagreb anunță da
tele propuse de Dinamo Zagreb 
pentru meciurile cu Petrolul, din 
„Cupa orașelor tîrguri”. Clubul iu
goslav propune datele de 13 sep
tembrie (la Zagreb) și 20 septem
brie (la Ploiești), Ploieștenii opi- 
niază pentru datele de 20 și 27 
septembrie sau (pentru cel de-al 
doilea joc) 18 octombrie.

ELECTRONICA OBOR

In urma discuțiilor purtate, ieri 
s-a perfectat fuziunea dintre echi

ne aflăm. Cu toate acestea, eu sint 
convins că jucătorii noștri au posi
bilități mult mai mari. De aceea, pen
tru prima perioadă de activitate îmi 
propun să vizionez toate jocurile e- 
chipelor de „mîna-ntîi* din prima 
divizie, urmind să mă fixez asupra 
unui lot de 25—-30 de jucători. Pe 
aceștia îi voi verifica, mai întîi, în 
întUniri între ei, apoi cu parteneri din 
țară și din: străinătate. Exigența fală 
de acest lot va fi deosebit de ridi
cată ; nu voi admite nici o abatere 
de la disciplina tactică și etică. Se 
știe, sau va trebui să se știe, că 
fotbalul de performanță nu este obli
gatoriu. Deci, transpirație și... la
crimi, care pot fi și de bucurie. 
Cine îl acceptă în asemenea condi
ții, să-l facă...

— împărtășesc întnitotul punc
tul dv de vedere. îmi amin
tesc, totuși, că uneori în rela
țiile cfti unii jucători ați întîm- 
pinat dificultăți. De ce?

— De cele mai multe ori, pentru 
că n-am fost înțeles tocmai de către 
aceia care trebuiau să mă înțeleagă 
mai bine. Eh am luptat întotdeauna 
pentru ca jucătorul să se bucure de 
cele mai mari satisfacții, atît de or
din material cît și moral. Dar, dacă 
am luptat pentru aceasta, vă rog 
să-mi dați voie să-i cer jucătorului 
TOTUL. Eu nu admit ca fotbalul 
să fie... păcălit. Este o chestiune de 
etică profesională.

—- în * programul internațional 
sînt prevăzute o scrie de jocuri 
ale echipei reprezentative. Cum 
veți proceda ?

— Timpul este scurt, deci nu este 
posibil să se pună în aplicare toate 
ideile pe care le preconizez. Cred,

„FESTIVITATE" DE DESPĂRȚIRE
în celebra zi în caic rapidiștii au 

primit tricourile de campioni, în clu
bul, sau poate mai bine spus pe 
lîngă clubul giuleștean, a mai avut 
loc o festivitate: despărțirea de fos
tul internațional Nicolae Georgescu 
— „tunarul44 cum îl supranumeau 
cronicarii anilor 1955—1965.

A fost ceva teribil de emoționant 
(după cum ni s-a spus) și regretăm 
că nu eram de față, însoțiți de foto
reporteri. Dar, să nu mai lungim 
vorba și să vă relatăm felul în 
care s-a desfășurat evenimentul: ca 
oricărui om din lot, lui Nae (Geor
gescu) i se spusese să-și aducă, în 
ziua aceea, echipamentul pentru a 
participa la pregătiri. Nae, disci
plinat și conștiincios ca întotdea
una, a venit cu valiza plină și, după 
ce a asistat la înminaxea tricourilor 
de campioni, s-a îndreptat liniștit 

pele Dinamo Victoria și Viitorul 
Electronica, din campionatul orașu
lui București. Noua echipă Va ac
tiva în divizia națională B, sub nu
mele de ELECTRONICA OBOR.

O EXPLICAȚIE

Partida Steaua — Selecționata 
armatei R.P.D. Coreene a fost amî- 
nată, sine die, la cererea oaspeți
lor, care au acuzat oboseală de pe 
urm'a călătoriei. Miercuri, 16 au
gust, fotbaliștii coreeni joacă la 
Tg. Mureș, cu A.S. Armata.

FINALA „CUPEI INTERSTRAZI”

Astăzi dimineață, începând de 
la ora 8,30, se vor desfășura, pe 
terenul Sirena (cartierul Tei, la ca
pătul liniei de autobuze 35), jocu
rile finale din cadrul „Cupei inter- 
străzi”.

Prima etapă a campionatului categoriei A 
în programul concursului Pronosport de duminică

a 222 lei; a V-a: 1059,5 a 66 toi; a Vl-aiProgramul concursului PRONO
SPORT nr. 33, de duminică 20 august 
1967, cuprinde toate cele, 7 meciuri 
din prima etapă a campionatului ca
tegoriei A. După o serie întreagă de 
meciuri amicale, de verificare, în 
care s-a căutat stabilirea celor mai 
bune formule, echipele noastre de 
fotbal încep confruntarea oficială 
în noul campionat, ediția id67e—196fi.

Iată partidele acestui interesant 
concurs :

I. Rapid — F.C. Argeșul 
n. Dinamo Bacău — Steaua

Ilf. Petrolul — Dinamo București 
IV. Univ. Craiova’ — Jiul Petroșeni 
V. Steagul roșu — Farul

VI. A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Cluj
VII. Progresul București U.T. Arad

VIII. Ceahlăul P.N.—C.S.M.S. Iași 

totuși, că pînă la primele întreceri 
internaționale vom reuși, într-o oare
care măsură, să facem față obliga
țiilor. Nu trebuie, însă, să se aștepte 
numai și numai rezultate favorabile. 
După părerea mea, este nevoie să 
acționăm în prima linie cu echipa 
olimpică, dindu-i ei posibilitatea sâ 
se realizeze, să întâlnească ud versuri 
superiori, să cîștige experiență, de
oarece cu jucătorii ei ne vom pre
zenta — probabil — la startul pre
liminariilor C.M.

în această direcție un rol deosebit 
vă revine dv, ziariștilor de speciali
tate, precum și scriitorilor care se 
ocupă de problemele fotbalului. Aju
torul presei este de neprețuit. El va 
fi cu atît mai mare cu cît opinia 
publică sportivă va fi mereu infor
mată de munca pe care o depunem 
noi, antrenorii, de greutățile pe care 
le întîmpinăm. In această ordine de 
idei, voi căuta să fiu printre primii 
care să țin legătura cu toți aceia ce 
scriu fotbal, să fiu receptiv la toate 
semnalele critice, considerîndu-le ca 
pe un ajutor în muncă, îndreptate în 
același scop: ridicarea calitativă a 
nivelului fotbalului românesc.

Ureuu sâ ridic pe scurt și unele 
probleme privind sarcinile antrenori
lor din cluburi, cărora le revine în 
întregime sarcina instruirii și pre
gătirii fizice a jucătorilor. Întrucît 
intenționez să elimin complet canto
namentele, fotbaliștii chemați să for
meze echipa națională nu vor fi su
puși decît unor procese de omogeni
zare și nu de învățare a unor reguli 
elementare ale jocului cum — îmi 
permit să spun — se obișnuia pînă 
nu de mult.

spre autobuzul în care urcau toti 
băieții ce plecau la pregătire. Ei 
bine, nici nu-i trecea prin cap că 
tocmai acolo, pe scara autobuzului, 
se va petrece festivitatea de des
părțire. înainte de a apuca să urce, 
a apărut în cadrul ușii unul dintre 
conducătorii echipei care i-a întins 
mîna. Nae a crezut că e vorba de 
un ajutor pentru a-i înlesni urcarea. 
Primele cuvinte ale conducătorului 
au avut', însă, pentru el, efectul unui 
duș- rece: »Na mai urca, dragă
Nae! Iți mulțumim pentru cei 13 
ani, in care ai jucat la noi, dar nu 
mai avem nevoie de tine. Treci pe 
la club, îttir-iinu din zilele următoare, 
să-ți iei dezlegarea !** Și cu asta 
gata !

Nae a rămas tablou. în autobuz 
era o liniște jenantă. Foștii săi eo- 
legi de echipă căutau un punct de 
sprijin (moral) pentru penibila si
tuație creată, privind fiecare în altă 
parte. Și, autobuzul a plecat, Geor
gescu rămînînd în stradă. A privit

Martinovici, bun

Perioada de transferări s-a în
cheiat la 31 iulie. Totuși, se mai 
poartă discuții și se încearcă obți
nerea formelor de transfer pentru 
unii jucători ocolindu-se „Regula
mentul privind trecerea sportivilor 
de la o asociație (club) la alta". în
tr-o asemenea practică se încadrea
ză „cazul Martinovici". Jucătorul 
petroșenean, terminînd facultatea; 
n-a mai dorit să-și continue activi
tatea în orașul în care s-a consa
crat ca fotbalist. Intr-o bună zi 
— după cum ne-a comunicat cont 
ducerea clubului din Valea Jiului -i 
părăsindu-și familia, rămasă la 
Petroșeni, a poposit la Craiova. S-a 
prezentat la Universitatea Craiova 
și apoi a depus o cerere pentru 
noul său club, fără insă să respec-

IX. Victoria Roman—Met. București
X. c.S.M, Sibiu—Politehnica Tlm.

XI. Olimpia Oraidea—Gaz m. Mediaș
XII. Metalul Hunedoara—Crișul Or. 

xm. C.F.R. Arad—Industria s. C.T.

Programul LOTO-PRONOSPORT. a- 
părut astăzi, vă pune la dispoziție 
amănunte în legătură cu acest con
curs.

• Tragerea PRONOEXPRES de mli
ne va avea loc la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
tfXPRBS Nr. 32 DIN & AUGUST 1W7

Extragerea i : categoria I : 1 varian
tă a 441.699 lej; a Il-a: 5 a 10.161 toi; 
a Hl-a: 55,5 a 985 lei; a IV-a; 316,5

— Sînteți cotat ca unul dintre 
antrenorii care conduceți echipa 
de pe margine. Uneori abuzați. 
Ne spuneți motivul ?

—- în momentul în care am găsit 
un conducător de joc lucid, interven
țiile mele de pe margine s-au redus la 
minim. La excesul care mi s-a re
proșat a concurat și lipsa jucătorilor, 
cu personalitate. Atunci cînd vom a- 
vea asemenea jucători, voi fi fericit 
să privesc meciul din tribună. Aș 
dori ca publicul — marele judecă* 
tor ■.— să manifeste răbdare și încre- 
dere. Sâ nu ceară imposibilul peste 
noapte, să judece logic jocul, să 
facă o diferențiere între nivelul fot* 
balului nostru și nivelul fotbalului\ 
mondial. îmi dau seama că mă aflu 
față-n-față cu 10 milioane de iubitori} 
ai acestui sport care așteaptă satisfy 
facții. Mă voi strădui să le aduc 
ceste satisfacții.

— O ultimă întrebare. Cum 
fost primită la Cluj, vestea 
mirii dv ca selecționer unic?

——■ Cu bucurie și tristețe...
— Cine se va ocupa de Uni* 

verși ta tea ?
■— Nu știu. Clujenii nu se împacă 

încă cu gîndul plecării mele de a- 
colo. Cei mai multi, însă, mi-au urat 
succes in noua mea muncă.

...Lucru pe care, de altfel. îl do
rim și noi, lui Constantin Teașcă* 

cîteva clipe după el, apoi s-a întors 
și a plecat, încet-încet, cu sufletul 
încărcat de obidă. Și, poate că în 
urechi i-au răsunat, în acele minut© 
grele, uralele galeriei giuleștese din 
momentele cînd mingea șt&tată nă- 
praznic de el scutura plasa porții 
adversarilor Rapidului. Acum, era 
singur, foarte singur...

Intîlnirwl-ui zilele trecute, i-arn ce* 
nat părerea în legătură cu maniei» 
foștilor săi conducători de club. „Răs
punsul — prezența mea, acum, aici1*9 
ne-a zis Georgescu.

Eram pe stadionul din Giulești.

V. P.

a P. S. Ne amintim că, Matthews. 
Nette, Di Stefano și alți fotba
liști și-au luat „adio" de la stadioB, 
pe.... stadion, în fața a zeci de 
mii de spectatori, însoțiți de u- 
rale și buchete de garoafe.

Fără comentarii !

legitimat pentru Jiul!

te prevederile Regulamentului pri
vind transferările.

După cum ne-a informat Federa
ția română de fotbal, deoarece 
Martinovici n-a depus formele ce
rute de Regulament, mai precis, 
neavînd dezlega ret, clubului Jiul 
în care a activat, cererea sa nu a 
fost luată in discuție și, în conse
cință, el a rămas bun legitimai 
pentru Jiul Petroșeni.
O SELECȚIONATA FEROVIARA 

DE JUNIORI
IN R. S. CEHOSLOVACA

La 17 august urmează să plece 
în R.S. Cehoslovacă o selecționată 
feroviară de juniori (o selecționată 
a școlilor profesionale de căi fera-, 
te). Tinerii fotbaliști români vori 
participa la un turneu între 20 — 25 
august.

-------------------------------------------------------- ■■■«,

3.871.5 a 25 lei.
Extragerea a IT-a: categoria a TT-aT 

1 variantă a 38.638 lei. și 1,5 a 13.638^ 
lei; a ni-a: 17 a 2.159 lei; a lV-a:<
155.5 a 303 lei; a V-a: 449 a 105 lei# 
a Vl-a: 2.450 a 26 lei.

Report categoria I, extragerea 
II-a: 13.942 lei.

Plata premiilor la concursul Prono* 
expres nr. 32 din 9 august 1967, înee*- 
pe, în Capitală, vineri 18 august a.e.» 
iar în țară aproximativ 21 august 
1967.

Rubrica redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport,



dreptul
Marița—Botev 

antrenorul echi- 
să ne spună cî-

Petrolului

Albert (Ferencvaros) trage la poartă...

Ferencvaros continuă să fie neinvinsă

CORESPONDENTE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR
Ce fac și cum se pregătesc viitorii adversari qi echipelor noastre în 

competițiile europene de fotbal ? Cu această întrebare ne-am a- 
dresat corespondenților și colaboratorilor noștri, care ne-au răs

puns în rîndurile de mai jos. După cum se știe, Trakia Plovdiv întâlnește 
în „C.C.E." ----- • ........................-
„Cupa cupelor", i 
„Cupa orașelor tîrguri". într-un număr 
despre pregătirile formației Dinamo 
„C.O.T.".

pe Rapid, F.C. Austria primește replica formației Steaua în 
iar Ferencvaros Budapesta va juca cu F.C. Argeșul în 

viitor vom publica o relatare și 
Zagreb, adversara

Trakia a pășit cu
peDin punct de vedere al interesului 

care-1 manifestă iubitorii de fotbal din 
România desigur că meciul principal al eta
pei inaugurale a campionatului a fost cel 
disputat la Plovdiv, între echipele Trakia 
(fostă Botev), viitoarea adversară a Rapidu
lui în „C C.E.“, și Lokomotiv, din aceeași lo
calitate. Victoria a revenit echipei Trakia, 
cu 1—G, prin golul înscris de Popov. Grație 
jocurilor de verificare disputate înaintea 
startului oficial. Trakia a făcut în prima 
etapă a campionatului un joc frumos, cu 
multe acțiuni de atac și scorul ar fi putut 
fi majorat dacă șuturile expediate de Der- 
mendjiev și Kostadinov nu ar fi întîlnît 
bara. Portarul Karușkov a salvat în repe
tate rînduri poarta sa de îa periculoasele a- 
tacuri inițate de Lokomotiv.

La Sofia, Levski (deși lipsită de . aportul 
a patru titulari) a dispus cu 2—1 de Minior 
Pernik, cu toate că a ratat doua lovituri 
dc la 11 m. Iată și alte rezultate' înregistrate 
în prima etapă a celui de al 42-lea campio
nat ele fotbal al Bulgariei : Lokomotiv So
fia—Bcroe 2—1, Spartak Pleven—Slavia 
1—5. Cerno More—T.S.K.A. Cerveno Zna- 
me 2—3, Dobrudjea—Spartak Sofia 1—1,

Sliven—Botev Vrața 1—2, 
Burgas 0—0. L-am rugat pe 
pei Trakia, Vasil Spasov. 
teva cuvinte despre echipa sa. Iată ce ne-a 
relatat dînsul : „Vom avea o sarcină grea 
în actualul campionat. Va trebui să luptăm 
pentru a ne apăra titlul și pentru o bună 
comportare în „C.C.E“. Pentru început, ne 
preocupă încadrarea perfectă în angrena
jul echipei a noilor noștri jucători, Dișkov 
și Momin, legitimați în urma fuzionării 
echipelor Botev și Akademik. Primul este 
un bun realizator, specialist al loviturilor 
libere de la marginea careului de 16 m, iar 
cel de-al doilea — fundaș — se remarcă 
printr-o deosebită constanță în joc. După 
cum se știe, cheia succeselor noastre o con
stituie contraatacurile și 
armă să ne aducă 
succese și în acest 
an. Vom continua să 
jucăm în 
4—2—4.
nerăbdare 
despre 
noastră. Rapid".

TOMA HRISTOV

sperăm ca această

Din nou recorduri
mondiale la natație!

NEW YORK, 14 (Agerpres). — 
In ultima zi a campionatelor de na- 
lație ale S.U.A., 
Chicago, 
un nou 
de 1 500 
Vechiul 
nea cu 16:41,6. Tot cu un nou re
cord mondial s-a încheiat și cursa 
de 200 m mixt, în care Greg Bu
ckingham a fost cronometrat cu 
timpul de 2:11,3. Proba de 100 m 
liber a revenit lui Don Schollander 
cu 53,3.

Mike 
record 
m cu 

record

desfășurate
Burton a 
mondial în 
timpul de 
mondial îi

la 
stabilit 

proba 
16:34,1. 
aparți-

Manuel Santana
învingător la Montreal...

Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de te
nis de la Montreal a fost cîștigată 
de cunoscutul jucător spaniol Ma
nuel Santana, care în finală l-a în
vins cu 6—1, 10—8, 6—4 pe austra
lianul Roy Emerson. In finala pro
bei feminine, Kathy Harter (SUA) 
a dispus cu 6—1, 5—7, 7—5 de Rita 
Bentley (Anglia).

iar Tony Roche

sistemul 
Aștept cu 

vești și 
adversara

rn turneul din Belgia
Finala probei

a turneului internațional de tenis 
de la Nkokke le Zoute (Belgia) a 
revenit australianului Tony Roche, 
care a dispus cu 6—1, 6—2 de com
patriotul său John Newcombe.

de simplu bărbați

F. C. Austria învingătoare la scor
Pentru F. 6. Austria, 

oficial a început1 duminică, 
cu meciurile din noua ediție a 
Austriei*4, în care au fost angrenate 
și formațiile din prima ligă. Echipa 
antrenată de fostul internațional 
Ocwirk a jucat la Linz, în compania 
formației Urfahr, care activează în 
campionatul regional. Scor: 8—0 
(3—0) pentru F. G. Austria. Jocul 
a constituit un bun antrenament în 
vederea campionatului care începe du
minică, 20 august. (F. ~ 
juca în prima etapă în 
Austria Salzburg).

în meciul de „Cupă“ 
sebită a arătat fostul 
iugoslav Markoviei,

S-au consumat 18 etape în cam
pionatul de fotbal al Ungariei și 
liderul 
continuă 
iubitorii fotbalului din Ungaria și, 
bineînțeles, suporterii acestei echipe 
privesc cu admirație comportarea ex
celentă a jucătorilor de la Ferenc
varos. care se îndreaptă cu pași si- a cîștigat: 3—0, prin golurile mar- 
guri spre titlul de campioană a Un
gariei. Intr-adevăr, Ferencvaros deține 
un adevărat record în ce privește pal
maresul, de pînă acum: nici o forma
ție ungară nu a acumulat în cam
pionatele precedente ale țării noastre 
34 de puncte 
de altfel acest 
sament:

clasamentului, Ferencvaros, 
să fie neînvinsă. Specialiștii,

punctele marcate de Albert, care 
fost în mare vervă de joc. După al 
doilea gol el s-a accidentat și a pă
răsit terenul. Accidentul nu s-a do
vedit însă grav, pentru că duminică, 
internaționalul ungur, și a reluat pos
tul în echipă și a făcut deplasarea 
la Salgotarjan. Și aici Ferencvaros

Campionatul mondial 
I de șah (juniori)

In cadrul campionatului mondial 
de șah rezervat juniorilor, D. Ghiz- 
davu (România), a obținut o fru
moasă victorie la danezul Jehsen. 
Alte rezultate din grupa „C“ : Ma
ters (S.U.A.) — Cabezudo (Uru
guay) 1—0 ; Neumann (Izrael) — 
Wibe (Norvegia) remiză.

I
Inoul sezon Chile. în campionatul care s-a încheiat' 

o dată în primăvară. Markoviei a figurat pe 
„Cupei locul al doilea pe lista golgeterilor. 

Se pare, deci, că F. G. Austria nu a 
făcut de loc o afacere proastă achi- 
ziționîndu-1 pe Markoviei, în schim
bul lui Buzek care a trecut la W.S.K.

Un alt jucător nou care activează 
la F. G. Austria este înaintașul 
Poindl. în vîrstă de 22 de ani. în 
meciul de duminică fostul jucător al 
formației Wacker a înscris două go
luri. în fine, autorii celorlalte 3 
puncte în meciul de „Cupă“ de la 
Linz au fost cunoscutii internaționali 
Fiâla (2) și Parits. Iată, de altfel, 
formația aliniată : Schneider-Nowy, 
Frank, Frohlich-Hies el, Dimberger- 
Parits. Poindl, Markoviei, Hickersber- 
ger, Fia la.

din 36 posibile! Iată 
bilanț, oglindit tn cla-

(i. Austria va 
deplasare, cu

1. Ferenc.
2. Vasas

18
18

16
12

la

2 0 46:10 31
3 3 39:18 27

ultimele două
o vervă deo- 
internațional 

iugoslav Markoviei, autorul a 3 go
luri. Cu 5 ani în urină Markoviei, 
azi în vîrslă de 34 de ani, a jucat în 
selecționata Iugoslaviei la G.M. din RICHARD NETTEL

Dar să revenim 
meciuri de campionat ale echipei Fe
rencvaros. Duminică, 6 august, for
mația antrenată de fostul internațio
nal Karoly Lakat a dispus pe teren 
propriu de Vasas Cy3r cu 2—0, prin

cate de Varga, Novak (din 11 m) și 
Szoke.

în ultimele două meciuri fruntașa 
clasamentului campionatului ungar a 
prezentat următorul „11“ : Geczi — 
Novak, Matral^ Pancsics — Juhasz, 
Szucs — Szoke, Far ga, Albert, Ra- 
kosi, Katona.

Printre cei 16 selecționați în lotul 
Ungariei, 4 jucători aparțin echipei 
Ferencvaros : fundașii Matrai și 
Szucs, înaintașii Albert și Varga. Dar 
în rîndul echipei se află și alți in
ternaționali : portarul Geczi, fundașii 
Novâk și Pancsics, înaintașii Rakosi 
și Katona.

KATALIN RUSZKAI

Au început „europenele"

LINK0PING, 14 (prin telefon). In 
prima zi a campionatelor europene 
pentru juniori (înotători născuți în 
1952 și mai mici), la care participa 
240 de înotători din 23 de (ari, cea 
mai buna comportare dintre reprezen
tanții României a avut-o Mircea Ho- 
hoiu (14 ani). El a ocupat locul 3 
în seria a IlI-a (68,5), calificîndu-se 
în finala. In continuare însă, reșițea- 
nul a făcut o cursă mai slabă, ocu- 
pînd doar ultimul loc. Ceilalți doi 
sportivi români care au concurat în 
prima zi, /). Gheorghe și Daniela Co~ 
roiu, au realizat performanțe modeste.

Rezultate tehnice : 400 m liber (b) : 
1. M. BORI.OV (Ungaria) 4:28,1, 2. 
S. Esteva (Spania) 4:28.6, 3. W. Ke- 
iermeyer (ROG) 4:31,8, ... 11. D. 
Gheorghe 4:46,2; 400 m liber (f): 
1. V. KOK (Suedia) 4:55,2, 2. S. 
Rantzsch (RDG) 4:58,6, 3. S. Coral 
(ROG) 4:59,2, ... 17, D. Coroiu 
5:26,8; 100 m bras (b) : 1. S. IVA
NOV (U.R.S.S.) 1:13;5, 2. B. Turpe 
(RDG) 1:14,4; 100 m bras (f): 1.
1. POZDNIAKOVA (U.R.S.S.) 1:19,4,
2. V. Șamkina (U.R.S.S.) 1:19,7; 100
m spate (b) : 1. 0. DAVIDOV
ț(U.R.S.S.) 63,0, 2. D. Cseh (Unga
ria) 64,0. 3. S. Andreev (U.R.S.S.) 
65,1, ... 8. M. Ilohoiu (8,9; 100 m 
spate (f); 1. S. STEINBACH (RDC) 
1:11,1.

200 m 
(RDG)
(U.R S.S.) 2:23,8, 
(RDG) 2:25,5.

2. M. Paz Corominas (Spania)
3. E Pok 
delfin (b) :

2:22,1,

(Ungaria) 1:12,1;
1. R. FREIGANG
2. A. Zirnov
3. M. Zentgraf

I
I
I
I
I
I
I
I
I

comentariu un eVenjment remarcabil 
al activității sportive internaționale* 

iNumeroși specialiști ai bătrîniihii 
nostru continent afirmau, cu 24 de 
ore înaintea începerii meciului de at- 
iletism America- — Europa de la 
-Montreal, câ echipa „maieurilor albe“ 
cu inițiala „E“ nu are nici o șansă 
jn fața redutabilei formații de peste 
Ocean. Singurul optimist era dl. Pau- 
len. președintele comitetului european 
atletic, care declara următoarele : 
^,Eu cred cu noi vom cîștiga acest 
meci, cu toate că americanii concu
rează pe un stadion cu care s-au a- 
climatizat. Dispunem de o echipă tî- 
nără, cu un mare spirit de luptă".

Și, înt’r-adevăr, atleții și atletele 
europene s-au întrecut pe sine, reu- 
/șihd să obțină uri strălucit succes, 
cu scorul final de 169—155 puncte, 
în general, comentatorii diferitelor 
agenții internaționale și ziariștii pro
ven ti la Montreal remarcă în croni
cile lor că, în pofida unui timp 
răcoros și a ploii care a căzut în cele 
dq.uă „zile ^de concurs, rezultatele pot 
fi considerate ca bune. Întîlnirea 
putea fi și mai spectaculoasă, dacă 
din cele două echipe nu ar fi lipsit 
o serie de vedete incontestabile ale 
atletismului mondial. Din diferite 
motive, multi atleți posesori ai unor 
remarcabile rezultate nu au ptitut 
face călătoria în Canada. Cei mai 
puternici atleți sovietici nu au răs
puns „prezent" la examenele de se
lecție deoarece au fost angrenați în 
marea competiție internă Spatachia- 
da Popoarelor U.R.S.S. Din echipa 
americană au lipsit sprinterul Tommie 
Smith, accidentat. Charlie Green, 
Jim Hines, Wade Bell (800 ni), re
numitul Jim Ryun, recordman mon
dial la 1 500 m plat, Burke (ciocan),

Oerter (disc). Walker (triplu salt) 
și Paul Wilson (prăjină).

Așa după cum s-a subliniat în 
cronicile și reportajele ziariștilor pre- 
zenți la concurs, 
al întrecerii a 
caiisse, care a 
americanii au 
dială de zeci ________ *
cu cei 5,20 m, a egalat recordul Fran
ței la prăjină.

Ziariștii consideră că o dată impor
tantă în viața atletismului mondial 
este ziua de 10 august, cînd sprin
terul francez BamLuck a cîștigat 
dueul cu viteziștii americani, adu- 
cînd puncte prețioase echipei Euro
pei în urma victoriei realizată la 100 
m cu timpul de 10,2. în ceea ce 
privește rezultatele la femei, cana
dienii au considerat că cea mai bună 
performanță aparține aruncătoarei de 
greutate Margaritt Gummel (R.D. 
Germană), care a ocupat primul loc 
cu 17,27 m

Ziarele apărute sîmbătă la Mont
real subliniază, printre altele, că în
tîlnirea America — Europa, unul din 
cele maî mari evenimente atletice îna
intea Jocurilor Olimpice de Ia Me
xico, a scos în evidență progresul 
înregistrat în ultimii ani de atleții 
europeni la unele probe. Europenii 
au forțe serioase la săritura cu pră
jina, triplu salt, lungime, arunca
rea discului, aruncarea ciocanului și. 
mai ales, în proba de 3 000 m obsta
cole. în schimb, americanii continuă 
să arate că se află în declin în pro
bele de 5000 m, 10 000 m și sări
turi. în proba de 4x100 m echipa 
Franț ei a confirmat forma bună în 
care se află, demonstrînd că recordul

performerul nr. 1 
fost francezul D'F.n- 
cîșiigat proba în care 
o supremație mon
de ani. D’E ncausse,

realizat poate fi încă mult îmbună
tățit. De la începutul sezonului 1966 
și pînă acum echipa Franței a rea 
lizat timpul de 39,6 de 14 ori și 
timpul de 39.5 de 5 ori. în legătură 
cu această probă, antrenorul ameri
can STAN WRIGHT a declarat că 
echipa franceză de ștafetă este mag

nifică și are o omogenitate remar
cabilă".

M eciul America -— Europa a fost 
urmărit cu marc interes de milioane 
de amatori ai atletismului din lumea 
întreagă. El se înscrie, desigur, ca un 
eveniment remarcabil în activitatea 
sportivă internațională.

I
I
I
I
I

întrecerile celor mai
buni judocani ai lumii

Campionatele mondiale ' de judo 
au continuat la Salt Lake City. 
Titlul de campion al lumii la „toate 
categoriile” a fost cîștigat de japo
nezul Matsunaga, care în finală l-a 
învins pe vest-germanul Glahn,

Pe primul loc
Jalghiris Kaunas

Turneul internațional feminin de 
handbal de la Trencin a fost cîști- 
&at de echipa sovietică Jalghiris 
Kaunas. Universitatea Cluj s-a cla
sat pe locul 5 cu 3 p.

T. S. K. Berlin Farul
Constanța 10-10, la box

La „Seelenblnder" din Berlin 
s-a disputat întîlnirea amicală de 
box dintre echipele T.S.K. Berlin 
și Farul Constanța. Meciul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
10—10. Iată rezultatele tehnice ale 
acestei întîlniri : Postwa b.p. Stan- 
ciu ; John b.ab. Răgălie ; Iliescu 
b.p. Hahn; Anton b.ab. Krebs; 
Rieger b.p. Dinu ; Baciu b.p. 
Bandtke ; Wenzel b.p, Pițu ; Trod- 
ler b.ab. Olteanu ; Preda ■ b.ab. 
Grawe ; Motoc b.p. Schwarlose.

PE SCURT • PE SCURT
SKOPLJE. în runeîa a 6-a a turneu

lui internațional de șah de la Skoplje, 
șahistul român Soos a remizat cu 
marele maestru sovietic Holmov. 
Alte rezultate din runda a 6-a : 
Fischer — Panov 1—0 ; Matulovicl — 
Ilieyski 1—0 ; Janosevici — Gheller 
remiză. în clasament conduc Gheller, 
Holmov și Fischer cu cîte 41/# puncte. 
Soos are 3 p.

MOSCOVA. Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat la Riga, 
cunoscutul atlet sovietic Ianis Lusis 
a stabilit un nou record unional în 
proba de aruncarea suliței, cu o per
formanță de 87,62 m.

BUDAPESTA. Tn cadrul campio
natelor de atletism ale orașului Bu
dapesta, sportiva maghiară Bognar 
a cîștigat proba de aruncarea greu
tății cu 16,36 m. Proba c?e aruncarea 
discului bărbați a revenit lui Fejer 
CU 57,84 m.

HELSINKI. La campionatele de 
atletism ale Finlandei, care se des
fășoară în prezent la Bori, Risto 
Ivanoff a stabilit un nou record al 
țării în proba de săritura cu prăjina 
cu performanța de 5,15 m.

MUNCHEN, In localitatea Fulda 
s_a disputat meciul atletic feminin 
dintre echipele R.F. a Germaniei și 
Cehoslovaciei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 75—42 puncte.

STOCKHOLM. Concursul interna
țional de automobilism (formula II> 
c?e la Karlskoga (Suedia) a fost cîș
tigat de alergătorul englez Jackie 
Stewart. învingătorul, care a concu
rat pe o mașină „Brabham", a acope
rit cei 96 ’ ‘ ‘ - - - -km al traseului în 41:36,6. 

La Felletin s-a disputat 
campionatul de ciclism al

PARIS, 
duminică 
Franței de fond pentru profesioniști. 
Victoria a revenit lui Letort, crono
metrat pe 270 km în 711 02:38,0.
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