
Datele

meciurilor

F. C. Argeș —■

Ferencvaroș
In urma tratativelor dintre 

cele două cluburi, au fost 
definitivate datele partidelor 
dintre F. C. Argeș și Ferenc- 
varos, din cadrul „Cupei ora
șelor tîrguri": 20 septembrie 
la Pitești și 11 octombrie Ia 
Budapesta.

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

1950-1967: File din istoria campionatelor
mondiale de lupte on t o romane

ROMANIA

Deși sportul luptelor are 
veche istorie în

o 
_____  ... numeroase 

țări ale lumii și deși el a fi
gurat pe programul Jocurilor 
Olimpice încă de la prima 
ediție, cea din 1896, totuși 
primele campionate mondiale 
au fost organizate abia în 
anul 1950. De-atunci, cin
stea de a găzdui această im
portantă competiție a revenit 
unor țări cu o veche tradiție 
în acest sport ca Suedia, Ita
lia, Finlanda, Ungaria, S.U.A., 
etc. Ca o recunoaștere a pres
tigiului de care sportul româ
nesc se bucură astăzi în lume 
și datorită rezultatelor valo
roase înregistrate în ultimii 
ani de luptătorii noștri frun
tași, Bucureștiului i-a fost în
credințată pentru acest an or
ganizarea celei de-a XVI-a 
ediții a „mondialelor“.

Prima confruntare mondială 
a luptătorilor, în cadrul unui 
campionat, a avut loc în anul 
1950 la Stockholm. Această e- 
diție inaugurală a fost re
zervată luptătorilor de la 
„greco-romane“. Ne folosim 
de acest prilej pentru a arăta 
cititorilor noștri că pînă acum, 
în evidența Federației inter
naționale de lupte figurează 
15 ediții ale campionatelor 
mondiale, dintre care doar 
9 au fost organizate spe
cial pentru luptătorii stilului 
așa-zis clasic.

La Stockholm. întrecerile au 
fost dominate de luptătorii 
țării gazde, care prin Johans
son, Anderberg, Gronberg și 
Antonsson au cucerit 4 din 
cele 8 medalii de aur.

In 1953, la C.M. de la Nea- 
pole, își fac debutul și spor
tivii români. Suedezii pierd 
întîietatea mondială în fața 
luptătorilor sovietici care cu
ceresc cinci medalii de cam
pioni ai lumii : Gurevici, Ter- 
jan, Katvorjan, Kartozia și 
Englas. Un nou succes repur
tează sovieticii șl la ediția ur
mătoare a campionatelor de 
greco-romane, cea de la Karls
ruhe, în 1955. Stakeviei (57 kg), 
Garmaniak (67 kg), Maneev 
(73 kg), Kartozia (79 *9), Ni
kolaev (87 kg) și Masur 
(„grea") obțin medaliile de 
aur, celelalte două titluri re
venind italianului Fabra (52 
kgi șl ungurului Polyak 
(62 kg).

înBudapest a găzduiește,
1958, întrecerile „mondialelor*1. 
Gurevici (52 kg), Karavaev 
(57 kg), Kartozia (79 kg), Aba- 
șidze (87 kg) și Bozdane 
(„grea") aduc noi victorii re
prezentativei U.R.S.S., Polyak 
își menține titlul la cat. 62 kg, 
iar la cat. 67 kg și, respectiv, 
73 kg sînt încununați ca în
vingători luptătorii turci Do
gan și Ayvaz.

In iunie 1961 competiția 
mondială se desfășoară în Ja
ponia, la Yokohama. Cu acest 
prilej, un remarcabil succes 
obține luptătorul român VA- 
L.ERIU BULARCA, cîștigător 
al medaliei de aur la cat. 78 
kg. Celelalte titluri au revenit 
sportivilor sovietici Saidov 

(52 kg), Karavaev (57 kg), Ko_ 
ridze (70 kg), Zenin (87 kg) și 
Bogdan (+97 kg), egipteanu
lui Hamid (63 kg) și unguru
lui Gurics (97 kg).

(Continuare în pag. a 4-a)

IN ZIUA i
Prima victorie
a lui Șoptereanu

la 100 m bras
Admirabilă cursă, de ne

uitat această excepțională 
finală de 100 m bras, în
trecerea lui Șoptereanu și 
Costa pe distanța celor 
două lungimi de bazin a 
oferit publicului o luptă cot 
Ia cot, metru cu metru, în
toarceri cu maximum de 
eficacitate și sosire la „fo
tografie". într-un cuvînt:

DUMINICA ÎNCEPE
CAMPIONATUL UE FOTBAL

NOI, JUCĂTORII
uit a fost, puțin a rămas ! Cota interesului pentru 
fotbal este din nou extrem de ridicată. în ultimele 
luni, din opiniile încrucișate ca niște florete,. în arena 
acestui sport, au scăpărat cîteva adevăruri. Și încă 
de pe acum raza lor a început să încălzească.
în taberele echipelor se fac pregătiri intense, ajus

tări, evaluări cît mai precise, se scrutează zarea șj 
se simte, de ce n-am recunoaște-o, o. tradițională 

euforie. Firească sau nu, ea îi face pe multi dintre jucători 
să devină mai accesibili, 
interviuri și declarații. Le dăm cuvîntul.

n-am recunoaște-o, o tradițională 
fie muitî dintre jucători 
te circumstanțe, pentru

NUNWEILLER III (Dinamo București): „Iată-ne în fața 
unui nou campionat, poate cel mai greu din ultimii ani. Do 
ce spun acest lucru ? Chiar dacă m-aș referi doar la faptul 
că, astăzi, problemele privind fotbalul se pun într-un mod cu 
totul nou. în ultima vreme s-au purtat numeroase discuții 
în legătură cu profesionalizarea acestei activități, cu 
rarea unui nou climat de muncă și altele — toate 
spre ridicarea spiritului de răspundere al fiecăruia 
noi.

Fără discuție, cele mai multe priviri sînt îndreptate

instau- 
tinzînd 
dintre

Pentru a patra oară în 
acest sezon, studentul 
bucureștean Șerban loan 
a corectat recordul repu
blican de juniori la sări
tura în înălțime. Miercuri, 
la Udine, el a trecut înăl
țimea de 2,11 m cu care 
a egalat șt recordul națio
nal al seniorilor. Pe cînd 
mai sus ?

(Continuare în pag. a 3-a)

asupra Foto : R. Vilara

UN NOU CICLU 
de Învățare 

A ÎNOTULUI
Vineri, va fi inaugurat un 

nou ciclu (al 4-lea) de învă
țare a înotului la ștrandul 
Obor aparținînd Școlii spor
tive nr. 2. Participă copii în
tre 4 și 14 ani. Ciclul are o 
durată de 21 de zile, cuprin- 
zînd lecții zilnice de cîte 2 
ore. înscrieri se mai pot fnce 
telefonic la 35 53 31 sau 
35 02 25 și, de asemenea, la 
ștrand, unde se poate ajunge 
cil tramvaiul 14 sau trolei
buzul 85.

A NAȚIONALELOR DE SENIORI

A. Șoptereanu sprintează spre... titlul de campion

spectacol. Așa s-a desfă
șurat ieri la Dinamo între
cerea dintre cei doi bra- 
siști. Luptă viguroasă pe 
primii 50 
reșteanul 
după 32,5 
mai acest 
decidă victoria 
din „duelul 
adversarul său 
șoara. Costa a forțat vizi
bil pe a doua lungime și 
în final a ajuns pe aceeași 
linie cu sportivul bucureș
tean. Arbitrii' au văzut co
rect : ȘOPTEREANU. Și 
cronometrele au fost în 
ton : 69,9 pentru elevul
prof. Dimeca (record ega
lat) și 70,0 pentru elevul 
prof. Lovas. Două timpuri 
de valoare mondială.

Un succes așteptat a fost 
cel al Cristinei Balaban, în 
cea mai rapidă cursă, 100 m 
liber. Timpul ei (64,2), ca 
și cel al Gabrielei Gonos 
(66,4) constituie noi recor
duri ale tării.

La băieți, în schimb, lup
tă palpitantă la „sută". 
După primii 50 de metri, 
Moraru, Slavic, Schier și

de metri. Bucu- 
a întors primul 
s și poate toc- 
lucru avea să 

sa, prima 
pe 100 m cu 

din Timl-

Demetriad se aflau la ega
litate. Pe a doua porțiune a 
cursei 
Schier
Bucureșteanul a condus clar 
pînă la 90 de metri, cînd 
recordmanul 
vizibil efort, a revenit cîști- 
gînd clar : 
Schier, 57,3 pentru 
O victorie norocoasă a tost 
cea de Ia 200 m mixt, 
care VI. Moraru avea 
cele din urmă să ocupe pri
mul Ioc. La 50 
frunte se 
(30,9), Ia 
Tat (68,0), 
D. Naghi (1:53,0).

(Continuare în pag. a 2-a)

însă. Slavic și 
au sprintat sec.

țării, cu un

57,2 pentru
Slavic.

afla
100 
iar

în 
în

de metri, în 
VI. Moraru 
m — N.

la 150 m —
Mureșa-

Tinerele voleibaliste 
românce au învins 

din nou
reprezentativa Franței

ediție a Criteriului international al juniorilor
CONSTANȚA, 17 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Deosebit de frumoasă, cu 
multe faze dinamice și cu un 
final fericit pentru rutierii ro-

ASTĂ-SEARĂ, PE TERENUL FLOREASCA,

ROMANIA-LENINGRAD Șl GRECIA-UNGARIA...
...în „Cupa orașului București" la baschet masculin

După o zi de „odihnă", iubitorii bas
chetului din Capitală vor putea urmări 
pe terenul Floreasca noi întreceri inter
naționale care, ca și meciurile echipei 
române cu R.D.G., fac parte din pro
gramul de pregătire și verificare în ve
derea campionatului european din Fin
landa.

De astă-dată e vorba de turneul care 
începe astăzi și este dotat cu „Cupa ora
șului București". La el iau parte repre
zentativele masculine ale României, Gre
ciei, Ungariei și selecționata Leningra
dului. Competiția se află la a doua edi
ție, prima disputîndu-se în luna aprilie

a anului 
tri au 
(90—76) 
și s-au clasat pe primul loc.

Primii dintre oaspeții care au *- 
nunțat componența echipei au fost spor
tivii unguri. Ei deplasează cel mai va
loros lot la ora actuală, alcătuit din 
(în paranteze sînt’ trecute numărul de 
pe tricou, înălțimea, numărul jocurilor 
internaționale) : Gabany (5 — 2,02 — 
367), Orbay (4 — 1,93 — 57), Polik 
(6 — 1,93 — 125), Kovacs (7 — 1,86 
—. 28), Kulcsar (8 — 1,97 — 41), 
Prieszal (9 — 1,94 — 80), Banna (10

1962, cînd baschetbaliștii noș- 
întrecut echipele Ungariei 
și R.S.S. Ucrainene (73—72)

—1,91 — 70), Nyitrai (11 — 2,02 — 
15), Koranyi (12 — 2,00 — 30), Hal- 
mos (13 — 1,85 — 5), Lendvai (14 — 
1.98 — 12), Kangyal (15 — 1,86 — 
74).

Federația elenii de specialitate « a- 
rnrnțat și ea că va alinia la București 
pe cei mai buni jucători. Nu vor lipsi bi- 
necunoscuții Amerikanos, Trontzos, Kolo- 
kitas. Cît privește selecționata Lenin
gradului, ea cuprinde majoritatea bas- 
chetbaliștilor eare au reprezentat 
R.S.F.S, Rusă la Spartachiada popoa
relor.

Programul „Gupe* orașului București" 
prevede ca astăzi, în ziua inaugurală, 
să se dispute, de la ora 19, pe terenul 
Floreasca, meciurile România — Lenin
grad și Grecia — Ungaria.

mâni, etapa a IV-a, ultima, 
a acestei ediții a competiției 
internaționale a juniorilor ne-a 
probat' frumusețea disputelor 
cicliste, combativitatea care 
caracterizează noua generație 
de alergători. Reprezentanții 
noștri nu s-au împăcat cu 
configurația clasamentului ge
neral după 3 etape, în care 
le seăpase „printre degete" 
poziția de lider, și au atacat 
cu hotărîre.

El’apa a IV-a desfășurată 
miercuri dimineața pe șoseaua 
Constanța — Tulcea (100 km) 
a prilejuit o luptă extraordi
nară. La km 7 am notat pri
mul atac al lui P. Ivănescu 
și I. Ignat. Prematura expe
diție nu a reușit, dar Ignat nu 
a-a lăsat dezamăgit. La km 
10 « încercat din nou, a con
dus cursa vreo 6 km, după 
care a cedat. Atacurile s 
succedat cu repeziciune, 
km 30 Ghidioșan și Fulop 
inițiat o nouă evadare, dar

CONSTANȚA (prin tele
fon). Ieri seara, în Sala spor
turilor din Constanța s-a des
fășurat cea de a doua partidă 
dintre echipa de volei (tineret) 
a României și reprezentativa 
Franței. Voleibalistele noastre 
au obținut și de această dată 
victoria, la același scor : 3—1 
(12—15, 15—4.15-9,15—7), 
ca urmare a superiorității teh
nice și tactice manifestate în 
joc, precum și a forței deose
bite de atac, compartiment în 
care s-au remarcat jucătoarele 
Popa, Olaru și Dobrogeanu. 
Cil excepția primului set. în 
care româncele au evoluat sur
prinzător 
mult la 
celelalte 
cîștigate 
noastră.

Echipa franceză s-a 
să facă un joc cît mai bun In 
compania unui adversar supe
rior din punct de vedere teh
nic. Și a reușit aceasta nu
mai în primul set, pe care l-a 
și cîștigat, dar în continuare 
risipa de energie de la începu
tul meciului și-a spus cuvîn- 
tul.

Cea de a treia partidă se 
va desfășura sîmbătă dimi
neață (nu astă seară cum s-a 
anunțat inițial), la cererea 
echipei franceze.

de timorat, 
fileu 
trei 
clar

și la 
seturi 

de

greșind 
preluări, 
au fost : 
formația

străduit

:-au
La
au
au

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2 a)
LIVIU BRUCKNER - coresp.



• ••
1 Am primit recent de 
la reparat robotul RES 
117 (Rezultate Exacte In 
Sport) cu ajutorul că
ruia — după cum se 
știe — am făcut o se
rie de anchete pe tărîxn 
sportiv. Robotul a fost 
în reparație pentru a 1 
se adăuga o lampă mo
dulatoare (citește mo
deratoare) pe motiv că 
era prea caustic cu cei— 
criticați.

De la reparație RES 
117 s-a întors însă cu 
alt defect: e nemaipo
menit de îngăduitor. Cu 
un cu vînt, i 
spiritul critic, 
căt fie spus, 
din greșeală i 
două lămpi...
toare). Cum am consta
tat noul defect ? Sim
plu !

Am 
117 la 
chetă 
rogați 
mească 
am aflat că centrului 
de atletism de la Bis
trița i s-au repartizat 
de către federația de 
specialitate 55 000 lei, 
dar Consiliul regional 
pentru educație fizică 
și sport Cluj nu i-a 
trimis decît 9 000 lei.

— De ce, tovarășe 
Ciurea ? l-am întrebat 
pe șeful comisiei eco
nomice.

— Păi... ce să facă 
bistrițenii cu banii 7 
Pistă de atletism au, 
atleți idem ; ce le mai 
trebuie ? Mai nimic : 
materiale și echipa
ment.

— Nota 10 ! l-am auzit
pe RES 117.

— 10 ? Pentru ce ? am 
întrebat eu uluit.

— Pentru seninătatea 
cu care a dat răspunsul î 
Formidabil ’ Chiar, ce 
le trebuie atleților ma
teriale și echipament ? 
Nu pot arunca cu un 
bolovan în ioc de greu-

s-a tocit 
(în trea- 

cred că 
s-au pus 
modera-

plecat cu RES 
Cluj, într-o an- 

la care cei inte- 
trebuiau să pri- 

și note. Aici,

re

talc, sau să alerge to 
picioarele goale, că-i 
mai ușor decit în pan
tofi cu cuie : ? Mă mir 
de ce o fi dînd fede
rația atîția bani !

Văztad că robotul o 
la razna, l-am deco
nectat de la rețeaua 
orașului Cluj șl am dat 
o fugă Ia Turda. Aici, 
tovarășul Iuliu Dan, 
președintele consiliului 
orășenesc pentru educa
ție fizică și sport, too

mai avea o discuție ia 
telefon cu (ați ghicit J) 
tov. Clurea de la Cluj.

— Duminică am faza 
interraională a Sparta- 
cliiadeL Să vă citesc 
din „Instrucțiuni" —• 
perora tov. Dan. Aici 
scrie că în calitate de 
organizatori putem să 
asigurăm transport,
hrană și cazare pentru 
participant.

— Ai bani ? s-a auzit 
glasul tov. Ciurea.

— Doar 600 de Iei. 
Dar fac acte în regulă 
și vă trimit pentru de
contare, la „regională*.

— Să nu te prind, 
că iți imput totul ! 
că eu nu mă joc 
Imputatul !

— Nota 10 ’ I~am
Zit pe RES 117.

— De ce ? l-am între
bat eu uluit.

— Pentru răspunsul 
clar șl răspicat. Păi da ! 
De ce să încurce oa
menii ! T Să se intim, 
ple ca anul trecut ?

— Adică ?
Să-țl povestesc. La

Știi
cu

au-

Pe arena Tranzistorul din Capi
tală s-a desfășurat — în oqganiza- 
.-Tea clubului sportiv Gloria al ra
ionului 1 Mai — un concur» dotat 
«u „Cupa 23 August". S-a jucat 
la proba clasică de 200 bile mixte, 
<u echipe reduse (3 jucători).

Lupta pentru primul loc a fost 
echilibrată, primele două formații

INVERS ? I I1 mai 1966 se pome
nește tovarășul I. Dan 
cu o primă de 400 de 
lei. Bucurie mare. O 
bucurie mai mică (pri
mise doar 300 de lei) a 
avut și tovarășul I. 
Rusu, președintele Con
siliului raional pentru 
educație fizică și sport 
Turda, iar o adevărată 
explozie de bucurie a 
avut-o tov. I. Holobuț, 
președintele de la Cîm- 
peni. (Primise... 800 de 
lei ♦). Deci, bucurie pro
porțională. Peste un an 
‘ “ ■ Tot

s-au

I

I

însă... tristețe, 
proporțională ’ Li 
imputat primele.

— De ce ?
— Păi, întreabă-l 

tov. Ciurea ! Cei 
s-au adresat însă comi
siei de litigii și au re- 
cîștigat... primele, ceea 
ce înseamnă că aveau 
dreptul să le primească. 
Cu toate acestea, ultima 
hotărîre a „regionalei" 
sună cam așa : „Știm 
că aveți dreptate, știm 
că ați cîștigat la „li
tigii”, dar de imputat 
tot vă imputăm, pină 
s-or clarifica lucrurile. 
Cine v-a pus să primiți 
primele pe care vi 
le-am dat ?“ Nota 10 și 
pentru Consiliul regio
nal !

— De ce ?
— Pentru mărinimie ! 

Ce, e ușor lucru să fii 
darnic, să faci bucu
rii oamenilor și apoi să 
le ceri banii înapoi 
pînă la ultimul sfanț ?

Hotărît lucru ’ RES 
117 s-a defectat rău de 
tot ! Cred că i s-au 
inversat polii ! Negativ 
cu pozitiv ! Altfel cum 
se explică faptul că a- 
preciază totul de-a-n- 
doaselea ? Pentru că, 
la urma urmei, ce me
rită cei examinați ? 
Nota 10, sau... invers ?

pe 
trei

SEVER NORAN

23 August66
fiind despărțite doar de 3 puncte. 
Iată clasamentul : 1. Gloria 2 329 
p.d., 2. Tranzistorul 2 326 p.d.,
3. Constructorul 2 262 pd.

Cele mai bune rezultate indivi
duale au fost realizate de Alexan
dru Buduroiu (Tranzistorul) și Io
sif Poszgay (Gloria), ambii marcați 
cu 800 p.d.

Alain Mosconi și Francis Luyce
vor conduce echipa Franței la București

Federația franceză de natație 
a făcut cunoscut lotul echipei 
masculine, care în ziua de 25 au
gust va sosi la București pentru 
a participa la o întîlnire amicală 
cu reprezentativa de seniori a 
României. Selecționerii francezi au 
folosit drept criteriu de alcătuire 
a echipei recentele campionate na
ționale deslășurate la Paris, unde 
s-au înregistrat mai multe perfor
manțe de valoare. In fruntea listei

| figurează celebrii Alain Mosconi și

I
I
I

Francis Luyce, care vor evolua 
pentru prima oară în țara noastră. 
Iată, de altfel,, componența echipei 
franceze :

100 m liber: Rousseau 54,3, Ce
saire 55,6 ; 200 m liber : Mosconi 
1:59,0, Rousseau 2:00,0; 400 m li
ber: Mosconi 4:12,0, 
4:18,0; 100 m bras:
1:12,0, Servisolle 1:14,0 
bras: De Herdt 2:36,0,
2:43,0; 100 m spate: B. Vicente 
62,0, Baillou 64,5; 200 m spate:

F. Luyce 
De Herdt

200 m 
Servisolle

Vicente 2:17,0, Randaxe 2:18,5j 
100 m delfin: Pommat 60,2, Mi- 
card 62,5; 200 m delfin: Micard

Ravelinghien 2:22,0 ; 200 m 
Vicente 2:21,0, De Herdt
400 m mixt: Ravelinghien 

De Herdt 5:05,0; 4X100 m 
Rousseau, Cesaire, Mosco-

4X100 m mixt: Vi-

2:20,0,
mixt: 
2:24,0 ;
5:06,0, 
liber :
ni, Vigne ;
cente, De Herdt, Pommat, Rous
seau ; 4X200 m liber: Mosconi,
Rousseau, Luyce, Moreau.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

NAȚIONALELE DE
7

(Urmare din pag.

a fost cel 
procedeul 

după : 
republican.

1)

mai 
craul, 

2:25,2

șibun 
sosind

nou 
Arbitrii

nul 
la 
primul 
record 
concursului au luat însă ' o deci
zie (destul de discutabilă), des- 
calificîndu-1 pe Naghi pentru în
toarcere neregulamentară. Și ast
fel, titlul a revenit lui Morarii... 
Primii campioni nu și-au 
putut vedea ieri însă împlinită 
pină Ia capăt satisfacția cuceririi 
titlurilor. Motivul? Tricourile au 
rămas încuiate undeva la federa
ție și nimeni nu a avut grijă 
acestea să poată fi înminate 
cinste celor merituoși, (a.v.)

ca 
cu

I m 
(Di-

REZULTATE TEHNICE. 100 
liber (f): 1. C. BALABAN ( 
namo (64,2 — nou record, 2. G. 
Gonos (Medic. Cluj) 66,4 — nou 
record de junioare mici, 3. A. 
Șterner (Steaua) 66,8 (r.p.); 100 m 
liber (b): 1. H. SCHIER (Ol. Re
șița) 57,2, 2. M. Slavic (Steaua) 
57,3, 3. VI. Moraru (Steaua) 57,7; 
200 m mixt (f): 1. N. ȘTEFĂ
NESCU (Rapid) 2:44,7, 2. A. An
drei (Șc. sp. Reșița) 2:45,3 — nou 
record de junioare, 3. D. Mezinca 
(Șc. sp. Reșița) 2:48,1; 200 m
mixt (b): 1. VL. MORARU
(Steaua) 2:25,9, — nou record, 2. 
N. Tat (Steaua) 2:26,5, 3. Al. Deak 
(Șc. sp. Timiș) 2:32,6; 100 m bras 
(f): 1. CR. STĂNESCU (Dinamo)

Hrașoveanul Marin Delcă a obfinul victoria la triplusalt in meciul de la Udin»

M. Filip, R. Țară- 
M. Popa, A. Me- 
Stancu, Al. Stoe-

0ICLISIVI

Circuitul regiunii Brașov
startul în c©a de a XIII-a ediție a 
regiunii Brașov. 33 de rutieri de la

Miercuri, s-a dat 
circuitului ciclist al ________ r__ ___ ___ _____ _
Dinamo, Steaua, voința București, Voința Ploiești, Gaz 
metan Mediaș și Dezrobirea Brașov și-au disputat șan
sele in prima etapă de 132 kg (din cauza căldurii exce
sive organizatorii au redus traseu] cu 36 km).

Pe primele locuri s-au clasat: Em. Rusu (Dinamo) 
3.20:38 urmat în aceiași timp de Fr. Ghera (Steaua). Un 
pluton de 14 alergători a sosit la 8 s de învingător. Vi
neri _ _are loc etapa Brașov—Mediaș.

GRUIA - coresp. principalC.

(Urmare din pag. 1)

fost
(km
•-au _ _
țiunea este însă prea periculoasă pentru a scăpa atenției 
grupului masiv. Un ritm susținut și joncțiunea a fost 
țealizată la^km 45.
^îDupă întoarcere (km 66), Flotte ia cursa pe cont pro- 

'dar îi acceptă compania lui St Enc. în doi e totuși 
I Așa că inițiatorii atacului se bucură cînd în 

ajatfoml lor vin Ivănescu, Ghidioșanu și Stoianov. 
I^>a dțiva kilometri îi ajunge și Selejan, dar acțiunea 
BMc practic încheiată, pentru că el este talonat de... 
^Et0D*
ficțiunea decisivă se petrece la km 70, unde s-au detașat 

Szapanos. David a sesizat acalmia plutonului 
propus Iui Tudoran să-i urmeze pe cei doi evadați. 

Iktt fugit deci amîndoi și prinzîndu-i după puțină vreme 
împreună au format un „cvartet46 care a conlucrat bine 
a trenă. Greul l-a dus Tudoran, cel care avea să cîștige 

mai mult din această acțiune, secondat cu. multă- 
xa^ere de inimă de David. In final, Tudoran a sprintat

ajunși de Boudet (km 35) și apoi și de Drechler
38). Plutonul forțează și din partea lui superioară 
„rupt“ 7 alergători care s-au atașat fugarilor. Ac-

SENIORI

Cristina Balaban la cîteva secunde după victoria 
la 100 m liber

1:23,4 (r. p.). 2. C. 
Mogoș (C. S.
1:23,7 (r.p.), 3. 
Manafu (Șc. 
Galați) 1:23,7 (r. 
p.); 100
(b): 1. A.
REANU 
1:09,9 —
egalat, 2. 
ta (Polit. 
1:10,0, 
ruleanu 
1:16,4; 4x200 
liber (f): 1.
SP. REȘIȚA 10,32,5; 
4x200 m liber (b): 
1. STEAUA 8:44,3 
— nou record.

PROGRAMUL 
ZILEI DE AS
TĂZI : 400 m li
ber bărbați (record 
G. Moraru 4:33,0), 
400 m liber femei 
(C. Balaban 4:59,6), 
100 m delfin băr
bați (Al. Popescu 
63,2),100 m delfin 
femei (G. Cerbea- 
nu 1:10,5), 100 m 
spate bărbați (Z. 
Giurasa 64,5), 100 m 
(Cr. Balaban 1:09,4) 
de 4x100 m liber bărbați și fe
mei.

3.

m bras
ȘOPTE- 
(Steaua) 

record 
V. Cos- 

Timiș. 
G. Să- 
(Steaua) 

m 
SC.

spate femei 
și ștafetele

DE LA START LA SOSIRE
• Duminică, atletele noastre senioa

re și junioare vor susține două me
ciuri internaționale. Reprezentativa 
de senioare evoluează în Olanda, la 
Gronigen, în compania formației țării 
gazdă, iar junioarele vor concura la 
Senta, alături de tinerele atlete iu
goslave. Echipa pentru meciul cu 
Olanda cuprinde următoarele atlete: 
100 și 200 m : I. Petrescu, Ec. Nou
rescu; 400 m: D. Bădescu, Ec. Vita- 
lios; 800 m: I. Silai, El. Baciu; 80 mg: 
V. Viscopoieanu, V. Bufanu; lungime: 
Viscopoleanu, El. Vintilă; înălțime : 
V. Bonei, C. Popescu; greutate: A. 
Sălăgean, El. Eiic; disc: Ol. Cataramă, 
L. Manoiiu; suliță: M. Peneș, M. Ciu
rea. La Senta vor face deplasarea în
tre altele: M. Goth, 
lungă. A. Popescu, 
nis, C. Ionescu, I.
nescu.
• Dat fiind faptul___ _________că la data fixată 
inițial pentru campjonatele republi
cane de seniori numeroși atleți de

lung și a găsit resurse să termine învingător în 2.40:02. El 
a fost urmat 
timp. Plutonul 
în 2.42:38,0.

Clasamentul
lurgist Brăila)
N. David (Mureșul Tg. Mureș) la 2:36, 4. A. Suciu 
(Dezrobirea Brașov) la 3:35, 5. V. Selejan (Dinamo) 
Ia 3:36, 6. B. Hocke(R.D.G.) la 4:07, 7. E. Raidt (RDG) 
la 5:13, 8. S. Suditul (Olimpia Buc.) la 5:13, 9. M. 
Boudet (Franța) la 5:52, 10. I. Cosma II (CSM Cluj) 
la 6:22 etc.

de David, Sieberg și Szapanos în același 
condus de R. Drechler a fost cronometrat

general : 1. Cr. Tudoran (Tînărul Meta- 
7.15:45, 2. I. Nagy (Ungaria) la 2:16, 3.

Dispute interesante 
în campionatele juniorilor

BRAȘOV, 17 (prin telefon, de la trimisul nostru). Vre
mea splendidă care domnește în orașul de la poalele 
Tîmpei favorizează întrecerile de tenis ale celor mai 
buni juniori. Fără acest aliat prețios organizatorii nu 
s-ar fi putut descurca. Cei aproape 100 de competitori, 
cele 5 probe oficiale și în plus cele 2 probe de „conso
lare" găzduite doar de 5 terenuri au creat serioase pro
bleme organizatorilor campionatelor republicane de ju
niori. De aceea, aici se joacă de la ora 8 și pînă ce cade 
întunericul, aproape 12 ore fără întrerupere ’

Dar cînd ai vîrsta participanților asemenea dificultăți 
ant trecute parcă cu mai multă ușurință.

Cîteva rezultate.: simplu fete ,15—16 ani (l/« de finală): 
Contuna — Precup 6—0. 6—1, Floreșteanu — Cobzuc 9—11, 
8~6» 6~2. Călina — I. Bădin 9—7, 5—7, 6—4, C. Bădfh — 
Mica 6—4. 5—7, 6—4; simplu fete 17—18 ani (turul I): 
Balaș — Bucur 0—6, 8—6, 7—5, Cîrnaru—Cobzuc 6—1, 6—3, 
Oargă — stănoiu 6—2, 6—0, Kuhn—Sălăjan 6—1, 6—1; 
simplu băieți 17—18 ani (1/8 de finală): V. Marcu — Hă- 
rădău 5—7, 6—4, 6—2, Navroschi — s. Călin 6—3 6—2, 
O vid — Sotirlu 2—6. 7—5, 6—1, Viziru — Giurgiu 7—5, 
6—8, 7—5; sferturi de finală : Marcu—Costinescu 6—4 
6—4, 3—6, 6—3, Naghi — Boldor 6—3, 6—3, 6—3, Ovicl ’— 
Navroschi 6—0, 6—2. 4—6, 6—3, Dumitrescu — Viziru 6—1, 
6—0, 6—1. întrecerile continuă.

C. COMARNISCHI

valoare vor fi angrenați în întrece
rile Universiadei de la Tokio, biroul 
F.R.A. a hotărît să amîne desfășu
rarea campionatelor republicane pen
tru 16—17 septembrie, la București. 
Campionatele republicane de probe 
combinate (seniori și juniori) și^cursa 
de 20 km marș 
rești, la 14—15

vor avea loc la Bucu- 
octombrie.

unui recent concurs 
Poiana Brașov, pe

• în cadrul 
desfășurat la _____
timp ploios, au fost obținute rezul
tatele: BĂRBAȚI : 100 m: Zamfirescu 
10,7, Iliescu 10,7 (în alt concurs a rea
lizat 10,6): 110 mg: Macovei 14,6;
lungime: Zaharia 7,50, Ciochină 7,46, 
Sărucan 7,27 (la a doua săritură a 
depășit 7,71 m, apoi a suferit o în
tindere muschiulară); FEMEI : 80 mg: 
Viscopoleanu și Bufanu 11,2; lungime: 
Viscopoleanu 6,41, Vintilă 6,20, Salo
mon 5,73, AI. Popescu 5,69, Ciobotaru 
5,64; greutate: Eiic 14,43.

• Concurs Ia Cluj: BĂRBAȚI: 4x200 
m: DINAMO (Ciobanu, Rățoi ,Jurcă, 
Nichifor) 1:26,5 — record republican ; 
înălțime: Mitilecis și Spiridon 2,04; 
110 mg: Szatmari 14,9; lungime: Lă- 
zăreseu 7.10; triplu: Ciupercă 14,42; 
greutate: Gagea 16,88; suliță: Picuiski 
66,58; L. Popescu 63,40, P. Szilaghi 
63,40, V. Bogdan (n. 1950) 63,06; FEMEI: 
100 m: Anghelescu 12,4; 200 m: Cîrstea 
26,6; 400 m: Nourescu 57,8; 80 mg: 
Anghelescu 11,3; suliță: Doczi 42,82.

• La Udine juniorii noștri au cîș
tigat la mare luptă întîlnirea cu. 
Iugoslavia dar au pierdut net în 
fața tinerilor atleți italieni. Rezulta
tele anterioare ale atleților italieni 
și români nu lăsau dubii asupra în
vingătorilor, dar, oricum, diferența 
de 44 p cu care am fost întrecuți 
este de neînțeles. Cu cîteva excepții, 
juniorii noștri au evoluat la Udine 
cu mult sub nivelul arătat la recen
tele campionate de ia Cluj !

Iată rezultatele înregistrate Ia Udi
ne : 100 m: Tedeschi (It) 10,9, 4. Rizon 
11,3, 6. Ioani n,4; 200 m: Masia (It) 
21,9, 3. Ioani 22,7, 4. Piță 22,9; 400 m: 
Trachelio (It) 48,8, 5. Babin 51,5, 6. 
Blaga 51,9; 800 m: Arcioni. (It) 1:52,8,
3. Tit 1:53,4, 4. Pacepa 1:56,1; 1500 m: 
Georgevici (Iug) 3:52,5, 4. Pascale 3:56,1 
(RP), 6. Neamțu 3:59,5 (RP); 3000 m: 
Riolo (It) 8:27,9, 4. Dima 8:32,2 — re
cord, 5. Rusu 8:33,3 (RP); 110 mg : 
Acerbi (It) 14,8, 3. Szatmari 15,4, 6. 
Șepci 16,0; 400 mg: Matijevici (Iug) 
54,5, 3. Drăguleț 55,4, 5. Burcă 56,6; 
1500 m ob.: Rusu 4:12,3, 5. Neamțu 4:28,1 
(RP); 4x100 m: Italia 42,3, România 
(Rizon, Piță, Ioani, Dulgheru 43,1), Iu
goslavia 44,1; 4x400 m: Italia 3:19,7, 
Iugoslavia 3:20,0, România (Blaga, Pa
cepa, Babin, Ut) 3:21,8; LUNGIME : 
Cassin (It) 7.00, 4. Crișan 6,88, 6. Pu- 
recel 6.46; TRIPLU: Delcă 14,48, Pure, 
cel 14,37; ÎNĂLȚIME ; loan 2,li — 
record seniori egalat, 6. Șepci 1,90; 
PRĂJINĂ : Ivan 4,30, 3. Ligor 4,20; 
GREUTATE : Obradovici (Iug) 14,18,
4. Rădulescu 13,47, 6. VI. Hodoș 11,55; 
DISC : Filiponi (It) 46,72, 4. VI. Hodoș 
40,12, 5. Gagea 39.82; CIOCAN: Vec- 
chiato (It) 59,60, Siscovici 59,16 (RP), 
Popescu 51,30; SULIȚA : Visentini (It) 
67,50, Peca 62,18, Giubelau 57,42.

Concursul 
internațional 
de la Lugoj

Ea Lugoj a avut loc un concurs 
internațional de călărie — obstacole, 
la care au participat echipele re
prezentative ale țării noastre, seni
ori și juniori, și formațiile clubului 
Voivodina Novisad — Iugoslavia. în 
cele 9 probe s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : SEN 10IU : Proba 
de deschidere: 1. Oscar Recer (R.) 
cu Banibal 0 p 1:18,2; 2. Dan Mi- 
hăilescu cu Kodna 0 p 1:18,4; 3. 
Aurel Stoica (R.) cu Blond 0 p 
1:20,6; Categoria mijlocie: 1. Oscar 
Kccer cu Bîrsan 0 p 27,1 sec. ; 2. 
II. Muler (R.) cu Gicu 4 p 27,3 
sec. ; 3. Andrei Cadar (R.) cu Pi- 
cup 4 p 51.8 sec. ; Proba „inversată*:
1. Alexandru Boz.an (R.) eu Cabana 
0 p 1:20.6; 2. Florin Mureșan (R.) 
cu Haiduc 0 p 1:25,2; 3. Virgil 
Bărbiiceanu (R.) cu Saghie 0 p 
1:35,9; Ștafetă z 1. Echipa formată 
din M. Stâncii cu Luminiș și V. Băr- 
buceanu cu Altai 0 p 1-40,1 ; 2. 
Echipa — 0. Recer cu IJanihal și C. 
Vlad cu Spirt 4 p 1:30,7); 3. Echipa 
— A. Cadar cu Piciip și 0. Recer 
cu Bîrsan 4 p 1:32; Echipe: 1. Ro
mânia 1 (M. Aluneanu cu Padina, 
Gh. M oi s ea nu cu Baiadera, A. Bozan 
cu Rival, I. Popa cu Stejar) 8 p ;
2. România II (Gabriela Ionescu cu
Ghidran, F. Mureșanu cu Gica, L 
Popa cu Gelu, M. Ștefănescu cu Hi
malaia) 20 p; Forță: 1—2, I. Popa 
cu Stejar și 0. Recer cu Bîrsan 15 p 
3.70 111; 3. Vladan Marinkov
(R.S.F.I.) cu Tempo 10 p 1,70 m; 
Proba de închidere: 1. M. Stancu cu 
Electric 0 p 1:07,2 ; 2. Manuela 
Iiogza (R.) cu Arcaș 0 p 1:09,5;
3. 11. Muler cu Jugaștrii 0 p 1:14,5;
4. Miroslav Jokici (R.S.F.I.) ca 
Carambol 0 p 1:21,6; JUNIORI: 
Proba de deschidere: 1. Mircea Ște
fănescu cu Himalaia 0 p 1:14,5 ; 2. 
Gabriela Ionescu cu Ghidran 0 p 
1:17,7; 3. I. Popa cu Gelu 0 p 
1:20,6; 4. Vasile Serdanov (R.S.F.I.) 
cu Dinara 0 p 1:29,7; Ștafetă: 1. 
Echipa formală din M. Ștefănescu ca 
Himalaia și Gh. Moîseanu cu Baia
dera 3:06,6; 2. Echipa — Gabriela 
Ionescu cu Ghidran și M. Aluneana 
cu Padina 3:23,2 ; 3. Echipa — L 
Popa cu Gelu și A. Bozan cu Ca
bana 3:56.8,



FOTBAL AM AFLAT,
Meciuri amicale

Duminică începe campionatul
(Urmare din pag. 1)

noastră, a jucătorilor fruntași, 
noi fiind primii care trebuie să 
ne angajăm pe orbita actualelor 
măsuri. Este o datorie de onoare, 
contribuția noastră putînd fi de
cisivă. Și apoi, sperînd că nu 
voi fi acuzat de lipsă de modes
tie, noi sîntem totuși cei mai 
obișnuiți cu munca. Așa am ajuns 
în loturi, în echipa națională. 
Din păcate, unii urcînd pe această 
treaptă au considerat 
minat. Și de aici...

Dar, pentru o zi de
— cum e deschiderea 
tului 
reproșuri ci, mai degrabă, 
eu, să doresc succes din 
inima tuturor fotbaliștilor 
iau mîine startul în marea 
petiție !"

KALLO (Farul Constanța): 
„N-am prea multe campionate „în 
picioare" dar, în ultimele două, 
mi-am creat mari obligații față 
de tehnicienii care m-au selecțio
nat in lot, față de antrenorul meu
— Vintilă Mărdărescu — care 
m-a pregătit și recomandat, față 
de colegii mei de echipă și de 
suporterii noștri. Știu că ei aș
teaptă de la mine mai mult de- 
cit am dat anul trecut, mai mult 
decit voi da duminică in primul 
meci din cel de-al 50-lea campio
nat național.

Seara trecută, allind că astăzi 
va'trebui să spun aceste cuvinte, 
am avut o întîlnire cu... mine 
însumi și, sincer vorbind, am 
observat, puțin derutat, că mai 
am enorm de lucru pentru a 
ajunge la ceea ce se cere astăzi

lucrul ter-

sărbătoare 
canipiona- 

nu se cade să fac atîtea 
cred 

toată 
care 

com-

Loto Pronosport

Dunărea Giurgiu— 
Dinamo București 1—1 
(1—1). Au marcat: Pe- 
trișor (min. 24) pentru 
Dunărea, Dumitrache 
(min. 17) pentru Di
namo.

C.S.M.S. Iași—C.F.R. 
Pașcani 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost în
scris de Hrițcu (min.

Festivitate

de premiere

• Loto
• Pronosport
• Pronoexpres

Cele trei concursuri excepțio
nale Pronoexpres din acest an, 
cu atribuire de autoturisme, s-au 
soldat cu un remarcabil succes. 
Au fost atribuite 81 de autotu
risme de diferite mărci și capa
cități, în afara celor 48 701 pre
mii in bani.

La ultimul concurs excepțional 
Pronoexpres din 6 august 1967, 
s-au atribuit 27 autoturisme și 
13 984 premii în bani.

Reamintim participantilor cîști- 
gători la acest concurs exceptio
nal Pronoexpres că plata premi
ilor se va face astfel:

în Capitală — începînd de as
tăzi, vineri 18 august 1967, prin 
casieriile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT și aproximativ de mîine, 
sîmbătă 19 august 1967, prin 
mandate poștale.

In țară — începînd aproxima
tiv de luni 21 august 1967 prin 
casieriile ~
SPORT și 
22 august 
poștale.

Rețineți ! 
tragere se 
riile 
la data

Cîștigătorii celor 27 de auto
turisme de la acest concurs vor 
fi anunț-sți în scris de ziua cînd 
sînt programați 
toturismele de 
lei.

V-ați depus buletinele pentru 
concursul Pronosport de dumi
nică 1

Azi și mîine, ultimele zile pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport nr. 33 de du
minică 20 august 1967, care be
neficiază — în cadrul premiului 
excepțional de 75 000 lei — de un 
autoturism „Skoda 1000 M.B" și 
26 500 lei, în numerar, în afara 
premiilor obișnuite în bani. Acest 
concurs cuprinde întîlniri atrac
tive și echilibrate din campiona
tul categoriei A și B.
• Tragerea LOTO de astăzi, 18 

august 1967, va avea loc Ia Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci, strada Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 18.

Start, al Rapidului, spre noul campionat ? Da, repetat în fiecare zi de 
antrenament, pe stadionul din Ciulești

unui fotbalist de mina-ntii. Eu 
am însă o viață bine organizată (o 
familie închegată), iar acest lucru 
nu poate decît să mă ajute pe 
drumul spre perfecționare. Acesta 
este gîndul cu care intru în noul 
campionat"

JENEI (Steaua): „De regulă, în 
asemenea prilejuri, declarațiile au 
un caracter festiv, cuprinzînd în 
ele angajamente frumoase, stimu
latorii, 
tradiție 
me se 
fotbalul 
dițiile... 
spun cîteva cuvinte despre obli
gațiile noastre, ale jucătorilor de 
la Steaua, obligații pe care în 
ultimii ani nu am reușit să ni le 
respectăm. De ce ? Motivele sînt 
multe și n-are rest să le enu
măr aici. Anii care s-au scurs 
au adus însă echipa noastră în 
pragul maturității. Am văzut lu
crul acesta în timpul pregătiri
lor efectuate pentru noul cam
pionat, constatînd că Haidu, Su- 
ciu, S. Avram, D. Popescu, Ne
grea și ceilalți încep să aibă sen
timentul vîrstei și al răspunderii.

Ce 
pentru echipa noastră ? Foarte 
mult: i------~x _ _
ții despre care vorbeam. Cred că 
în sezonul care începe se va 
putea vorbi despre un nou mo
ment Steaua".

MIRCEA PETESCU (U.T.A.): 
„Schimbare de aer, aici la U.TA.! 
Sper, cu 
actualizez 
cercul de 
lui unic, 
joc într-un post pentru care nu 
aveam afinități. Nu am predilec
ție pentru un joc distructiv, de

Vreau să mă abat de la 
(de altfel, în ultima vre- 
tinde, în general, ca în 
nostru să fie frînte tra- 
proaste) și să încerc să

poate însemna aceasta

respectarea acelor obliga-

acest prilej, să mă te
și eu, și să intru in 
atenție al selecționeru- 
La Steaua, trebuia să

„bubuială", ci, dimpotrivă, îmi 
place fotbalul constructiv, de pase. 
Pe această linie, aici la U.T.A., 
răspund destul de bine cerințelor 
unui mijlocaș dreapta. îmi place 
atmosfera de la Arad. Am fost 
primit cu multă simpatie de toți 
băieții, mă înțeleg bine cu Lere- 
ter, colegul meu de linie. Cred 
că experiența noastră și a altor 
jucători, ca Mețcaș sau Țîrlea, se 
va impleti cu vitalitatea fotba
liștilor mai tineri. Dintre aceștia, 
pe atacantul Florin Dumitrescu îl 
văd în scurtă vreme în echipa 
națională de tineret. Are „stofă". 
Cu toate acestea, atacul rămine 
punctul nevralgic. Combină fru
mos, șutează destul de mult la 
poartă, dar ratează ia fel de 
mult. Ne lipsesc jucătorii cu „lo
vitura decisivă", cum se zice în 
tenisul de masă. Totuși, am motive 
să cred 
aduc un

ANCA 
CLUJ) : 
campionatului național de fotbal, 
noi, studenții clujeni, vom arun
ca în luptă o formație cu atribu
tul tinereții. Peste doi ani clu
bul „U" va sărbători și el 50 de 
ani de existență. Din lotul rege
nerat acum sperăm că vom avea 
la data aceea o echipă strașnică. 
Antrenorul Constantin Teașcă, 
dascăl energic și priceput, ne-a 
ajutat (și forțat) să înțelegem că 
fotbalul mare înseamnă dăruire 
totală, inclusiv sacrificii serioase. 
Fiind numit selecționer unic, va 
pleca de la noi. Ne pare extrem 
de rău,- noi, cei tineri, simțeam 
că vom putea ajunge departe sub 
bagheta lui. Oricum, eu n-am să 
mă dezic".

în echipă și sper să 
aport real".
(UNIVERSITATEA 
„în ediția jubiliară a

proprii LOTO-PRONO- 
aproximativ de marți, 

1967, prin mandate

Premiile de la această 
pot ridica de la casie- 

LOTO-PRONOSPORT pînă 
de 21 septembrie a.c.

să primească au
la sediul Cenlra-

Rubrică redactată de Adminislra- 
fia de Stat Loie-Pronosporl.

Brigada este compusă 
din Marian Srodoki — 
la centru, Jan Lazow- 
ski și 
tușă.

Jan Pawlik — la

k

un
S. Cugir are

Echipa A. S. Cugir, 
care activează în cam
pionatul diviziei na
ționale B, are un nou 
antrenor: fostul inter
național GH. DUNGU.

0 invitație

sportivă Fierbinți au 
invitat pe fotbalistul 
N. Georgescu, fost ju
cător al echipei Rapid 
București, la festivalul 
cultural-sportiv care 
va avea loc în ziua de 
24 august.

3000 de copii

la primul cuplaj

La sediul Adminis
trației de Stat Loto- 
Pronosport a avut loc 
ieri dimineață festivi
tatea decernării pre
miilor oferite echipei 
Steaua, cîștigătoarea 
„Cupei României", e- 
diția 1966—1967. Din 
partea conducerii Ad
ministrației de Stat 
Loto-Pronosport a luat 
cuvîntul tov. loan 
Băncilă, director ge
neral adjunct, iar diii 
partea echipei Steaua, 
antrenorul Ștefan Oni- 
sie.

Cei 3000 de copii, 
care au participat la 
campionatul inter- 
străzi al orașului Bucu
rești vor asista la 
primul cuplaj al se
zonului de pe stadio
nul „23 August". Copiii 
vor avea acces la sec
toarele 12 si 36.

Arbitri polonezi

la meciul

Federația de fotbal 
din R. P. Polonă a 
transmis numele arbi
trilor care vor condu
ce meciul Rapid—Tra- 
kia Plovdiv, din ca
drul „Cupei campioni
lor europeni", ce va 
avea loc la București.

Comitetul comunal
U.T.C. asociația

Peteami, Banu, Al. Constantinescu intr-o dispută... 
amicală cu jaloanele, la antrenamentul de joi

Foto: Tr. Georgescu

VA INFORMAM
Programul meciurilor

de duminică din Capitală
„23

ora 14,20:
23 August—Ra- 

Lenin (finala 
inierstrăzi pen-

Au- 
Ra-

Stadionul 
gust", 
ionul 
ionul 
Cupei
tru copii); ora 15,30: 
Progresul—U.T.A. (di
vizia națională A); ora 
17,30: Rapid—F. C. Ar-

geșul (divizia națio
nală A);

Stadionul Dinamo, 
ora 11: Electronica 
Obor—Chimia Sucea
va (divizia națională 
B);

Stadionul Politehni
ca, ora 11: Politehnica

—Metrom Brașov (di
vizia națională B);

Terenul Timpuri noi, 
ora 11: Flacăra roșie 
—Electrica Constanța 
(divizia națională C);

Terenul Construc
torul, ora 11: T.U.G.— 
Metalul Tîrgoviște 
(divizia națională C).

SENTIMENTUL RĂSPUNDERII PERSONALE
Nu este pentru prima oară cînd punem, în 

coloanele acestei pagini, problema răspunderii 
personale în raport cu diversele aspecte ale ac
tivității fotbalistice. Am scris aici despre răs
punderea personală privind tehnica indivi
duală, viața sportivă, și chiar, aparent para
doxal, spiritul de echipă. O facem din nou, 
pornind de la considerentul că, în condițiile 
actuale, ea a fost adusă pe prim plan, con- 
diționînd în mare măsură succesul aplicării 
unor hotărîri. Indiferent de latura abordată, 
în cadrul multiplelor și vastelor discuții pur
tate, în ultima vreme, înăuntru și în jurul 
fotbalului, de fiecare dată a apărut ca un 
leit-motiv JUCĂTORUL. Și este firesc să se 
intîmple așa pentru că JUCĂTORUL repre
zintă elementul 
verifice valoarea 
tatea lor. Intr-o 
dintre antrenorii 
nia, ca un obiectiv primordial în activitatea 
sa, munca dusă pentru eradicarea tuturor 
mentafităților dăunătoare care caracterizează 
viața multora dintre fotbaliști. Sensul pozitiv 
al noțiunii de răspundere colectivă a suferit 
—- de-a lungul anilor — din motive diferite, 
o răsturnare valorică, sentimentul răspunderii 
personale —- individuale — în cadrul colecti
vului dispersîndu-se, poate mai corect spus 
anulîndu-se sau transferi ndu-se in sarcina... 
conducătorului'x.olectivului, in cazul în speță 
antrenorul.- clubuî. Și atunci cele, mai bune, 
intenții, cele mai ferme hotărîri sau angaja-

principal, omul chemat să 
unor măsuri luate, viabili- 

convorbire recentă cu unul 
noștri fruntași acesta subli-

mente, lovindu-se de zidul apatiei au căpătat 
un caracter formal.

Un alt efect al situației s-cP concretizat în 
aceea că, atunci cînd hotărîriie n-au avut 
eficacitatea dorită, așteptată, s-au făcut modi
ficări la nivelul conducerii echipelor, modi
ficări inoperante, neatingîndu-se fondul pro
blemei. Și astfel s-a născut conflictul antre- 
nor-jucător, conflict ce dăinuie de mai multi 
ani în fotbalul românesc, insoluționabil de
oarece una dintre părți — jucătorul — deve
nind nereceptivă, primește placidă orice ac
țiune ce vine împotriva sa. Sînt de numărat 
pe degete jucătorii care au vibrat în funcție 
de sarcinile puse în față sau de dorințele de 
schimbare. Drept este, că aceste schimbări au 
avut un caracter limitat și, așa cum se spune, 
schimbările mici sînt vrăjmașele schimbărilor 
mari. Or, acum, fotbalul nostru trăiește o 
epocă a transformărilor structurale, tinzînd 
spre profesionalizarea acestei activități, spre 
o radicală schimbare a unghiului de vedere, a 
poziției de plecare pentru rezolvarea sarcini
lor sale esențiale. Este o întreprindere salu
tară, ce trebuie servită ou credință de către 
toți cei care sînt devotați cu adevărat acestui 
domeniu de activitate socială, în primele rîn- 
duri trebuind să se afle jucătorul și antreno
rul. ca factori cu acțiune directă. Nu va fi 
lesnicios! Lenevia în care s-a complăcut ani 
de-a rîndul o mare parte dintre jucătorii noș
tri impune acel spor de efort cerut de orice 
început. Instaurarea unui cadru organizatoric 
nou (cluburi specializate, statutul drepturilor

și obligațiilor jucătorului etc.) va fi doar baza 
deasupra căreia se va înfăptui noul edificiu 
al fotbalului românesc! Materialul său de 
construcție, elementele sale constitutive ră- 
mîn, desigur, jucătorul și antrenorul.

Acestea sînt temeiurile pentru care readu
cem în discuție sentimentul răspunderii per
sonale. Și, ceea ce contează nu este investi
rea de capital afectiv față de un țel sau altul, 
ci realizarea acestor 
metri care 
individuală i 
perioară, o 
este nou în 
o atmosferă 
nantă și pasională, totul bazat pe un înalt 
spirit al responsabilității personale.

Condiția trecerii de la diletantism la spe
cializare este aspră, deoarece acționăm deo
camdată pe un ogor întelenit, dar ceea ce in
teresează este realizarea acestui vechi dezi
derat : integrarea fotbalului românesc în rîn- 
dul valorilor de prim rang. Să lăsăm de-o 
parte prejudecățile, să desprindem mîinile 
celor ce ni se agată de haine pentru a ne 
stăvili dorința de progres și fiecare — în sec
torul , nostru — să pornim, angajîndu-ne în- 
tr-un efort continuu, animați de un înalt spi
rit de răspundere personală, la înfăptuirea 
tuturor celor cîte le avem de făcut.

Al 50-lea campionat, care începe duminică, 
poate fi o primă etapă.

investiții în niște para
se numesc: o tehnică 
dusă spre limita ei su-

în fotbal 
și de joc 
receptivitate sporită pentru tot ce 
teoria și tactica fotbalului modern, • 

i salubră în această lume pasio-

VALENTIN PĂUNESCU
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— 22 DE NAȚIUNI9 PE LISTA DE ÎNSCRIERI

© ZECE ȚĂRI CU ECHIPE COMPLETE ® CON
CURSUL INTERNAȚIONAL DE LA VARȘOVIA

(echipă completă). Elveția 
(3), Japonia (echipă com
pletă), Belgia (4), Austria 
(5) și România cu echipă 
completă.

Federațiile naționale de 
lupte din 22 de țări au 
anunțat pînă acum că vor 
participa la cea de a 
XVI-a ediție a campiona
telor mondiale de lupt'e 
de la București (1—3 sep
tembrie). Țările 
sînt următoarele: Suedia 
(cu 4 luptători).
(cu echipă completă), An
glia (2), Portugalia (5).

înscrise

R.D. Germană (echipă com
pletă), Bulgaria (echipă 
completă). Danemarca (5), 
Statele Unite ale Americii 
(5), Uniunea Sovietică (e- 
chipă completă), Ungaria 
(echipa completă), Norve
gia (5), Iran (6), R.F. a 
Germaniei (echipă comple
tă), Iugoslavia (6), Ceho
slovacia (6), Polonia (e- 
c'hipă completă). Finlanda

O Zilele trecute, a avut 
loc la Varșovia „Memoria
lul Pytliasinsky", concurs 
internațional de „greco-ro- 
mane" la care au partici
pat opt țări. La această 
competiție au fost prezenți 
și patru luptători români, 
care fac parte din lotul no
stru pentru „mondiale": 
G. Berceanu (cat. 52 kg), 
1. Alionescu (51 kg), Gli. 
Gheorghe (63 kg) și I. E- 
nache (70 kg). Dintre ei

doar I. Alionescu (locul 
V) s-a clasat printre pri
mii 6 la categoriile respec
tive.

Cîștigătorii memorialului 
Pytliasinsky: cat. 52 kg — 
Agaev (U.R.S.S.) ; 57 kg 

Varga (Ungaria) ; 63 
— Jagoda (Polonia), 

kg — Steer (Ungaria), 
kg — Roben (Franța), 

kg — Mirunov

kg
70
78
87
(U.R.S.S.); 97 kg — Kiss 
(Ungaria); + 97 kg — 
Kozma (Ungaria). Multi 
dintre aceștia vor lua parte 
la „mondialele 
București.

I
i
I
I
I
I
I

Turcia

Foto: P. RomoșanAici vor fi găzduite campionatele mondiale

File din istoria campionatelor mondiale I
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(Urmare din pag. 1) kg), turcul Kis (87 kg), și 
Roscin (63 kg), Kolesov

fi 
Â.

fi 
â

f l
A

fi
L

Bulgaria—România 56-42,
la „europenele4* baschetbalistelor junioare

NUORO (prin telefon). Susținînd 
primul joc în seria C a campionatu
lui european de baschet pentru ju
nioare, reprezentativa României a 
fost învinsă de echipa Bulgariei cu 
scorul de 56—42 (25—24). în pri
ma repriză, scorul a evoluat foarte 
strîns, ambele formații conducînd pe 
rînd, la diferențe minime. In partea 
a doua a partidei, însă, echipa ro
mână a avut o stagnare de aproape 
zece minute, în care a înscris doar 
patru puncte, în vreme ce adversarele 
au marcat șapte coșuri. Principala 
defecțiune a constituit-o jocul pivo
ți lor, care în tot cursul partidei au 
realizat doar opt puncte. Bine s-a 
comportat Floarea Trandafir: pă
trunderi impetuoase și aruncări pre
cise de la semidistanță. Din păcate, 
„cu o floare, nu se face primăvară". 
Punctele selecționatei României au

fost înscrise de: Trandafir 24, Tita 
6, Szabados, Chelaru, Farcaș, Nedc- 
lea cîte 2, Balai 4. Au condus ar
bitrii Phitoud (Elveția) și Horniak 
(Ungaria).

In ziua a doua a „europenelor" de 
junioare, echipa română va întîlni 
selecționata Iugoslaviei. Aceasta a 
jucat, în meci amical, cu formația 
Italiei (calificată, ca țară gazdă, 
direct pentru turneul final), de care 
a dispus cu 57—32 (24—15).

tn celelalte scrii, au fost înre
gistrate următoarele rezultate : scria 
A: Polonia — Franța 60—38 (33 
—11), U.R.S.S. — R.F.G. 127—18 
(59—10); seria Ii: Ungaria — Bel
gia 70—39 (32—15), Cehoslovacia 
— Izrael 60—50 (32—22).

Precizăm că din fiecare grupă se 
vor califica pentru turneul final cîte 
două echipe.

Trimisul nostru special, V. Ton- 
ceanu, transmite din Fraga :

SURPRIZE IN ZIUA
A DOUA

• ȘTIRI
• RELVLTAIE

Ediția următoare a „mondialelor" 
de greco-romane a avut loc în 1962 
la Toledo, statul Ohio din S.U.A. 
Lupta pentru intîietate a fost extrem 
de dlrză Sovieticii, favoriții compe
tiției, nu nu mai cucerit decît trei 
titluri (Rîbalko — 52 kg, Kolesov — 
78 kg și Abașidze — 97 kg), cite două 
au revenit ungurilor (Polyak — 63 
kg și Kozma — +97 kg) și turcilor 
(Ayvaz — 10 kg șl Kis —«7 kg> și 
unul japonezilor (Ichiguchi —57 kg).

Suedezilor li se încredințează din 
nou, în 1963. sarcina organizării C.M. 
De data aceasta, ca gazdă a fost 
aleasă localitatea Helsingborg. Pe 
tabloul de onoare al învingătorilor 
și-au înscris ■numele : ungurul Varga 
(57 kg), iugoslavii Vukov (52 kg) și

Horvat (70 
sovieticii 
(78 kg), Abașidze (97 kg) și Roscin 
(+97 kg).

In 1965, disputele au avut loc la 
Tampere, în Finlanda. Cu acest prilej 
sovieticii au obținut un remarcabil 
succes cîștigînd 7 din cele 8 titluri 
puse în joc. A opta medalie de cam
pion a fost cucerită de reprezentan
tul nostru IO AN CERNEA, astăzi 
antrenor al lotului reprezentativ.

Pe răbojul competiției, în 1966, nu
mele orașului american Toledo este 
înscris din nou ca gazdă a întreceri
lor. Obțin victoriile, în ordinea cate
goriilor : Keresov (Bulgaria), Stange 
(R.F.G.), Rururov (U.R.S.S.), Horvat 
(iugoslavia), Igumenov (U.R.S.S.), 
Olenik (U.R.S.S.), Radev (Bulgaria) 
și Kozma (Ungaria),

CELE ÎS EDIȚII
ALE „MONDIALELOR" DE LUPTE I
I. — 1950 Stockholm (greco-roma

ne), II. — 1951 Helsinki (libere), III.
— 1953 Neapole (greco-romane), IV.
— 1954 Tokio (libere), V. — 1955 Karls, 
ruhe (greco-romane), VI. — 1957 Is
tanbul (libere), VII. — 1958 Buda
pesta (greco-romane), VIII. — 1959
Teheran (libere), IX. — 1961 Yoko- | 
hama (greco-romane și libere), X. — |

I 
I

1962 Toledo (greco-romane), XI. —
1963 Helsingborg (greco-romane), XII.
— 1963 Sofia (libere), XIII. — 1965 
Tampere (greco-romane), XIV. — 

1965 Manchester (libere), XV. — 1966 
Toledo (greco-romane și libere), XVI.
— 1967 București (greco-romane), 
XVII. — 1967 New Delhi (libere).

I
I
I

Startul Ia categoria motomodele 
din cadrul campionatelor mondiale 
de la Sazena s-a dat pe ploaie. Co
loanele de mașini ale spectatorilor 
ocupau încă de dimineață marginile 
aeroportului, iar corturile întinse aici, 
luni, s-au înmulțit. Aceasta pentru 
că este vorba de cea mai spectacu
loasă categorie.

Favoriții probei porneau aeromode- 
liștii maghiari, englezi și americani. 
Dar vîntul puternic a smuls cu el 
multe speranțe, unele modele fiind 
abătute spre sol. La sfîrșitul celor 
cinci starturi, din cei 68 de concu- 
renți, 13 se aflau la egalitate. Star
tul de baraj a fost așteptat cu emo
ție. Dar și în urma acestuia, patru 
concurenți au obținut' rezultate egale. 
S-a mai făcut încă o 
care II. Seelig (R.F. a 
fost declarat campion 
mat de G. R. French 
B. Fiegel (Italia).

Concurentul 
Csoino a realizat 
180 secunde, un 
de 97 secunde, 
puncte și clasîndu-se

Ziua de mîine, ultima, 
vată categoriei propulsoare.

NATAȚIE : La Marsilia, înotătoa- 
rea franceză Daniele Dorleans a 
stabilit un nou record al Europei la 
200 m liber, cu timpul de 2:15,0 
(v. r. 2:15,5, Claude Mandonnaud 
— Franța).

• în campionatele de nalație ale 
Angliei: 100 yarzi liber Bobby Mc 
Gregor 54,0 ; 220 yarzi Sue Wil- 
Hams 2:17,2.

ATLETISM : La Diisseldorf, echi
pa feminină de ștafetă 3X800 m a 
R.F.G. a realizat un nou record 
mondial, cu 6:21,0 (v. r. 6:27,0 — 
U.R.S.S.).

TENIS. în 
nai de tenis 
l-a eliminat
6—2 iar Barnes pe Santana.

concursul internațio- 
de la Quebec, 
pe Emerson cu

Pilici
6-2,

Cum
se antrenează 
marii campioni

nu 
de

lansare după 
Germaniei) a 
mondial, ur- 
(Anglia) și

Alexandruromân
trei starturi de cite 
start de 110 și unul 

totalizînd 742 de 
pe locul 46. 

este rezer-

BOX : Carlos Ortiz (Porto 
și-a păstrat titlul de campion 
dial la categoria ușoară, învingîn- 
du-1 Ia puncte pe Laguna (Panama), 
iar la San Remo, Carmelo Bossi 
(Italia) și-a apărat titlul de campion 
european ia categoria semimijlo- 
cie, învingîndu-I prin K.O. în^un- 
dul 12 pe Johnny Cocke (Anglia).

• Farul Constanța a iptîlnit la 
Schwerin echipa locală Traktor pe 
care a învins-o cu 11—9. Victoriile 
românești au fost realizate de Ră- 
gălie, Iliescu, Dinu, Baciu și Anton.

Rico) 
mon-

SPRINTERII
AMERICANI

care 
realizeze per- 

de valoare 
trebuie să se 
un mic minz,

alergătorilor. Este foarte 
interesantă părerea re
numitului antrenor Dean 
Cronwell : „Antrena
mentul sprinterului 
trebuie să fie atît
intens îneît să atenueze 
plăcerea celui ce se pre
gătește. Sportivul 
vrea să 
formanțe 
mondială 
simtă ca
atît fizic cît și psihic. Un 
antrenament prea in
tens dus uneori pînă Ia 
epuizare, constilnie un

șoc. Urmarea este depresiunea 
psihică a sportivului. Dacă trebuie 
să trimitem la competiție un sprin
ter supraantrenat sau insuficient 
de antrenat, optăm mai degrabă 
pentru cea de a doua alternativă", 

în ceea ce privește
de forță,

timpul alergării. în exercițiile cu 
halterele nu se ajunge niciodată 
la greutăți ce solicită maximum de 
efort.

în antrenamentul sprinterilor 
sînt foarte utilizate, în tot timpul 
anului, exerciții 
gare (ridicarea 
ping, alergări și 
Repetările ating 
nante. De exemplu, Francis Budd 
(10,1 la 100 m) efectua, printre al
tele, la un antrenament de 30 ori 
exerciții pe 40 de trepte, fiecare 
repetare fiind executată cu în- 
greuieri de 4,5—7 kg !

Pentru dezvoltarea rezistenței în 
regim de viteză este folosit pe 
scară largă antrenamentul cu in
tervale, fartlekul, porțiuni de aler
gări repetate pe distanțe lungi.

speciale de aler- 
genunchilor, ski- 
sărituri pe scări), 

cifre impresio-

Astfel, alergătorii de 100 m sînt 
tot mai des întîlniți efectuînd re
petări pe 400 m, în timpuri sta
bilite, ei nesfiindu-se chiar să par
ticipe la competiții pe această dis
tanță.

Sprinterii americani sînt renu- 
miți pentru startul lor. De altfel, 
ei acordă un timp apreciabil stu
diului unei plecări cit mai efi
ciente.

în ceea ce privește orientarea 
generală, trebuie adăugat că an
trenamentele se desfășoară după o 
planificare judicioasă, respectată 
întocmai.

Rezultatele lor — trecute, ac
tuale și, desigur, viitoare — 
dovedesc, o dată în plus, că pe 
lîngă talentul incontestabil al mul
tora dintre alergătorii de peste 
Ocean, cantitatea de muncă este 
una dintre „cheile" succesului.

PENTATLON MODERN : Proba 
a 4-a — cursa de 3 000 m — a 
campionatului mondial de pentat
lon modern ce se desfășoară la 
Aidershot (Anglia) a fost cîștigată 
de Guegen (Franța) cu 10:08,2 (1088 
p). La individual conduce Langner 
(R.D.G.) cu 3 932 p, iar pe echipe 
R.D.G. cu 11 599 p.

FOTBAL : Echipa B a Ungariei— 
Algeria 9—2 (6—2); Ungaria (tine
ret)—Algeria B 7—0 (4—0); în cam
pionatul U.R.S.S.: Dinamo Mosco
va—Spartak 0—0.

ȘAH : Rezultate consemnate în 
runda a
Skoplje : Fischer—Danov 1—0, Ja- 
nosevici—Dely 1—0. Partidele Ma- 
tulovici—Damianovici, Nicevski— 
Gheller și Soos—Ilievski s-au în
trerupt. Conduce Fischer cu 6‘/2 p. 
Soos are 3*/2 (1) p.

8-a a turneului de la

exercițiile
este de remarcat că în

Cu rare excepții, ultima în 1960 
la Roma, sprinterii americani au 
deținut monopolul titlurilor olim
pice și al recordurilor mondiale în 
probele de viteză pentru bărbați. 
Vom enumera, din pleiada de aler
gători americani, pe cei mai ce
lebri de-a lungul anilor :

Charles Paddock (născut în 1900 — înălțime 1,71 
Ralph Metcalfe (n. 1910 — 1,80 m — 83 kg) 
Jesse Owens (n. 1913 — 1,78 m — 71 kg) 
Harold Davis (n. 1921 — 1,78 m — 72 kg) 
Willie Williams (n. 1931 — 1,73 m — 75 kg) 
Ira Murchison (n. 1933 — 1,62 m — 65 kg) 
Ray Norton (n. 1937 — 1,88 m — 81 kg) 
Dave Sime (n. 1936 — 1,90 m — 86 kg) 
Robert Hayes (n. 1942 — 1,83 m — 86 kg) 
Jim Hines (n. 1946 — 1,78 m — 81 ' 
Willie Turner (n. 1948 — 1,83 m — ■

Antrenorii care i-au avut sau îi 
au în pregătire pe cei mai buni 
alergători au o înaltă calificare, 
fiind in marea majoritate foști 
atleți. Sistemul de pregătire este, 
în general, același, cu unele dife
rențieri legate de particularitățile

m — 75 kg) 10,2 în
10,2 în
10,2 în
10,2 în
10,1 în
10,1 în
10,1 în
10,1 în
10,0 în
10,0 în
10,0 în

1921
1932 
1935 
1941 
1956 
1956
1959
1960 
1964 
1967 
1967

I kg) -a
75 kg)

ultimul timp tot mai mulți 
care folosesc contracțiile 
trice, nu numai pentru mușchiula- 
tura picioarelor și a abdomenului, 
ci și aceea a umerilor, deoarece 
americanii pun un mare accent pe 
mișcarea amplă a brațelor în

sînt cei 
izome-

MECIUL DE ATLETISM R

S.U.A. și 
americani

a revenit

DUSSELDORF. — Miercuri, pe Rheinstadien din 
localitate a început întîlnirea internațională de atle
tism dintre selecționatele masculine ale 
R. F. a Germaniei. După prima zi, atleții 
conduceau cu 56—49 puncte.

Iată cîteva rezultate : proba de 5 000 m
sportivului vest-german Harald Norpoth, (13:41,2) 
iar cursa de 100 m lui Willie Turner (S.U.A) 10,2.

Alte rezultate: 400 m: Mathews (S.U.A.)45,3; 110 
m garduri: Davenport (S.U.A.) 13,6; lungime: Bos
ton (S.U.A.) 7,88 m; ciocan: Burke (S.U.A.) 67,92 m; 
prăjină: Railsback (S.U.A.) 5,00; disc: Neu (R. F. a 
Germaniei) 58,08 m; ștafeta 4x100 m : S.U.A. 39,3.

La decatlon, după cinci probe, pe primul loc se

F. A GERMANIEI-S U. A
afla americanul Bill Toomey cu un total de 4171 
puncte. EI a cîștigat probele de lungime (7,36 tn) și 
400 m (47,1) și înălțime (2,01 m). Cursa de 100 ma 
revenit vest-germanului Nerlich cu 10,6. în ziua a 
doua, proba de 110 mg a revenit lui Nerlich (R. F. 
a Germaniei) cu 14,4, urmat de Toomey cu 14,8. La 
disc a cîștigat Walde cu o aruncare de 44,90 m. 
L-a urmat Toomey cu 41,76 m. Astfel, după 
probe conduce Toomey cu 5761 p urmat de 
germanii Walde (5614) și Nerlich (5593).

Proba de 10 km marș a revenit lui
(S.U.A.) 44:36,8. La Închiderea ediției echipa S.U.A. 
conduce cu 62-54 puncte.

șapte 
vest-

Laird
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