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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Mai sînt 15 zile pînă la campionatele mondiale de lupte

/W VIZITĂ LA „PATINOAR"

România
baschetbalistică

România—R. D.
Revanșa 

masculină 
Germană pare a dovedi că evo
luția nesatisfăcătoare din pri
mul meci, cei de marți seara, 
a jucătorilor noștri nu a ilus
trat adevăratul nivel al pre
gătirii lor. Permanenta rulare 
a întregului lot (excepție : 
Ba rău) a scos în evidență o 
îmbucurătoare omogenizare, di
ferențele de randament dintre 
formulele utilizate fiind foarte 
mici. Și oaspeții au jucat mai 
bine deeît marți, nervozitatea 
a dispărut de pe teren, iar ar
bitrajul (C. Armășescu—I. Pe- 
truțiu) 
misele 
aseară.

Deși 
pauză, 
noștri

scorul 
victoria 
n-a

a fost' egal îa 
reprezentanților 

stat nici o clipă

sub semnul îndoielii, 
avînd foarte 
în schimb, 
beneficiau la 
(min. 28) de 
laj: 49—37.

oaspeții 
rar conducerea, 
jucătorii români 
un moment dat 
12 puncte avan- 
Oaspeții au mat 

făcui' un efort serios și au re
dus ia 7 puncte handicapul 
(65—58 în min. 36). dar ul
timele minute i-au găsit dez- 
lănturți pe baschetbaliștii ro
mâni și scorul final o atestă : 
77—64 (33—33). Au înscris 
Cernea 12, Novac 15. Nosie- 
vici 3. Savu 6, Albu 14, Bîr- 
san 3, Popescu 7, Ta rău 3, 
Diaconescu 9 și Jekely 5 pen
tru învingători, respectiv Sa- 
merbier 4, Windt 10. Kulick 6, 
Prall 3. Uhlig 14. Jahn 2 
Adam 8, Schultze 16 și Ka- 
sigheit 1 pentru oaspeți.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Patinoarul „23 August 
devenit de cîtăva vreme 
adevărat șantier. De dimineața 
și pînă noaptea tîrziu se lu
crează dc zor pentru .a se da 
o fată nouă, strălucitoare lo
cului de desfășurare a apro
piatelor campionate mondiale 
de lupte greco-romane. Echipe 
de dulgheri, vopsitori, electri
cieni și instalatori trebăluie«C 
cu grijă pentru a termina cit 
mai devreme lucrările începute.

O atenție deosebită a fost 
acordată locului de concurs, 
patinoarului propriu-zis. Au 
fost revopsite mantinelele îm
prejmuitoare și se lucrează la 
instalarea celor trei podiumuri 
(12X12 m) pe care vor fi 
montate saltelele, fiecare po
dium va avea mese pentru 
arbitri și toate cele necesare 
pentru buna desfășurare a în
trecerilor: Întîlnirile vor putea 
fi urmărite în bune condițiiuu. 
din orice colț al tribunelor.

chiar clacă, potrivit 
programului de con
curs. vor avea loc 
simultan cîte trei 
meciuri.

Arbitrilor competi
ției li se va amena
ja o lojă în incinta 
patinoarului. De ase
menea, o lojă spe
cială va fi montată 
în exteriorul manti
nelelor pentru mem
brii biroului F.l.L.A. 

în clădirea prin
cipală vor fi insta
late secretariatul 
competiției, o cen
trală telefonică in
ternă, stația de am
plificare (programa
rea partidelor, mi
nutele de luptă și 
rezultatele meciurilor 

face prin difuzoare), 
cabinetul medical, locurile de 
odihnă pentru competitori, să
lile de dușuri etc.

în tribune vor fi stabilite 
locuri speciale pentru oficia
lități, pentru concurenți și 
pentru ziariști. „Masa presei ‘ 
va fi dotată cu aparate telex 
și cabine telefonice cu legă
turi cu străinătatea, pentru a 
se facilita munca numeroșilor 
ziariști care vor fi prezenți la 

București.
Mari panouri vor fi folosite 

pentru afișarea ordinei meciu
rilor pe categorii, a rezulta
telor înregistrate, a puncteloi 
totalizate de fiecare luptător 
în parte, astfel că spectatorii 
vor putea avea permanent o 
imagine exactă a situației dis
putelor pentru cucerirea titlu
rilor de campioni mondiali.

Luptătorii vor avea la dis
poziție. pentru antrenamente, 
terenuri de baschet, handbal, 
fotbal și. bineînțeles, mai 
multe saltele amenajate în săli 
sau în aer liber.

BREVIAR

• Pe cele trei podiumuri de 
concurs, de Ia patinoarul «23

Al. Vegh (România) pe primul loc
rn „Cupa prieteniei44

La cea de a IlI-a ediție 
a „Cupei prieteniei" la pes
cuit staționar, concurs inter
national care a avut loc, 
recent, în Polonia, la Gdansk, 
pe Vistula, pescarul spor
tiv român ALEXAN
DRU VEGH s-a clasat pe 
primul loc. El a prins 6 210 
•gr. de pește, totalizînd 6 525 
p. Pe locul doi s-a clasat

la pescuit sportiv
polonezul Z. Gladek, cu 

6 170 p. Pe echipe, locul I 
a revenit echipei Cehoslo
vaciei cu 5 p, urmată de 
Polonia 6 p, România 10 p. 
Ceilalți concurenți români, 
Al. Zăvoianu și P. Porumb, 
au ocupat locurile 10 și res
pectiv 16. La întreceri au 
participat pescari sportivi 

din șase țări.

sal- 
din 
sînt

PENTRU
DEMNITATEA
FOTBALULUI
Mai sînt trei zile pînă la des

chiderea celei de a 50-a ediții 
- jubiliară - a campionatu

lui national de fotbal.
Acest moment coincide cu inau

gurarea unei etape în care fenome
nul fotbalistic este investigat cu rea
lism. în curînd, acest sport va be-

August-4, vor fi instalate 
tele — latex — și prelate 
material plastic. Saltelele 
fabricate în țara noastră la în
treprinderea „Anticorosiv44 din 
București. Calitatea lor supe
rioară a atras aprecierile spe- 
cialișilor streini prezenți cu 
ocazia „internaționalelor-4 de 
lupte greco-romane din luna 
iulie de la București, o serie

„CUPA REGIUNILOR44 LA CICLISM

La sfîrșitul 
vor desfășura 
întrecerile etapei a 
penultima, a 
competiții cicliste „Cupa 
giunilor*. 
gurează

(startul de la km 7). 
bată de la ora 17 va 
loc cursa de 00 km cu 
carea în bloc iar duminică,
de la ora 10, cursa de 80 
km — de asemenea pleca
rea în bloc.

săptămînii se 
Ia București 

Vi-a, 
tradiționalei 

re- 
în program «fi- 

două probe, am- 
șoseaua Buftea

S'Ul- 
avea 
ple

(Continuare in pag. a 4-a)

GEORGETA CERBEANU MEDALIE DE ARGINT LA LINKOPING
IN ULTIMA ZI A „EUROPENELOR", ROMÂNCA A „MERS" 1:10,5 —NOU RECORD AL ȚÂRII LA 100 M DELFIN

I INKOPING, 16 (prin tele
fon) — în ultima zi a cam
pionatelor europene de juniori, 
delegația României a înregis
trat un frumos succes prin tî
năra înotătoare Georgeta Cer- 
beanu (l.j ani), care la capă 
tul pasionantei finale de 100 
m delfin a reușit să obțină o 
foarte 
a rgin v 
1:10,5 
blican.

lată
lor 6 clasate : 
(Ungaria) 1:10,1, 2. G. Cer- 
beaiut 1:10,5 -— nou record de 
junioare și senioare (vechiul 
record îi aparținea cu 1:11.3), 
3. II. Eilder (RDG) 1:11,0. 4.

Stroehing (RDG) 1:13,4, 
E. Kondakova (URSS)

P. Sogaard-Nielseri

prețioasă medalie
cu performanța

— nou record repu-

de 
de

ordinea sosirii prime-
1. A. Gy ar maty

C.
5.
1:13.8, 6.
(Danemarca) 1:14,9.

Și tînăra reșițeancă Daniela 
Cor oi u (15 ani) a avui o com
portare meritorie în proba de 
800 ni liber. desrășurată în 
serii contratimp. Ea a avut 
marea neșansă de a face parte 
dintr-o serie foarte slabă, pe 
care a și cîșligat-o de altfel 
cu 10:49,8, întreeîndu-și ad
versarele cu mai mult' de 20 
de metri. Datorită acestui lu
cru ca nu a reușit să ocupe 
în clasamentul general deeît 
locul 8. Iată rezultatele teh
nice :

100 m delfin (b) : 1
CSEII (Ungaria) 61.9, 2. R. 
Freigang (RDG) 64,5, 3. 
Leigsnering (RFG) 65,0; 1509 
m liber (b) : 1. S. ESIEVA 
(Spania) 17:49.8, 2. J. Ques-

i

i:.

term an (RDG) 18.03.1. 3. W. 
Speri ug (RDG) 18:17.0. ...
13. />. Gheorghe 19:45,9 — 
nou record de juniori mici; 
899 m liber (f): J V. " 
(Suedia) 10.13.4, 2. S.
(RDG)....................... "
(RDG) 
(O: 
(RDG) 
european 
(URSS) 
(Italia) 
(b) : 1. - 
2:19,2.
(URSS) 
mauri (RDG) 
bulină 
(Cehoslovacia) 
Trambulină (b) : I. 
MAN (RDG) 288.00 n

10:14.2 ; 200 m mixt
1. S STEINIIAGIl 
2:32,0 — '«iu record

I, 2. I. Pozdniakova 
2:36,1. 3. \ Longi» 
2.38.9; 200 m mixt

G. DAVIDOV (URSS) 
2 I. Grivenikov 

2:22.1. 3 M P.-ih-
2:27.0: Tre.m-

(f) : 1 M. DUUIKOV \
30:3.40 p; 

F. IIOF-

Astăzi îi vom cunoaște pe primiți
te.

campioni ai țării la înot
neficia de o serie de măsuri capa
bile să-i ridice valoarea într-un 
ritm accelerat, măsuri ce vor res
pecta toate principiile acreditate de 
experiența noastră și cea interna
țională. Tn acest context se vor in
clude și preocupări extrem de exi
gente pentru instaurarea și apărarea 
spiritului sportivității în accepțiunea 
lui cea mai largă, deoarece sportul 
în general și fotbalul în special au 
acută nevoie să trăiască într-o at
mosferă de înaltă moralitate și dem
nitate.

Ziarul nostru a semnalat în re
petate rînduri conduita străină de 
spiritul sportivității a unor jucători, 
antrenori, arbitri, conducători de 
secții și a unora dintre spectatori, 
atitudini care apăreau cu o tristă 
consecventă în decursul unor me
ciuri oficiale sau amicale. Din pă
cate, spiritul disciplinei, atitudinea 
obligatorie de respect reciproc prin 
care se exprimă și se onorează dem
nitatea fiecărui om nu s-au instaurat

deeît în puține cluburi și, firesc, în 
mentalitatea unui număr redus de 
fotbaliști.

Altfel, cum să ne explicăm o se; 
rie de acte reprobabile : brutalități 
față de adversari, injurii, atitudini 
huliganice față de arbitri și public, 
fapte care exprimă o înțelegere de
naturată a jocului de fotbal, o în
călcare flagraptă a moralei sportu
lui prin înlocuirea armelor tehnico- 
tactice cu tendința de a timora ad
versarul (sau conducătorul de joc) 
și uneori chiar cu periclitarea inte
grității lor corporale.

Fenomenul acesta, prezent din pă
cate în toate categoriile competițio- 
nale (inclusiv în jocurile de juniori), 
nu generează în fotbalul nostru nu- 

a 
la

mai prejudicii de ordin moral. El 
devenit un factor care duce

CRISTIAN 
ROMULUS

MANTU 
BALABAN

(Continuare in

Astăzi dimineață, la piscina 
olimpică a clubului Dinamo 
din București — primul start 
oficial în actua’a ediție a 
campionatelor republicane de 
seniori. Cu cîteva mici excep
ții, vor fi prezenți în întreceri 
cei mai buni înotători din 
Cluj, Reșița, Timișoara, Arad, 
Galați, Tg. Mureș și București, 
calificați pe baza îndeplinirii 
standardurilor impuse de fede
rația de specialitate.

în acest an, campionatele 
naționale au fost programate 
înaintea unui bogat sezon in
ternațional, fapt pentru care 
evoluția sportivilor noștri frun
tași este așteptată cu un deo
sebit interes. Nu mai departe 
de săptămîna viitoare, băieții 
vor avea de înfruntat puter
nica reprezentativă a Franței 
și această competiție va repre
zenta perftru ei o foarte bună 
verificare, iar pentru - --- 
norii lotului — cei - 
criteriu de selecție.
• Ce vom vedea 

zi ? în primul rînd. 
tele dueluri pe care 
oferi cursele de 100 m cvaul și 
100 m bras rezervate senio-

antre
nai bun
în prima 
pasionan 
ni le vor

rilor. în proba sprinterilor, 
principalele candidaturi apar
țin lui H. Schier (56.9) — ac
tualul recordman al țării, care 
va avea de înfruntat asaltul 
viguros ai Iui D. Demetriad 
(57,6) și VI. Moraru (57.4). Nu 
este exclusă însă și o surpriză 
din partea lui Marian Slavic, 
creditat cu 58,3 în acest an. 
La bras — obișnuitul duel 
Costa—Șoptereanu. Timișorea
nul nu a pierdut niciodată în 
fața bucureșteanuluf pe dis
tanța de 100 m, ceea ce ne 
face să-i acordăm și .de data 
aceasta prima șansă. De alt
fel, și rezultatele din acest 
sezon (Costa 69.9 — șoptereanu 
71,5) il indică pe elevul antre
norului Lovas favorit.

> întrecerile încep ta ora 
17,30 în următoarea ordine : 
100 m liber femei (recordul 
țării - I. Ungur 64.7). 100 m 
liber bărbați (H. Schier 9). 
200 m mixt femei (C. Balaban 
2:40.7). 200 m mixt bărbați Z. 
Giurasa 2:27.3). 100 m bra.- o- 
mei (Z. Reznicenko 1:21.3). 100 
na bras bărL»ați (V. Costa 69 9) 
si ștafetele de 4x200 m liber fe
mei și bărbați.



Speranțe după concursul... speranțelor 
olimpice de haltere de la Budapesta 

DE VORBĂ CU LAZAR BAROGA, SECRETAR GENERAL 
AL F. R. DE HALTERE

II
Finalele campionatelor

Recent, halterofilii noștri au par. 
ticipat la „turneul speranțelor 
olimpice”, care s-a desfășurat la 
Budapesta.

Despre această întrecere (poate 
cea mai mare din acest an rezer
vată echipelor de tineret) ne-a vor
bit secretarul general al Federației 
române de haltere, LAZAR BA
ROGA.

— CARE A FOST VALOA
REA CONCURSULUI ?

— La start s-au aliniat sportivi 
din 7 țări ; U.R.S.S., Ungaria, Po
lonia, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Bulgaria și România. Se știe că 
majoritatea acestor țări au o veche 
tradiție în sportul halterelor și sînt 
clasate de obicei pe primele locuri 
la C.M. Rezultatele primilor cla
sați au fost bune, întrecerile tine
relor speranțe olimpice ridieîndu-se 
în general la o înaltă valoare. Re
prezentanții tuturor țărilor și-au 
exprimat părerea că asemenea com
petiții, rezervate tinerilor haltero
fili, sint foarte utile și, ca urmare, 
reuniuni internaționale de acest 
fel se vor organiza în fiecare an. 
Iată și cîștlgătorii, pe categorii, de 
la Budapesta : Kuzminici (URSS) 
325 kg, Benedek (Ungaria) 360 kg, 
F. Balaș (România) 405 kg (urmat 
de Bagocs-Ungaria 395 kg), Zi- 
morski (Polonia) 400 kg, Rygula 
(Polonia) 447,5 kg, Țvetanov (Bul
garia) 440 kg și Putrin (URSS) 
475 kg.

— CE NE PUTEȚI SPUNE 
DESPRE HALTEROFILII RO
MANI ?

.— Am urmărit ca sportivii noș
tri să aibă la acest concurs o for
mă bună. Cu miei excepții, am reu
șit : F. Balaș a ocupat locul I (405 
kg — la cat. ușoară) și s-a dovedit 
din nou omul cu cele mai frumoase 
perspective. Dacă se va antrena 
-serios, el va putea ajunge la o per
formanță mult superioară și, even, 
tita), va putea cuceri o medalie la 
J.O. din Mexic. Z. Fiat și Gh. Min- 
eu au ocupat locul al doilea la 
cat. cocoș (320 kg) și, respectiv, la 
cat. grea (467.5 kg — record ega
lat). Atit Fiat cit și Mincu sint încă 
deficitari Li „smuls” și numai cînd 
vor obține rezultate bune și la acest 
procedeu, performanțele lor se vor 
impune pe plan european. Fr. Mar
ton și S. Pintilie au debutat medio
cru intr-un concurs internațional, 
ocupind locurile 5, respectiv 6. Nu 
sint mulțumit de G. Teleman, care 
se menține de mult la aceeași per
formanță : 420 kg. Cu mai multa 
voință și mai multă concentrare în 
concurs, ar fi evitat, fără îndoială, 
cele 4 ratări.

— ȘI DESPRE PERSPEC
TIVE ?

— Cred că întilnirile internațio
nale sînt extrem de utile. Pină nu 
de mult, calendarul nostru interna, 
țional a fost foarte sărac. Sper ca 
tinerii noștri sportivi să participe 
în viitor la mai multe concursuri

internaționale, fiind și în acest fel 
stimulați în pregătirea pe care o 
efectuează.

— ZIARELE DIN BUDA
PESTA AU ANUNȚAT CA 
HALTEROFILII ROMANI AU 
PARTICIPAT IN AFARA DE 
CONCURS. CUM EXPLICAȚI 
ACEASTA ?

— Tabelul cu vîrsta halterofili
lor noștri nu a fost recunoscut de 
către organizatori, pentru că el a 
fost autentificat numai după înce
perea concursului. Repet însă că 
toți sportivii noștri au avut vîrsta 
admisă de regulament (anul naște
rii 1944, sau mai tineri).

★
Nu putem fi de acord cu o ase

menea justificare a federației noa
stre. Este firesc ca la un concurs 
internațional cu limita de virstă 
dinainte precizată să justifici cu 
acte legalizate identitatea sportivi
lor înaintea începerii competiției. 
Este vorba de o neglijență care, 
sperăm, nu se va repeta la alte 
concursuri.

Interviu consemnat de 
ION OCHSENFEI.D

republicane de juniori
BRAȘOV, 16 (prin telefon). Competiția de tenis 

care decernează titlurile de campioni republicani de 
juniori a programat noi meciuri în cadrul probelor 
de simplu băieți și simplu fete. Au fost urmărite cu 
interes — mai ales — partidele care urmau să de
semneze pe concurenții din optimile de finală la toate 
cele patru probe: simplu băieți și simplu fete, la 
două categorii de vîrstă. Publicul a putut viziona 
întreceri disputate și de un nivel tehnic satisfăcător. 
Rezultate : simplu băieți, cat. 15—16 ani, turul I: 
Cristescu (Cluj)—Chivaru (Buc.) 6—2, 6—2, Panaites- 
cu (Buc.)—Bădin (Buc.) 6—2, 6—1, Hulpe (Cluj)—Mi- 
rea (Buc.) 4—6, 6—3, 6—0, T. Marcu (Brașov)—Curcă 
(Buc.) 6—0, 6—1; cat. 17—18 ani, turul I: Sotiriu 
(Buc.) Mitrache (Arad) 6—2, 6—2, Viziru (Buc.)— 
Cristescu (Cluj) 6—4, 3—6, 6—3; simplu fete, cat. 15— 
16 ani, turul I : Denov (Arad)-—Bondor (Buc.) 3—6, 
6—2, 6—2, I. Bădin (Buc.)—Ghercioiu (Cluj) 6—1, 
6—0, C. Bădin (Buc).—Gheontzinger (Arad) 6—1, 
6—1, Nimereală (Buc.)—Erk (Arad) 7—5, 6—4.

C. GRUIA — coresp. principal

gnnsm

Întîlniri internaționale de rugbi
Miercuri după-amiază, pe stadionul Republicii, a 

avut loc meciul de rugbi dintre juniorii Selecțio
natei Bucureștiului și cei ai echipei Spartak Praga. 
A fost o partidă frumoasă în care sportivii gazdă 
au dominat copios. Ei au terminat învingători cu 
scorul de 28-0 (8-0). Selecționata Bucureștiului a aii-, 
niat formația : Răducanu, Barba (Speteanu), Dogaru- 
Mitan. Slave-IIeanu, Brad, Miclescu-Tănase (Iones- 
cu), Kossler (Popa)-Penescu (Mocanu), Stoian, Ma- 
rica, Telibașa-Simion.

La Galati, Ancora a jucat cu Spartak Varna de 
care a dispus cu scorul de 11-3.

Politehnica Cluj -1. C. F. 3-2 la polo

Într-un meci restant din cadrul campionatului 
de polo, Politehnica Cluj a întrecut echipa I.C.F. cu 
3-2 (0-0, 1-1, 2-1, 00). Au marcat Daroczi 2, Spien- 
gold de la învingători și Lazăr 2 de la învinși.

P. RADVANI - coresp.

„Criteriul international al juniorilor"

Vasile Selejean învingător în
CONSTANȚA, 16 (prin. telefon de 

la trimisul nostru). Etapa a treia 
a „Criteriului internațional al junio
rilor” s-a desfășurat miercuri, pe

circuit, în centrul orașului Constan
ța. 66 de alergători s-au angajat în 
disputa pentru primul loc, parcurgînd 
23 de ture, un total de 50 de km. 
Traseul foarte dificil, cu multe vi
raje și cîteva urcușuri, a constituit 
un examen prea greu pentru puterile 
acestor tineri rutieri. In plus, vîntul 
foarte tare Ic-a epuizat și ultimele 
resurse. Așa se faee că întrecerea 
a luat, la un moment dat. un as
pect ciudat, alergătorii înșirîndu-se 
pe traseu într-un ucsfirșit monom, 
fruntașii prinzîndu-i pe codași, fără 
ca spectatorii să sesizeze acest lu
cru. La sprinturi participau cite 
10—12 alergători din care, însă, doar 
2-3 aveau dreptul s-o facă, restul 
avind .. ture lipsă. Desfășurarea 
nescontală a acestei probe i-a pus în 
încurcătură piuă și pe arbitri, care 
n-au reușit să noteze întotdeauna co
rect trecerea concurent ilor. Multă 
vreme. V. Selejean s-a aflat în frun
tea clasamentului pe puncte, după ce 
îl depășise pe SzAke. dar apoi, Raidt 
a folosit ajutorul (nepermis de re
gulamentul unei curse individuale) 
colegilor săi Sieber și Dresler, ră
mași in mod intenționat în urmă, și 
a preluat conducerea. El a recoltat 
un mare număr de puncte și în final 
a trecut primul linia de sosire dar 
a primit o binemeritată sanc|iunc de

etapa a treia
2 minute pentru infracțiunea comisă, 
la fel ca și colegii care l-au ajutat^

Liderul Ctistian Tudoran care, dej 
marți, de cînd a preluat tricoul gal
ben, este intr-o stare de accentuata 
crispare, proprie rutierilor lipsiți de 
experiența concursurilor inlcrnațias' 
iiale, a luat startul timorat, a aștep
tat cu înfrigurare ultimul sprint pen
tru a și apăra poziția. El a scăpat 
citeva evadări reușite — din care 
cauză a pierdut primul loc în cla
samentul general.

Această clapă, de la care scontanr 
un speulaool sportiv de calitate, aț 
fost — din motivele arătate — de 
un slab nivel. Ea a favorizat sehim- 
bări in t lasauientul general de a că
ror justă valoare nu slntem convinși. 
ClasunwMul elupei: 1. V. Selejean 
(Dinamo București) 11128:40. 2.. Na
gy Istvan (Ungaria) același timp; 
3. A. .‘■litiu (Dezrobirea Brașov)) 
ll>2‘):50, 4. S. Suditu (Olimpia
București), 5. C. Tudoran (Tinărul 
Metalurgist Brăila), 6. P. Ivănesci», 
(Șc. sp 1 București) — același 
timp, 7. L. Szapanos (Ungaria)' 
11129:53. în clasamentul general* 
după irei etape conduce Nagy Istvan 
41135:23. urmat la 50 de secunde de 
C. Tudoran. Ultima etapă se des
fășoară joi. pe șoseaua Constanța 
— Tulcea 120 km.

HRISTACHE NAUM

La Constanța, rn primul lor meci:

România (tineret) — Franța 3-1

După antrenament...
Eolo : P. Romoșan

CONSTANȚA, prin telefon. In 
localitate se va desfășura săptămî- 
na viitoare un important turneu in
ternațional feminin de volei (veri
ficare în vederea C.E. din octom
brie de la Istanbul), cu participa
rea echipelor naționale A ale Po-

loniei, Cehoslovaciei, Franței șl 
reprezentativelor de senioare, de 
tineret și de junioare ale țării1 
noastre.

„încălzirea” pentru această com
petiție, iubitorii de volei din loca
litate și-o fac asistînd, deocamdată, 
la întrecerile dintre formația de 
tineret a României și prima echipă, 
a Franței. Cel dinții meci dintre

CU O LUNA ÎNAINTEA CAMPIONATELOR MONDIALE DE TALERE Șl SKEET

ATENȚIE, ÎN CONTINUARE, LA PREGĂTIRE!
Aț-a cum ara tain și într-una din a- 

vancFontcile campionatului internațio- 
ual de talere și skeet al României — 
desfășurat la sfîr.șitul săptămînii t're- 
cule la poligonul Tunari — aeeastă 
competiție avea darul să ne demons
treze care este gradul de pregătire a 
trăgătorilor noștri vizați pentru cam
pionatele mondiale de Ia Bologna, din 
a doua jumătate a lunii septembrie.

i>e la bun început', trebuie spus că 
întrecerile taleriștilor și skeetiștilor 
din cele șapte țări au fost necesare, 
ele Scoțînd în evidență o serie de lu
cruri de care se. va ține seama — 
fără îndoială — în pregătirea care 
»e va mai face pînă la Bologna.

Am notat cu „foarte bine44 evolu
țiile lui Cheorghe Enaclie și Gheor- 
ghe llorescu (antrenpr Augustin 
Mișca) constanți în rezultate, de va
lori ridicate. Amîndoi au impresionat 
prin calmul și siguranța lor în toate 
momentele concursului. Primul, fără 
• se lăsa afectat de handicapul de 
trei talere cu care pornise în ziua 
» doua^xr față de francezul Ro- 
brolle și Dumitrescu — și-a dozat 
judicios. eforturile, s-a concentraț ia 
fiecare serie, reușind să se detașeze 
în cele din urmă și să cucerească o 
prețioasă și meritată victtoiic. Cel de 
a1 doilea — Cli. Florescu —• și-a re
liefat calitățile și iu pasionantul ba

raj susținut cu Rabrolle.-Cu o țintită 
impecabilă și cu eleganță, Gh. Flo- 
resett s-a impus in acest ,,nieei“ de 
la început și pină la sfîrșit.

Fa|ă de tehnica și experiența com- 
petiț'onală a fostului campion olim
pic fon Dumitrescu, comportarea in
constantă a acestui trăgător apare 
inexplicabilă. După 99 t. realiza
te sinibătă, duminică dimineața, în 
primele două serii (total 50 t.), Du
mitrescu a ratat Î0. Un procentaj de 
greșeli surprinzător de mare pentru 
un trăgător de valoarea lui Dumitres
cu. Acesta însă nu s-a arătat de loe 
mirat de rezultatul înregistrat și 
foarte liniștit ne-a declarat: „In ul
timul timp nu prea am făcut antre
nament*.., In asemenea condiții, de
sigur, comportarea lui Dumitrescu nu 
niai trebuie să surprindă. Dar, cum 
se va putea prezenta la G. M. ? Kă- 
mine de văzut cum vor decurge pre
gătirile în săptămînile următoare și 
forma la care va ajunge Dumitrescu. 
Aceeași situație o prezintă și Ștefan 
Popovici. El nu a avut timp să se 
intreneze. De altfel, la competiția de 
sîmbătă ți duminică, l’opovici a venit 
la start direct dintr-o deplasare pe 
linie profesionala. Deci inconstanța 

.. comportării lui este motivată. In 
Mrtfel de condiții însă, întreaga evo
luție a reprezentativei noastre de ta

lere la C..M. de la Bologna va sta 
.sub semn de întrebare. Sperăm ca fe
derația de specialitate să facă ceva 
pentru îmbunătățirea pregătirilor tu
turor componenților lotului nostru re
publican de talere. Și nu este vorba 
numai de taleriști ci și de skeetiști. 
Aici, situația este și mai puțin roză. 
Aceasta este, după părerea noastră, 
concluzia recentelor întreceri. Singur, 
Albeseu a concurat (în ultima zi) la 
valoarea lui. In rest, Sencovici, Dia- 
conu și Danciu, dar mai ales primii 
doi, au tras slab. Este adevărat' eă 
Sencovici a utilizat o armă nouă, că 
el și Diaconu se află după o se
siune de examene, totuși... Se pare 
că tînărul Sencovici, un element ta
lentat, a manifestat în ultima vreme 
simptome de oboseală. Iar ca o conse
cință : o doză insuficientă de încre
dere, apariția unor semne de dez
orientare. In orice caz, evoluțiile 
și rezultatele skeetiștilor noștri ar 
impune — poate — o mai bună sis
tematizare a procesului de instruire.

In cronica dedicată competiției 
propriuzise menționam reapariția pli
nă de speranțe a lui Bogdan Mari
nescu — după o întrerupere de a- 
proape un an. Despre comportarea 
acestui talentat ți tenace sportiv ne 
vom ocupa însă într-un alt articol.

Treci ud la alte aspecte ale cam

pionatului de talere ți skeet al Ro
mâniei, vom sublinia arbitrajele bune 
asigurate întrecerilor de talere. In 
schimb, In skeet au existat nume
roase greșeli de arbitraj, ceea ce a 
dus la unele nemulțumiri ale parti- 
cipantilor, la o serie de contestații. 
De asemenea, și calitatea necores- 
punzătoare a talerelor (spargeri dese 
în aruncătoare) a provocat' multe 
neajunsuri. Este, desigur, regretabil. 
La fel și faptul că -—- cu două, trei 
excepții — membrii biroului federa
ției de specialitate (în total 13 per
soane) nu au fost prezenți la a- 
ceastă competiție importantă. Să nu-i 
fi interesat oare comportarea trăgă
torilor noștri ? Sîntem convinși că 
dacă acestui concurs î s-ar fi a- 
eordat mai multă atenție și era or
ganizat cu mai multă grijă, specta
torii de la poligonul Tunari ar ff 
fost scutiți de unele imagini neplă
cute. De pildă, ținuta vestimentară 
sub orice critică a personalului teh
nic ajutător. Asemenea lipsuri puteau 
fi evitate. Nădăjduim că cel puțin în 
viitorul apropiat. In prima decadă 
a lui septembrie, tot la Tunari, se 
vor disputa „internaționalele” Ro
mâniei la probele de pușcă și pis
toale. Așadar...

Q COMARN1SCH1

ele a avut loc marți, în Sala Spor
turilor din Constanța, unde se vor 
disputa și partidele turneului in
ternațional care începe luni. Jocul, 
în multe perioade dîrz și de valoa
re tehnică ridicată, s-a încheiat cu 
victoria echipai noastre, la scorul 
de 3—1 (15-6, 15-13, 7-15, 15-13). j

Garnitura speranțelor voleiului) 
nostru feminin a obținut cîștig de 
cauză in intilnirea respectivă în-, 
deosebi mulțumită comportării ju- 
cătoarclor Dobrogeană, Zaharescu 
și Pripiș, care au fost cele maii 
eficace. Din formația, oaspetelor, 
s-au evidențiat Foucher și Garnier.

Al doilea și al treilea meci din
tre echipa de tineret a României 
și reprezentativa Franței se dispu
tă azi și mîine.

LI VIU BRUCKNER — coresp.

De la I. E. B. S.
începi nd de astăzi s-au pus in 

vinzare, ța casele : Smirdan nr. 13, 
Agenția C.C.A., Stadionul Republi
cii, Agenția Loto-Pronosport din 
calea Victoriei, Stadionul „23 Au
gust”, casa din Parcul Obor — bi
lețel» pentru cuplajul fotbalistic : 
PROGRESUL — U.T.A. și RAPID 
*— ARGEȘUL, care va avea loc du
nlin. că 20 august, incepind de la 
ora 15,45, pe stadionul „V August*4- ,



De ia Federația Română de Fotbal I
Marti seara a avut loc ședința 

biroului F. R. Folbal.
Au fost stabilite măsuri cu pri

vire la deschiderea celei de a 50-a 
ediții — jubiliară — a campiona
tului national de fotbal.

S-au dat recomandări pentru 
întocmirea unui proiect cu privire 
la stabilirea viitorului sistem 
competițional.

S-au precizat jaloane cu privire 
la înființarea de la 1 ianuarie 1968 
a- unui număr de cluburi de fotbal 
cu caracter experimental, precum 
și trecerea, de la aceeași dată, a 
secțiilor de fotbal de performanță 
pe gestiune proprie.

Biroul a ascultat hotărîrile comi
siei centrale de disciplină, care a 
luat următoarele decizii:

— suspendarea pe timp de 6 
etape din campionat a jucătorului 
MANOLACHE CICERONE de la 
echipa Farul Constanța pentru lo
virea intenționată, a adversarului 
și scoaterea acestuia din joc, pre
cum și pentru atitudine jignitoare 
față de arbitru, în meciul amical 
cu Universitatea Craiova disputat 
la Constanța în ziua de 6 august 
1967.

Pentru incidentele și actele ne
sportive petrecute la meciul ami
cal C.S.M. Sibiu—Steagul Roșu 
Brașov disputat la Sibiu pe data 
de 26 iulie a. c., au fost suspendați 
următorii jucători :

—GHEORGHE GHEORGHE de 
la C.S.M. Sibiu pentru ironizarea 
în repetate rînduri a adversarilor, 
pentru ieșiri brutale și instigări 
continue, care au dus la degene
rarea jocului — 6 etape din cam
pionat ;

— JENEI IULIU de la Steagul 
Roșu Brașov — pentru lovirea ad
versarului și recidivă în abateri — 
4 etape ;

— NAGHI EUGEN de la Steagul 
Roșu Brașov — pentru pălmuirea 
adversarului —■ 2 etape.

Pentru demnitatea fotbalului

Analizînd greșelile săvirșite de 
arbitrul Negoiță Nicolae, conducă
torul jocului amical Farul Con
stanța—Universitatea Craiova, Co
legiul central de arbitri a hotărît 
sanctionarea acestuia cu suspen
darea dreptului de a conduce în- 
tîlniri oficiale pe timp de 3 luni, 
pentru tolerarea de manifestări 
neregulamentare ale jucătorilor și 
reprimirea în joc a fotbalistului C. 
Manolache după ce în prealabil îl 
eliminase de pe teren.

— Colegiul central al antrenori
lor a constatat că antrenorul Comă- 
nită Petre de la Farul Constanța 
a intrat în terenul de joc și a in
fluențat arbitrul, făcîndu-1 să re
vină asupra unei decizii, fapt care 
contravine rolului educator pe 
care trebuie să-l aibă antrenorul. 
Pentru această abatere, antrenorul 
Comăniță Petre a fost sancționat 
cu retrogradarea pe timp de 2 luni, 
de lâ categoria a Il-a la a III-a.

— S-a dat avertisment secțiilor 
de fotbal ale cluburilor Farul Con
stanța, Steagul roșu Brașov și 
C.S.M. Sibiu pentru deficiențe în 
organizarea meciurilor, precum și 
pentru slaba eficacitate a muncii 
educative desfășurate cu jucătorii.

— Biroul Federației Române de 
Fotbal recomandă tuturor factori
lor care răspund de buna desfă
șurare a activității fotbalistice să 
ia toate măsurile pentru disputa
rea jocurilor de fotbal în cele mai 
bune conditiuni.

Se cere, de asemenea, ca în 
toate cazurile de încălcare a nor
melor de desfășurare a jocurilor 
de fotbal, membrii comitetului fe
derației și ai comisiilor de fotbal 
să informeze operativ federația, 
pentru a se putea lua în 
cel mai scurt timp cele mai 
eficiente măsuri.

NE VORBESC NOII VENIȚI

Bone și Nicu yor
Văz.uți de Neagu Radulescu

TIBERIU BONE (A. S. Armata 
Tg. Mureș) : Sîntem într-o situație 
cu totul nouă, atît eu, cit și echipa : 
la primul campionat in categoria A 
(eu, ca antrenor). E lesne de închi
puit că o astfel de condiție creează 
o multitudine de obligații. Sincer 
să fiu, gindurile acestea m-au co
pleșit imediat după ce arbitrul 
fluierase sfirșitul jocului cu C.F.R. 
Timișoara (de la Timișoara), con
sfințind faptul că devenisem o 
echipă de categoria A, în documen

tele F.R. Fotbal și în inimile su
porterilor noștri din Tg. Mureș. 
Atunci, mi-am dat seama că greul 
de abia începe, că va trebui să de
monstrăm, și in fapt, că sînțem o 
echipă de prima categorie. Sub 
acest semn s-au desfășurat, de alt
fel, toate pregătirile pe care le-am 
făcut pînă acum.

Personal, am încredere în băieții 
mei, în talentul lor, în voința lor, 
în dorința lor de a se impune. 
Acum, alături de jucători ca Tîm- 
pănaru, Ciutak sau Dodu se află 
un Raksi care speră, la Tg. Mureș, 
o reabilitare în fața admiratorilor 
săi. E un aspect ce merită să fie 
luat în considerație.

Dar, dincolo de toate acestea, aș 
vrea ca în jocul A.S. Armata să 
se vadă că antrenorul ei este Tibe- 

riu Bone. Spun asta, în sensul că 
toată viața mea de jucător am cre
zut in fotbal, în posibilitatea de a 
te impune prin ceea ce este esen
țial în acest sport : o tehnică indi
viduală și de joc împinsă spre fi
nețe, o înțelegere aprofundată a 
legilor sale tactice moderne Și un 
spirit de echipă total.

D. NICOLAE-NICUȘOR (Dinamo 
Bacău) : Știu că oarecum... mi-am 
asumat un risc preluind conduce
rea tehnică a echipei băcăuane, 
după succesul repurtat de această 
formație sub conducerea lui Teașcă. 
Oamenii — conducătorii de club, 
jucătorii și spectatorii — sînt gata 
să facă diverse comparații, mai 
ales cind se ivesc defecțiuni (Ca să 
nu zic insuccese). Există, apoi, 
deosebiri în ce privește felul de a 
conduce pregătirile sau concepția 
în legătură cu fizionomia jocului și 
a echipei.

Fără îndoială că primul obiectiv 
îl constituie problema păstrării lo
cului printre fruntașele fotbalului 
românesc. Nu va fi ușor, o primă 
condiție fiind cîștigarea tuturor 

punctelor de „acasă". Apoi, absența 
îndelungată a reprezentantei Bacău
lui din prima categorie creează și 
ea o stare de lucruri complicată 3 
spectatorii din București, Brașov, 
Cluj sau Ploiești sînt, desigur, cu
rioși să vadă cum joacă noua echi
pă Dinamo Bacău. Aci, după cum 
se știe, încercăm, în prezent, să 
facem o sinteză între ceea ce a fost 
în categoria B și jucătorii recent 
veniți — Nunweiller IV, frații Ene, 
Maghiar. E un proces anevoios, 
care cere timp și răbdare.

Cum va arăta echipa in campio
nat ? Iată un lucru pe care aș vrea 
să-l știu și eu cit mai repede. Și 
lupt pentru aceasta. Deocamdată, > 
totul se află în stadiul de idee sau, 
poate mai corect spus, în stadiul 
de căutare a „rețetei fericirii”.

Să vedem.
{Urmare din pag. 1) 

alterarea calității tehnice a jocu
lui. Deseori fotbaliștii se preocu
pă în principal de obstructionarea 
adversarului și deci nu urmăresc 
sâ-și exprime valoarea (atit cit 
o au), ba, mai mult, împiedică 
și adversarul să joace, urmărind 
să ajungă la victorie prin mijloa
ce nesincere, denaturînd uneori 
ierarhia valorilor. Dorim cu toții 
să vedem meciuri de fotbal cu 
faze excelente, construite cu ra
finament tehnico-tactic, disputate 
bcrbătește, dar corect. Dar atît 
limp cit fotbalistul cu mingea are 
frică de adversar, ei nu va reuși 
niciodată să gîndească lucid faza 
de joc, va fi obsedat să-și apere 
gleznele și genunchii, să expe
dieze balonul oriunde numai să 
scape de el, într-un cuvînt să 
joace pripit, greșit, să nu poată 
fi eficace și spectaculos. Cei mai 
buni fotbaliști din lume, reflec- 
tînd o adevărată conștiință profe
sională, dovedesc în cele mai 
aprige întîlniri o totală demni
tate. Ei luptă corp la corp, utili- 
zînd regulamentar pentru protec
ția balonului sau deposedarea ad
versarului forța trenului superior. 
In schimb, conform unei legi 
nescrise, dar sacre, ei își res
pectă integritatea corporală, con- 
știenți că dacă vor face din ad
versar o victimă, mîine ar putea 
ajunge ei în aceeași postură.

Este dureros să constatăm că 
acum, înaintea acestui campionat 
jubiliar, a cărui începere trebuie 
să coincidă nu numai cu aplica

NOI AUTOTURISME TA PRONOEXPRES
La concursul excepțional Pronoex- 

pres din 6 august 1987, au fost atri
buite un număr de 27 autoturisme, 
în afara celor aproape 14000 de pre
mii în bani.

Iată lista celor 27 de cîștigători de 
autoturisme de la această tragere:

Categoria I — cite un autoturism 
„RENAULT 16“: Gal Ștefan din Olă- 
nești, Benocs Zoltan din Arad, Văr- 
zaru Traian din Buzău, Stan Anghel, 
lonescu Gheorghe, P. Lucian și Uța 
Nicolae din București.

Categoria a ii-a — cîte un auto
turism „SKODA 1000 M.B.“: Anghe- 
loni Nicolae din Făget, reg. Banat, 
Petrache Alexandru din Mizil, An« 
gheliu Milian și Alexandrescu Marie- 
Jeanne din București.

Categoria a in-a ~ cîte un autotu
rism „Fi AT 850“, Schiteanu Haralam- 
bie din C. Lung-Muscel, Simion Lina 
din comuna Budești. Radulescu Nico
lae și Patancius Aristide din Bucu
rești.

Categoria a FV-a — cîte un autotu
rism „TRABANT 601“; Capalb S. Ion 
din comuna Lița, reg. București și 
Mihăiiă Aurora din Iași. 

rea unor măsuri de reorganizare, 
dar și cu o radicală cotitură în 
sfera mentalității, o serie de fot
baliști fruntași dovedesc că n-au 
asimilat încă valorile morale ale 
fotbalului. în același timp, păr
tași la aceste secvențe penibile 
au fost — precum reiese din ana
liza biroului federal - unii ar
bitri și antrenori. Toți aceștia au 
viciat atmosfera unor jocuri ami
cale, la care un public numeros 
venise să vadă un spectacol plă
cut, destinzător. Nu e greu să 
înțelegem dezamăgirea încercată 
de iubitorii fotbalului după ase
menea mostre. în același timp 
spectatorul obiectiv condamnă 
comportarea unor .susținători" 
fanatici ca aceia de la Sibiu care, 
în timpul incidentelor dintre ju
cători, au pătruns în teren, dînd 
astfel o dimensiune mai gravă 
faptelor comise de fotbaliști.

Considerăm că exigența comi
siei de disciplină a F. R. Fotbal, 
manifestată în sancțiunile apli
cate semnifică atitudinea in
transigentă pe care forul de 
conducere al fotbalului nostru este 
hotărît s-o instaureze cu neclin
tită consecvență pentru apărarea 
moralității fotbalului. Aplicarea 
acestor, pe deplin meritate, pe
depse jucătorilor, arbitrilor și an
trenorilor care nu se pot des
prinde de o anumită concepție, 
care au brutalizat sportul în goa
na după rezultate (chiar și în 
meciuri amicale), trebuie să de
clanșeze un serios proces de con
știință în toate cluburile și aso
ciațiile.

In urma tragerii la sorți a autotu
rismelor oferite la categoria a V-a și 
a Vl-a, au fost desemnați următorii 
cîștigători: categoria a V-a: un Re
nault 16: Fekete Moise din Tg. Mureș; 
un Fiat 1300: Mircea Nicolae, comuna 
Ulmeni-Oltenița ; o Skoda 1000 M.B.; 
Preda Nicolae, comuna Vișina-Gă- 
ești: un Fiat 850: Cristea loan din 
București; un Trabant 601: Klein Ernb 
din Timișoara. Categoria a Vl-a: un 
Renault l(h Tarta Iuliu din București: 
un Fiat 1300: Peruț Augustin din Ora
dea; o Skoda 1000 MB: Petrescu Grl- 
gore din Focșani; un Fiat 850: Burs- 
zan Nicoiae din Agnita: un Trabant 
601; Ghinescu Corneliu din Constanța.

PRONOEXPRES NR. 33 
DIN 16 AUGUST 1967

Extragerea I :
44 1 9 49 32 41 — 38 23

Fond de premii : 452.371 lei.
Extragerea a II-a :

3 . 13 44 i 27 13 — 23 34

Pe viitor, după cum a reieșit 
din ședința biroului federal care 
a judecat aceste abateri, aspri
mea va merge mînă-n-mînă cu 
consecvența. Cei vinovați nu vor 
mai fi doar „pișcați" cu sancțiuni i 
minore, și acestea volatilizate pe I 
loc prin aplicarea faimoasei legi 
Beranger, o adevărată bulă de 
indulgență pentru cei amatori 
să-și încerce tăria crampoanelor 
pe tibia adversarilor, sau să 
aducă injurii publicului^ arbitrilor 
sau partenerilor de întrecere. 
Nici un fel de argumente (pri
varea echipei de unul sau mai 
multi fotbaliști valoroși, lot re- 
strîns, importanța meciurilor vi
itoare etc.), precum și nici un 
fel de intervenție în favoarea a- 
cestor exponenți care atentează 
la demnitatea fotbalului nu vor 
mai fi luate în considerație. 
Orice acțiune întreprinsă pe vi
itor în acest sens, de conducă
torii de secții nereceptivi la una 
dintre principalele căi de redre
sare a fotbalului nostru, va fi 
fără doar și poate timp pierdut.

Noi sîntem convinși că această 
optică nouă, exprimată prin mă
surile disciplinare publicate, va 
fi înțeleasă în semnificația ei cea 
mai profundă, la toate cluburile 
și asociațiile din țară. Lucrurile 
sînt clare și ușor de înțeles pen
tru toată lumea fotbalului nostru. 
Noi sperăm că una dintre sur
sele capabile să determine, des
tul de repede, un oarecare spor 
de calitate în jocurile viitorului 
campionat va fi reglementarea ra
porturilor etice dintre jucători, 
antrenori, arbitri și public.

Programul turneului 
speranțelor olimpice

După cm» s-a mai anunțat, în pe
rioada 25 august — 3 septembrie 
în R.P. Bulgaria va avea loc tur
neul internațional de fotbal pentru 
juniori : „Cupa speranțelor olimpice44. 
Și-au anunțat participarea echipe re
prezentative din 8 țări, care au fost 
împărțite în două grupe, după cum 
urmează: grupa I — Bulgaria,
R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria ; gru
pa a II-a — România, Uniunea 
Sovietică. Iugoslavia, Polonia.

La federația noastră de fotbal a 
sosit o comunicare din partea orga
nizatorilor, cu programul tuturor me
ciurilor din cadrul acestui turneu. 
Să amintim mai întîi zilele și orele 
la care sînt programate meciurile 
juniorilor români : 25 august, la

Plovdiv (ora 17) România — Iugo
slavia ; 27 august, la Pleven (ora 
15,15) România — U.R.S.S. ; 29
august, la Mib-ailovgrad (ora 17) 
România — Polonia. Iată și celelalte 
meciuri din grupa a 11-a : 25 au
gust: U.R.S.S. — Polonia (la Pa- 
zargtk) ; 27 august : Iugoslavia — 
Polonia (Kustendil) ; 29 august: 
U.R.S.S. — Iugoslavia (Blagoev- 
grad). în grupa 1 sînt programate 
partidele: 25 august : Bulgaria — 
Cehoslovacia (Sofia) ; R.D.G. — Un
garia (Bernik); 27 august: Bulga
ria — R.D.G. (Sofia) ; Cehoslovacia
— Ungaria (Plovdiv); 29 august! 
Bulgaria ■— Ungaria (Sofia) ; R.D.O*
— Cehoslovacia (Pazargik)

ȘTIRI, ȘTIRI

Fond de premii : 314.783 lei din care 
13.942 lei report categoria I.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 23 august 1967, la București.

Premiul de 25.000 lei, concurs Pro- 
noexpres nr. 32 din 9 august a.c. de 
la Extragerea a II-a a revenit partici
pantului Ungureanu Gheorghe din Tg. 
Neamț.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO DIN 11

AUGUST 1967
Categoria I: 1 variantă a 130.644 lei 

și 1 a 32.661 lei; a II a: 3 a 31.803 lei 
Și 4 a 7.950 lei; a III-a: 84 a 1.381 lei 
și 155 a 345 lei; a IV-a 281 a 561 lei și 
386 a 140 lei; a V-a: 617 a 296 lei și 
968 a 74 lei.

Premiul de categoria I a revenit 
participantului Mentei Gyida Istvan 
din Sighetul Marmației.

'Rubrică redactată de Administra
ția da Stat Lolo-Pronosport.

PENTRU MECIUL 
CU ECHIPA 
BERLINULUI 
OCCIDENTAL

Ieri- s-a stabilit lo
tul selecționatei ora
șului București care, 
la 30 august, va evo
lua în Berlinul occi
dental. Lotul cuprin
de următorii jucători : 
Răducanu, Ilaidu, Su- 
ciu, Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Nunweiller HI, 
Boc, Dumitru Nicolae, 
Hălmățeanu, Gher- 
gheli, D. Popescu, Ne
grea, Lucescu, Soo, 
Nunweiller VI, Voi- 
nea, Dumitrache, Nea- 
gu, Manea.

• Se aduce la cunoș
tința cluburilor și a- 
sociațiilor sportive că 
în campionatele de ju
niori au drept de par
ticipare numai junio
rii născuți după 1 sep
tembrie 1949.
A.S.A. TG. MUREȘ— 

SELECȚIONATA 
ARMATEI R. P. D.
COREENE 4-1 (1-0)
TG. MUREȘ, 16 (prin 

telefon). — Aproxima

tiv 15 000 de spectatori 
au asistat Ieri după- 
amiază ia jocul inter
național dintre A.S.A. 
Tg. Mureș și redutabila 
selecționată a armatei 
R.P.D. Coreene. Me
ciul, de bună factură 
tehnică, a constituit o 
repetiție generală îna
intea începerii campio
natului. S-au remarcat 
întregul cuartet ofen
siv al gazdelor și, în 
special, „pionii cen
trali", Pavlovici și 
Raksi. Primul, în deo
sebită vervă, a și în
scris trei goluri (min. 
15 ; 58 — din 11 m ; și 
82), ai patrulea fiind 
opera lui Micu (min. 
66). Punctul de onoare 
al oaspeților a fost 
realizat de Mun—Djon 
U.
ION BRAȚAN
ION PAUȘ - coresp.

ORA ÎNCEPERII
MECIURILOR

Meciurile din ca
drul etapelor din 20 
și 27 august ale cate
goriei A vor începe 
la ora 17. Meciurile 
de categoriile B și C 
din toate etapele tu
rului vor începe la

ora 11, cu excepția ce
lor prinse în progra
mul Pronosport, care 
vor avea Ioc la orele 
stabilite pentru parti
dele din cadrul cate
goriei A.

Echipele organiza
toare, care doresc să 
dispute meciurile 1*. 
alte ore decît cele 
stabilite de F.R.F., ■vor 
cere, în scris, aproba
rea cu cel puțin 8 
zile înainte de data 
programării partidei.

LA 24 AUGUST: 
STEAUA — SELEC-ț 

TIONATA ARMATEI;
R.P.D. COREENE

Meciul Steaua — • 
Selecționata armatei 
R.P.D. Coreene se va- 
disputa la 24 august/ 
ora 19,30, pe stadionul 
Republicii. Biletele 
care au fost vîndute 
pentru jocul din 13 
august, rămîn valabile.

Â



Dinamo a cîșiigat taineal de polo de la Recce
ÎN ULTIMELE MECIURI, BUCUREȘTENII AU ÎNVINS SELECȚIONATA S.U.A. CU 5—3 ȘI PE PRO RECCO 

CU 5—4

RECCO, 16 (prin telefon). — E- 
cliîpa de polo a clubului Dinamo 
București a avut o comportare foarte 
bună Ia turneul internațional des
fășurat în localitate, ocupînd primul 
loc. în cel de al doilea meci, jucă
torii noștri au întîlnit reprezentativa 
S.U.A., o formație tînără (medie de 
vîrstă 23 ani) și extrem de rapidă 
(medie de viteză 56,5 pe 100 m).

La capătul unui meci spectaculos, 
bucureștenii au cîștigat cu scorul de 
5—3 (1—0. 1—2, 1—1, 2—0).
Mărculescu a deschis scorul, iar 
Grin (eseu l-a mărit la 2—0. Apoi, 
americanii au egalat prin Eshley și 
Eyrson din lovituri de la „4 me
tri1*. După repriza a treia, scorul a 
fost tot egal: 3—3 (au înscris 
Grințescu și R. Saary). In ultimul 
„sfert\ echipa bucureșteană a ata

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN DOSSELDORF, PENTRU „SPORTUL POPULAR"

cat dezlănțuit, dar n-a putui* obține 
victoria decît în ultimele 90 de se
cunde, cînd Kroner a finalizat în 
două rînduri cîteva frumoase a- 
tacuri colective.

Șapte ore mai tîrziu, echipa bucu
reșteană a întîlnit, în partida deci
sivă pentru desemnarea câștigătoa
rei, pe campioana Italici, Pro Recco. 
Jocul a fost extrem de dîrz în pri
ma repriză, niciuna din cele două 
echipe nereușind să marcheze. în 
următoarele 5 minute, Grințescu a 
transformat o lovitură de la „4 me
tri*. dar Pizzo l-a imitat destul de 
repede și, apoi, Lavoratori a adus 
conducerea localnicilor (2—1). Re
priza a treia a fost dominată cate
goric de poloiștii noștri. Ei au ata
cat* în permanență, obligîndu-și ad

versarii să se apere desperat. Gria- 
(eseu, Culineac și din nou Grințescu 
au răsturnat scorul în favoarea echi
pei Dinamo (4—2). Ultimele 5 mi
nute au fost dramatice. Italienii au 
făcut tot posibilul pentru a reface, 
dar bucureștenii s-au apărat calm și 
au contraatacat cu succes. Pe rînd 
au înscris Guerrini, Grințescu și Pizzo 
și în ultimele secunde, la scorul de 
5—4. arbitru! american J. Ferris a 
a gratificat formația gazdă cu un 
„4 metri44. Mureșan a parat însă ex
cepțional șutul lui Lavoratori și, în 
acest fel. Dinamo a cîștigat cu sco
rul de 5—4 (0-0, 1—2, 3—0,
1-2).

In general, echipa (în întregime) 
a avut o bună comportare, frumos a- 
preciată de presa locală.

Trimisul nostru special, V. TONCEANU, transmite Jin °raqa

După o zi grea, au fost desemnați campionii 
la categoria planoare

Speranțele noastre de marți, că 
timpul se va îndrepta, s-au realizat 
numai în parte: startul în prima zi 
a campionatelor mondiale de aero- 
modele de la Suzena s-a dat, miercuri 
dimineață, la categoria planoare, pe 
o vreme destul de liniștită, dar spre 
prînz declanșările termice intermiten
te care s-au produs au pus la grea 
încercare pe concurenți. La întreceri 
au luat parte peste 80 de sportivi, 
din 30 de țări, care au lansat mode
lele pe o porțiune de aeroport limi
tată. astfel că au fost momente cînd 
în văzduh se aflau 30—40 de apa
rate. Fluturările de fanioane, sem
nalele din mîini, alergările „piloți- 
lor44 și coechipierilor pe teren, în
curajările partenerilor de echipă, va
carmul apelurilor zecilor de stații de 
radio emisie-recepție (cu care concu
rent ii comunicau între ei) au creat 
un spectacol greu de descris.

Rezultatele au fost Ia început foarte 
bune, numărul celor care au realizat 
„timp maxim4* de zbor în primele 
starturi fiind foarte mare. Din acest 
pluton a făcut parte pînă a- 
proape de final și concurentul român 
Mihai Lefter. Starturile 3 și 4 au 
constituit însă un adevărat dezastru : 
s-a pornit un vînt în rafale, care a 
rupt multe modele și a produs marii 
căderi în clasament. La sfîrșiiul con
cursului au rămas la egalitate — 
900 p maximum — numai 4 concu
rent i. După proba de baraj, pe pri
mele trei locuri s-au clasat: 1. M. 
llirschel (R.D. Germană) — cam
pion mondial, 2. E. Veros (Ungaria), 
3. P. Modeer (Suedia). Concurentul 
român M. Lefter a ocupat locul 20, 
cu 814 p. Pe echipe, titlul a fost 
cîștigat de selecționata Cehoslovaciei. 
Formația noastră a ocupat locui 20.

„Cărțile de vizită44 ale luptătorilor
din R. F. a Germaniei

La campionatele mondiale de 
lvpte greco-romane de la București 
echipa R.F. a Germaniei prezintă 
o garnitură completă. Este, fără 
îndoială, cea mai puternică forma
ție vest-germană care ia startul la 
un campionat mondial și aș putea

pag- •)
Bulgaria. Unga-

CALEIDOSCOP tui că Gemmel știe să 
traga bombe s-au con
vins, nu de mult, și 
eîțiva portari renumiți...

(Urmare din 
de țări printre care 
ria, U.R.S.S., solicitînd chiar procura
rea acestor materiale.
• Pe adresa F.R.L. au sosit o parte 

din confirmările privind participarea 
reprezentanților forului internațional 
la C.M. Și-au anunfât sosirea la 
București: ROGER COULON (Franța) 
— președintele F.I.L.A., MILAN ER- 
CEGAN (Iugoslavia) — secretar gene
ral al F.I.L.A., dr. PEr STROMBACK 
(Suedia), MIHALY MATURA (Un
garia), BASIL FIKIORIS (Grecia), 
SENE MOUSTAFA (Senegal), general 
TENO TENOV (Bulgaria) — membri 
ai F.I.L.A.
• Dintre arbitrii internaționali in

vitați la C.M. au răspuns afirmativ: 
Antonsson și Kalstroen (Suedia). Lu- 
cacso și Balogh (Ungaria), dr. Kzecii 
(R.D.G.), Terzik (Iugoslavia). Svends- 
sen (Norvegia), Potborsky (Cehoslova
cia). Dewart (Belgia). Berger (Aus
tria). Bobrcv și Borisov (Bulgaria), 
Allpress (Anglia), Evanoff, Garber, 
Lied, Rosenberg, Rockwell (S.U.A.).
• Echipa Portugaliei participă pen

tru prima oară Ia campionatele mon
diale de lupte. Federația portugheză 
de specialitate își va definitiva echipa 
din următorul lot de sportivi: L.
Duarte, A. Aasquilhu (cat. 52 kg), A. 
Morais (cat. 63 kg), V. Madeira. A. 
Galantinho (cat. 70 kg), O. Goncalves, 
J. Pacheco, L. Grillo (cat. 57 kg), A. 
Santos, A. Costa (cat. 78 kg).
• Cel mai în vîrstă concurent în

scris în competiție pare să fie. pînă 
la ora actuală, belgianul MAURICE 
mewis (37 de ani), unul dintre ad
versarii fostului nostru campion olim
pic la cat. 52 kg. DUMITRU PÎR- 
VULESCu. Cu prilejul campionatelor 
mondiale de „greco-romane” de la 
Budapesta din 1958, M. MEWIS a ocu
pat locui IV. Pe ce loc se va clasa 
el în septembrie la București ? Răs
punsul va fi, bineînțeles, în funcție 
de „replica” tinerei generații cu care 
se va înfrunta pe saltea.

spune că este una dintre cele mai 
valoroase echipe din vestul Euro
pei. Antrenorul Heinz Ostermann 
(în vîrstă de numai 27 de ani !) pri
vește cu multă încredere evoluția 
elevilor săi. „Cred că in clasamen
tul neoficial pe națiuni, echipa 
R.F. a Germaniei va ocupa un loc 
printre primele șase".

Cele mai mari speranțe sînt le
gate de Rolf Lacour (cat. 52 kg) care 
in ultimii cinci ani nu a suferit 
nici o înfrîngere la tuș 1 Demn de 
remarcat este și faptul că aceșt 
luptător are picioare extrem de 
scurte în comparație cu trunchiul 
și brațele sale, care sînt relativ 
lungi. Intr-o zi „bună”, Lacour poa
te învinge toți adversarii. Un alt 
luptător de valoare este ex-cam- 
pionul mondial Fritz Stange (cat. 
57 kg) care, după o absență destul 
de îndelungată, participă Ia C.M. 
de la București. Fritz Stange a su
ferit un accident la „săptămîna pre- 
olimpică" de la Ciudad de Mexico, 
fiind nevoit să-și întrerupă antre
namentele timp de mai multe luni. 
Franz Schmitt 
alt sportiv cu 
poate furniza 
proporții, deși 
30 de ani), nu
rindul celor mai buni luptători ai 
lumii.

Iată, de altfel, cărțile de vizită 
ale luptătorilor vest-germani care 
vor lua startul la C.M. :

Cat. 52 kg. ROLF LACOUR. Năs
cut la 26 iunie 1937. Este de profe
siune funcționar de stat. A fost de 
șase ori campion al R.F.G. S-a cla
sat pe locul al 4-lea la C.M. din 
1963 și la J.O. din 1964. A ocupat 
locul al 3-lea Ia C.M. din 1966 și la 
C.E. din 1967. Din 1962 face parte 
din „elita" luptătorilor la această 
categorie. Specialitatea lui pe sal
tea : turul de braț.

Cat. 57 kg. FRITZ STANGE. Năs
cut la 20 septembrie 1936, funcționar 
la întreprinderea Mercedes Benz 
din Stuttgart. A fost de șapte ori 
campion al R.F.G. Este unul dintre 
cei mai valoroși luptători din R.F.

(cat. 70 kg) este un 
mare experiență și 
cîteva surprize de 
pînă acum (la cei 

a reușit să intre în

4

ț

Noi maestri emeriti* A

și maeștri ai sportului

a Germaniei : campion mondial și 
european in 1966, vicecampion mon. 
dial în 1965. Specialitatea în lupte : 
turul de braț cu răsturnare.

Cat. 63 kg. FRITZ SCHRADER. 
Născut în 1940, de profesiune mun
citor. A fost de șase ori campion 
al R.F.G. In 1965 și 1967 a cîștigat 
și titlul de campion la lupte libere. 
Se remarcă prin forță și dîrzenie. 
Din punct de vedere tehnic mani
festă multe lipsuri.

Cat. 70 kg: FRANZ SCHMITT. 
Născut la 5 septembrie 1937. De 
profesiune mecanic. A fost de șapte 
ori campion al țării. S-a clasat pe 
locul al 4-lea la C.E. din 1967. Este 
un luptător foarte combativ și exe
cută cu o mare viteză procedeele 
tehnice.

Cat. 78 kg : WERNER SCHRO- 
TER. Născut în 1944. De profesiune 
lăcătuș. Anul acesta a cîștigat, pen
tru prima oară, titlul de campion 
al R.F.G. Nu are experiență inter
națională.

Cat. 87 kg : PETER NETTEHO- 
VEN. Născut în 1941. A fost de opt 
ori campion al țării atit la „greco- 
romane”, cît și la „libere”. In 1966 
s-a clasat pe locul al 3-lea la C.M. 
Este unul dintre luptătorii cu o 
forță titanică.

Cat. 97 kg : HEINZ KIEHL. Năs
cut la 6 iunie 1943. De profesie spe
cialist în industria chimică. La J.O. 
din 1964 s-a clasat pe locul al 3-lea. 
A cîștigat, în total, 9 titluri de 
campion la „libere" și la „greco-ro
mane”. Este un luptător care exe
cută mișcările cu o viteză deru
tantă. Totuși, la C.E. din 1967 a 
avut o comportare slabă.

Categoria +97 kg: HORST 
SCHWARTZ. Născut în 1941. De 
profesie inginer. N-a cîștigat nici
odată titlul de campion al țării.

Rezervele echipei 
lewski, cat. 87 kg, 
campion al R.F.G. și 
baum, care a activat 
dar acum poate lua 
grea.

KARL ADOLF
redactor la S.I.D.

sînt : Kowa- 
de două ori 
Heinz Eichel- 
la cat. 97 kg, 
startul la cat.

SCHERER
Diisseldorf

LA TORINO a fost 
sărbătorit recent jubi
leul de 75 de ani de 
la Înființarea Federa
ției Internaționale de 
canotaj, FISĂ, care a 
luat ființă 
oraș in anul 
preună cu 
internațională 
naj, FISA 
mai veche _____
înființată in Europa.

Internaționale
care 

în acest 
1892. Tm- 
Federația 
de patl- 
este cea 
federație

OESTERSUND a și 
tnceput să se gîndeaseă 
la anul... 1976. Pînă la 
deschiderea J.O. de la 
Grenoble mai sînt doar 
șase luni, iar suedezii 
privesc mult inainte, 
pregătind planurile In 
ce privește obținerea or
ganizării J.O. de iarnă 
din 1976. Consiliul mu
nicipal din Oestersund 
a «Ies un comitet pen
tru analizarea tuturor 
posibilităților, iar la 
începutul anului viitor 
intenționează să-și pu
nă in mod oficia], can
didatura. Suedia a orga
nizat in 1912 J.O. 
vară, dar niciodată 
cele de iarnă.

continuă să se afle in 
centrul atenției specta
torilor, specialiștilor, an
trenorilor și reporteri
lor de la televiziune. 
Recent, în timpul unui 
spectacol de revistă dat 
la Berlin el a executat 
în timpul unui singur 
număr cinci “ “ 
dublu-„Axel“, 
ger'
tatorul american 
Button, de cinci 
campion mondial 
două ori campion 
pic, a oftat doar, spu- 
nînd : „Acest om este 
fenomenal !“

sărituri 
.Rittber- 

și „Lutz*. Comen- 
Dlck 

ori 
și de 
olim-

de 
pe

DONALD JACKSON, 
campion mondial de pa- 
patinaj artistic in 1962,

SCOȚII HERALD, unul 
din cele mai mari 
ziare scoțiene, a organi
zat un interesant con
curs. A dorit să preci
zeze care dintre fotba
liștii scoțieni are șutul 
cel mai puternic. Con
cursul s-a bucurat de o 
numeroasă participare, 
iar „regele" șutului a 
devenit — conform aș
teptărilor — Tomy Gem- 
mel, inter la Celtic. 
Mingea trasă de el a 
zburat la început cu 112 
km pe oră • Despre fap-

A APĂRUT pe neaș
teptate în tabăra de an
trenament a fotbaliști
lor de la internazionale, 
rugîndu-1 pe Herrera 
să-1 lase să joace un 
meci amical alături de 
Facchetti și Suarez, în 
schimbul sumei de 5 000 
de dolari. Mirat, Her
rera a acceptat ca băia
tul, în vîrstă de 17 ani, 
să arate ce poate.... 
Este vorba de Gesuido 
Gassedu. din Sardinia, 
fiul unui proprietar 
de magazin. Venind cu 
avionul la Milano. Ge
suido avea asupra sa 
suma de 10 000 de do
lari. Banii îi furase de 
la tatăl său, în speran
ța că-i vor ajunge pen
tru a face o... mare ca
rieră fotbalistică !

„MARELE PREMIU 
pentru umor“, pe care 
și-1 dispută anual re
dactorii ziarelor ameri
cane, a fost cîștigat de 
ziarul local din Center
ville pentru următorul 
anunț : ,,Campionatele
de patinaj ale S.U.A. 
vor avea loc sîmbătă | 
după masă pe patinoa
rul deschis din locali
tate. în caz de ploaie, 
întrecerile vor fi avut 
deja loc dimineața ’♦»

.Atleții inhăma/i iată o metodă eficientă de pregătire. barrel Horn 
nu-l poale retine pe Ralph Boston, care „trage" cu putere

(Urmare din pag. 1)
rășescu, Șerban loan (atletism); 
Paul Fozoroș, Norbert Nimesch. 
Nicolae Jitaru, Georgeta Liță, 
Maria Abrudan (alpinism-turism); 
Radu Diaconescu, Ekehardt Je- 
kely, Horațiu Giurgiu, Pavel Vis- 
ner, Gheorghe Novac (baschet); 
Mihai Trancă (box); Dorel Popo- 
vici. Ștefan Tarașov, Reinholt 
Bațchi, Etneric Tusa, Petre Cia- 
pura. Doina Bălașa (canotaj-iah- 
ting); Ion Ionescu, Valeriu Neagu, 
Florin Știrbei (fotbal); Lucreția
Anca, Elena Dobirceanu. Aneta
Schramko, Titus Moldovan, Petre 
Papp, Francisc Cosma (handbal);
Crista Traher, Dan - - -
(hochei-patinaj); Florea 
(lupte); Gavril Blajec, Emil Mu- 
reșan, Zoe Keznicenko, Andrei 
Anca (natație), Vasiie Dragomir, 
Gheorghe Nica, Gheorghe Stoica 
(rugbi); Constantin Carabela, Mar
cela Leampă (schi); Anton Pon- 
gratz (scrimă); Iudith Dibar (tenis 
cîmp); Edda Baia, Ștefan Caban, 
Mircea Lazăr, Gheorghe Senco- 
viei, Ioan Soare (tir).

Lăzărescu
Ciorcilă

Șerban loan—2,11 m ȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI
la înălțime

UDINE, 16 (prin telefon). — Miercuri a 
avut loc pe stadionul studențesc din loca
litate intiinirea triunghiulară dintre echi
pele reprezentative de juniori ale Italiei, 
Iugoslaviei și României. Tinerii atleți ita
lieni au obținut victoria în ambele me
ciuri, 122-78 p cu România și 118-82 p cu 
Iugoslavia iar juniorii noștri i-au invins 
pe cei iugoslavi cu 103-98 p.

Dintre cele mai bune rezultate înregis
trate de atleții români vom sublinia pe 
cele ale lui ȘERBAN IOAN 2.11 m la înăl
țime - 
DIMA 
niori.

Vom 
nostru

- record de seniori egalat, și ION 
8:32,2 pe 3 000 m — record de ju-

reveni cu amănunte In numărul 
de mîine.

LONDRA. La Aidershot, au continuat cam
pionatele mondiale de juniori la pentatlon mo
dern. Proba de tir a fost ciștigată de Tscherner 
(R.D.G.) cu 1 044 puncte. în clasamentul gene
ral conduce Langner (R.D.G.) cu 1 959 puncte, 
iar pe echipe R.D.G. are 5 640 p. și se află pe 
primul loc.

MOSCOVA. în etapa a 21-a a campionatului 
unional de fotbal, campioana U.R.S.S., Dinamo 
Kiev, a învins cu scorul de 1—0 echipa Cerno- 
moreț Odesa. Conduce Dinamo Moscova cu 31 
puncte din 20 meciuri, urmată de Dinamo Kiev 
cu 29 puncte și Dinaino Tbilisi cu 28 puncte 
(ambele din 21 de jocuri).
• Intiinirea internațională de atletism Anglia— 

S.U.A., desfășurată la Londra, s-a încheiat cu 
scorul de 139—84 puncte în favoarea oaspeților, 
care au cîștigat 19 din cele 21 de probe.

MONCHEN. Intiinirea internaționala de atletism 
desfășurată la Augsburg între selecționatele de ju
niori ale R.F.G. și Franței s-a încheiat cu victoria 
tinerilor atleți francezi, învingători cu 196—192 
puncte. Iată cîteva dintre rezultatele înregistrate: 
100 m: Bourbeillon (Franța) 10.4: 400 m: Nieolao 
(Franța) 47,3; 1 500 m: Bothers (R.F. a Germaniei) 
3:47.0; înălțime: Welmhofer (R.F. a Germaniei) 

2.04 m; lungime: Ugolini (Franța) 7,57 m. La Mont 
de Marsan, s-au întîlnit reprezentativele de ju
nioare ale celor două țări. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 59—58 puncte. Meyer (Franța) a 
alergat 200 m în 24.0. iar Kosendahl (R.F. a Germa
niei) a cîștigat proba de săritură în lungime cu 
6,12 m.

BUENOS AIRES. în primul meci al finalei 
campionatului sud-american la fotbal. Ia Buenos 
Aires, echipele Racing Buenos Aires și Na- 
cional Montevideo au terminat la egalitate : 
0—0.
• Echipa Penarol Montevideo va întreprinde 

la începutul lunii septembrie un turneu de 
cîteva jocuri în Europa. După competiția care 
va avea loc la Cadiz, în Spania, (2—3 septem
brie), Penarol urmează să joace în Italia si 
Anglia.

ROMA. în finala turneului internațional de 
tenis de la Viareggio, Bora Jovanovici (Iugo
slavia! I-a învins cu 6—4, 7—5, 6—0 pe italia
nul Pictrangeli. La feminin, primul loc a fost 
ocupat de jucătoarea italiană Maria Teresa 
Riedl, învingătoare cu 3—6, 6—3, 7—5 în jocul 
cu Francesca Gordigiani.

Redacția Și administrația: str. Vasiie Conta nr 16, telefon IL 10.05. Interurban 72 și 236 Tetei; sportrom bun 180. Tiparul: I P •hiformația*. str. Breroianii 23—25. 1(> 
PREJUL ABONAMENTULUI: 1 luna: 6.50 lei î 3 luni: 19,50 lei j • hint; 39 lei ; I an: ?8 lei.


