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line, pe mîndrele plaiuri ale țârii, vor strdiuci în 
soare flori și flamuri larg desfășurate. Vor răsuna, 
purtîndu-și departe acordurile, cînfeceie vieții și 

bucuriei. în flux năvalnic, entuziast, nesfîrșite coloane de 
ziditori ai socialismului vor străbate orașele și satele 
patriei, aducînd partidului iubit prinosul de. recunoștință 
pentru frumusețea și măreția zilelor de astăzi.

Se împlinește încă un an în șirul luminos, strălucitor, 
al acelora pe care îi cinstim sub semnul lui August 23 
- cea mai mare sărbătoare națională a poporului român. 
Ne amintim I Atunci, în vara fierbinte a lui Î944, poporul 
îrjrmat înscria, cu sînge și jertfe grele, o pagină glo
rioasă în istoria sa. Inițiată și condusă de Partidul Comu
nist Român, în colaborare cu celelalte forte patriotice, 
insurecția națională antifascistă înfăptuia eliberarea tării 
din robia hitleristă.

Zorii lui 23 August 1944 au destrămat întunericul anilor 
de umilință și subjugare și au luminat puternic șirul celor 
în care poporul condus de partid a început să scrie noua 
istorie a țării. Au trecut de atunci 23 de ani I In mai 
puțin de un sfert de secol, economia, cjltura, viața întregii 
societăți au fost așezate pe temeliile trainice ale socialis
mului. 23 de trepte spre culmile civilizației și progresului, 
care au făcut din România o tară respectată și apreciată 
pe toate meridianele globului. Industria românească a pri
mit în acest răstimp dimensiuni care aproape exclud com
parațiile cu trecutul. A fost cooperativizată agricultura. 
Acești ani au marcat o mare înflorire a științei, artelor și 
învăță mîntului.

Țintim, însă, mai sus I Ne îndreptățesc aceste năzuințe 
și ne dau garanția împlinirii lor tradițiile, talentul și hăr-

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAt PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

TO A S T
Turnați din vechi ulcioare al toamnei chihlimbar 
Și înălțați spre ceruri noi jerbe de lumină! 
Vreau ziua-aceasta mare, înaltă și senină 
Ca pe un fruct anume al globului solar.
Deschideți pîrtii multe ! Sportivii vin în larg, 
Sub flamura de jar și mîndru tricolor. 
Olimpicele cercuri — un nimb dogoritor 
Li-i torță, călăuză, pe-al anilor catarg.
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aniIn decursul celor 14 
de participări la campiona
tele mondiale luptătorii ro
mâni au înregistrat o serie 
de performanțe înalte, care 
au contribuit la ridicarea 
prestigiului internațional al 
sportului nostru. Cucerirea 
a două titluri de campioni 
ai lumii, a patru medalii de 
argint, trei de bronz, ca și 
locurile 2 și 3 în mai multe 
rînduri, în clasamentul pe

S. P.
Din cele patru zări, medalii au cules, 
Prinos măreței Zile dorind să le aducă. 
Turnați deci chihlimbarul în fiecare cupă 
Și pentru noi izbînde, dați lirei vers ales!

S. NORAN
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AUR, ARGINT SI BRONZ PENTRU LUPTĂTORII ROMÂNI7 »

• SPORTIVII NOȘTRI AU

națiuni, reprezintă, desigur, 
un frumos buchet de rezul
tate, cu care ne mîndrim.

Să încercăm, acum, să ur
mărim cum 
nute aceste 
formanțe.

Neapole, 
Printre concurenții din 
21 de țări participante la 
cea de-a III-a ediție a C.M. 
de lupte s-au aflat și re
prezentanții României : D. 
Cuc, I. Popescu, V. Onoiu, 
M. Belușica, D. Pîrvulescu. 
Cu această ocazie, sportivii 
români și-au făcut debutul 
la campionatele mondiale.

au fost 
valoroase

aprilie

obțl- 
per-

1953. 
cele

PARTICIPAT LA 8 EDIȚII ALE „MONDIALELOR" DE GRECO-ROMANE • 2 MEDALII 
DE AUR, 4 DE ARGINT Șl 3 DE BRONZ

La Neapole ei au avut o 
comportare meritorie, reu
șind să repurteze victorii a- 
supra unor luptători renu- 
miți din Finlanda, Turcia, 
Grecia, Elveția etc. In clasa
mentul final, D. Pîrvulescu 
și M. Belușica au ocupat lo
cul 4, D. Cuc — locul 5. 
I. Popescu — locul 6, iar pe 
națiuni România a obținut 
locul 7, întrecînd mai multe 
țări, între care R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, Franța, 
Austria, Grecia, Danemarca 
etc.

Următoarea participare, Ia 
Karlsruhe — aprilie 1955,

Au fost prezenți 154 de lup
tători din 24 de țări. Româ
nia a fost reprezentată de: 
A. Ruszi, M. Belușica, L. 
Bujor, A. Șuii, M. Schultz, 
Fr. Horvath și D. Cuc. O 
evoluție mai bună a avut 
doar Francisc Horvath, care 
a reușit să se claseze pe 
locul 6.

La Întrecerile celei de-a 
VII-a ediții a C.M. de lup
te, care a avut loc la Buda
pesta (iulie 1958), au parti
cipat 127 de concurențl din 
21 de țări. România a în
scris in concurs o echipă

completă: D. Pîrvulescu
(cat. 52 kg), I. Cernea 
(cat. 57 kg), V. Micule (cat. 
62 kg), Gh. Dumitru (caț. 
67 kg), V. Bularca (cat. 73 
kg). N. Baciu (cat. 79 kg), 
Gh. Popovici (cat. 87 kg.) și 
L. Bujor (cat. grea). Cel mai 
bine a evoluat Valeria Bu
larca ; ei a ciștigat medalia 
de bronz. In finală Bularca 
a făcut meci nul cu turcul 
Aivas și a pierdut la sovie
ticul Garmanik. Gh. Popo
vici a obținut locul 4—5 la

începînd de miine și pînăi 
duminică, terenul amenajat! 
in incinta stadionului Cor-: 
Vinul din Hunedoara va 
găzdui întrecerile celei de a 
V-a ediții a campionatului, 
balcanic pentru juniori. Se; 
intrec reprezentativele Ro
mâniei, Bulgariei, Greciei,; 
Turciei și Iugoslaviei, între 
care s-a format, încă de la 
prima ediție a „Balcania
dei”, o frumoasă rivalitate 
sportivă.

în prima zi a turneului, 
echipa României va juca cu 
Bulgaria, una dintre favo
ritele întrecerii. In această 
partidă, ca de altfel și în 
cele din zilele următoare, 
țara noastră va fi reprezen
tată de următorul lot : V. 
Popa, D. Dumitru, V. Răi- 
leanu, 
schiv, 
Moisin, 
leu, R.
că. Ad. Iliescu, 
și M. Dumitru. Antrenori : 
C. Dirjan și V. Dăscălescu.

R. Popa, D. Para- 
D. Georgescu, V. 
L. Andreițu, M. Bu- 
Martinescu, C. Hui-

V. Vasile

(Continuare in pag. a 6-a)



DIVIZIA B:

FOTBAL
Jocuri modeste pe toată linia

SERIA I
SIDERURGISTUL GALAȚI — 

POIANA CIMPINA (2—0). Echipa 
locală a început bine jocul, a avut 
inițiativa în prima parte, dar a și 
ratat cîteva ocazii. Scorul a fost 
deschis în min. 20 de Botescu. După 
înscrierea golului, oaspeții au fă
cut un frumos joc de cîrr.p dar, din 
păcate, lipsit de eficacitate. După 
pauză, aspectul jocului se schimbă. 
Gălățenii sînt mai insistenți în 
fața porții și reușesc să majoreze 
scorul în min. 85 prin Cojocaru. 
A arbitrat foarte bine M. Rotaru- 
Iași. (S. Constantinescu și G. Ar
senic — corespondenți).

CEAIILAUL P. NEAMȚ — 
C.S.M.S. IAȘI (1—2). Aproape 4 000 
de spectatori au asistat la un joc 
de bun nivel tehnic. In prima re
priză portarul oaspe, Constanti
nescu. a avut intervenții reușite 
Și in acest fel scorul a rămas alb. 
După pauză, gazdele au avut pri
mii ocazia de a deschide scorul, 
însă cei care înscriu sînt ieșenii, 
în min. 65. prin Lupulescu. După 
5 minute. Zaharia aduce egalarea 
transformind un penalti. C.S.M.S 
a marcat golul victoriei în min. 79 
prin Incze IV. A arbitrat N. Mi- 
hăilescu-București. (C. Nemțeanu 
•— corespondent).

VICTORIA ROMAN — META
LUL BUCUREȘTI (1—0). Jocul a 
plăcut celor peste 6 000 de specta
tori. Scorul putea fi mai mare dacă 
gazdele n-ar fi ratat ocazii clare 
prin Nicoară (min. 40) șl Grosu 
(min. 70 șj 85). Este drept insă că 
și oaspeții au fost la un pas de a 
înscrie, trăgind de două ori in 
bară prin Decu (min. 32) și Pan- 
telimon (min. 73). Unicul gol a 
fost realizat de Bîrgăoanu (min. 
44) Bun — arbitrajul lui N. Rai- 
nea-Birlad. (G. Groapă și C. Broș- 
teanu — coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV (1—1). Dumi
nică dimineață, pe stadionul Poli
tehnica. n-a lipsit mult să se în
registreze surpriza etapei. Echipa 
Metrom a ținut în șah pe reprezen
tanții studenților bucureșteni și a 
plecat cu un punct la Brașov. Poli
tehnica a prezentat o formație cu 
mulți debutanți și, din această 
cauză, jocul ei nu este încă crista
lizat. Metrom a avut o ușoară do
minare în prima repriză, cînd a și 
deschis scorul. In min. 39. Lazaro- 
vici a șutat puternic de la 30 m, 
prin surprindere, portarul Ojoc 
fiind nevoit să scoată mingea din 
plusa : 0—1. După pauză, studen
ții au pus stăpînire pe joc, au do
minat uneori categoric, însă nu au 
marcat decît o singură dată. In 
min, 69, după executarea unei lo
vituri libere, Pigulea a trimis ba
lonul pe jos în colțul sting al por
ții apărată de Pozna : 1—1. Cu 
două minute înainte de sfîrșitul 
meciului, Cicu (Politehnica) a fost 
eliminat pentru lovirea intențio
nată a adversarului.

Arbitrul Al. Alexa-Rm'. Vîlcea 
a condus bine acest meci.

POLITEHNICA : Ojoc — Anton, 
Grecea. Cicu. Rădulescu — D. Ște
fan, Pigulea — Lică, Marica. Păiș. 
Gugiu (min. 76 Boneș).

METRCM : Pozna -— Iordache, 
Dinu, Bălăianu, Ochea — Bădițoiu, 
Lazarovici — Sima, Ardeleanu. 
Selymesi. Budai. (P. V.).

PORTUL CONSTANȚA — C.F.R. 
PAȘCANI (2—0). Debutul constăn- 
țenilor în divizia B a coincis cu o 
victorie, dar jocul prestat a fost 
de factură tehnică modestă. Por
tul a atacat .mult, a avut trei 
„bare“ și a mai ratat alte ocazii. 
Oaspeții s-au apărat și au contra
atacat periculos. Au înscris : Bu

tuc (min. 32) și Mănescu (min. 62). 
A condus bine Emil Martin-Bucu- 
rești. (C. Popa — coresp. princi
pal).

ELECTRONICA OBOR — CHI
MIA SUCEAVA (0—0). Dintr-o gre
șeală de tipar, ieri a apărut 1—0 
pentru Electronica. Noua echipă 
bucureșteană, Electronica Obor, 
provenită din fuziunea formațiilor 
Dinamo Victoria și Electronica, nu 
a reușit decît să termine nedecis 
meciul cu Chimia Suceava. Deși 
jocul său a fost promițător, s-a 
văzut totuși- că echipa nu are un 
echilibru între compartimente. 
Aceasta se explică prin faptul că 
în formație figurează o serie de 
jucători tineri, fără experiență. 
Atunci cînd echipa va ajunge la o 
valoare egală a tuturor comparti
mentelor, îmbinînd maturitatea ju
cătorilor mai vechi cu tinerețea și 
ambiția celor tineri, formația Elec
tronica Obor va putea pretinde un 
loc printre fruntașele seriei.

Chimia Suceava a lăsat o im
presie frumoasă, prezentîndu-se 
ca o echipă bine închegată.

CLASAMENT

1— 2. Siderurg. Galați 1 1 0 0 2—0 2
1— 2. Portul Const. 1 1 0 0 2—0 2
3— 5. Flacăra Moreni 1 1 0 0 2—1 2
3— 5. C.S.M.S. Iași 1 1 0 0 2—1 2
3— 5. Victoria Roman 110 0 1—0 2
6— 9. Politehnica Buc. 10 10 1—1 1
6— 9. Metrom Brașov 10 10 1—1 1
6— 9. Electronica Obor 10 10 0—0 1
6— 9. Chimia Suceava 10 10 0—0 1

10—12. Chimia R.Vîlcea 10 0 1 1—2 0
10—12. Cehlăul P. Neamț 10 0 1 1—2 0
10—12. Metalul Buc. 10 0 1 0—1 0
13—14. Poiana Cîmpina 10 0 1 0—2 0
13—14. CFR Pașcani 10 0 1 0—2 0

ETAPA VIITOARE : Metalul Bucu
rești—Siderurgistul, C.S.M.S. Iași—E- 
lectronica Obor, C.F.R. Pașcani—Po
litehnica București, Chimia Suceava 
—Portul Constanța, Metrom Brașov— 
Ceahlăul P. Neamț. Poiana Cîmpina— 
Flacăra Moreni, Chimia Hm. Vîlcea 
—Victoria Roman.

SERIA A Il-a
C.F.R. TIMIȘOARA — A. S. 

CUGIR (6—0). Pe stadionul C.F.R. 
au venit 5 000 de spectatori să 
vadă la lucru pe jucătorii fero
viari. Deși din formație au lipsit 
Seceleanu și Panici, timișorenii 
au prestat un joc bun și au cîș- 
tigat la scor. Oaspeții au făcut 
figurație pe teren. în cele 90 de 
minute de joc ei avînd doar două 
ocazii de a înscrie, pe care le-au 
ratat prin Stoicescu și Ivan. Au 
marcat: Mițaru (min. 7), Iancu 
(min. 17 din 11 m, 68 și 82), 
Bungău (min. 40 și 66). A arbi
trat corect S. Drăgulici — Tr. Se
verin. (P. Arcan — coresp. prin
cipal).

C.F.R. CLUJ — VAGONUL 
ARAD (2—3). După prima jumă
tate de oră. se părea că gazdele 
vor obține o victorie clară. In a- 
ceastă perioadă feroviarii au ac
ționat în viteză, cu multe schim
bări de locuri, concretizîndu-și 
superioritatea prin golurile mar
cate de Stanciu (min. 19) și Pe
trescu (min. 29). In continuare, 
oaspeții își revin și reduc scorul 
prin Dembrovschi (min. 45). In 
repriza a doua cei care domină 
sînt oaspeții. Ei egalează prin 
Dobîndă (min. 65), cu concursul 
portarului clujean Pop. care a 
scăpat balonul în plasă. Cel de al 
treilea gol al arădanilor a fost 
realizat prin același Dobîndă în 
min. 73. Clujenii nu sînt încă 
puși la punct cu pregătirea fi
zică. A arbitrat bine N. Barna — 
Tirnăveni. (P. Radvani — coresp.),

C.S.M. SIBIU — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (3—0). Victoria echi
pei locale se datorește jocului 
bun realizat în prima repriză, 
cînd a dominat copios. In repriza 
a doua timișorenii și-au revenit, 
au dominat, dar nu au putut în
scrie, ratînd din poziții clare. De 
remarcat că Văcaru (C.S.M.) a 
ratat un penalti în min. 87. Go
lurile au fost marcate de Lauf- 
ceag (min. 9 și 31) și Vuici (min. 
79). Octavian Comșa — Craiova 
a arbitrat bine. (Ilie lonescu — 
coresp. principal).

OLIMPIA ORADEA — GAZ 
METAN MEDIAȘ (4—0). Orădemi 
au debutat victorioși în divizia 
B. In repriza a doua — în spe
cial — Olimpia a dominat, a ratat 
multe ocazii, avind și două „bare”. 
Din punct de vedere tehnic jocul a 
fost modest. Au marcat : Petrică 
(min. 9, 10 și 27) și Kun I (min. 
19). Corect arbitrajul lui G. Făr- 

cașu — Satu Mare. (V. sere —, 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
BAIA MARE (2—0). Gazdele au 
avut inițiativa tot timpul, dar fi
nalizarea acțiunilor ofensive a lă
sat de dorit. In general, jocul a 
fost viu disputat. S-au remarcat: 
Pîrvan, Niculescu, Copăceanu de 
la C.S.M., Fiilop. Donca și Uivari 
de la Minerul. Cele două goluri 
au fost înscrise de Amoczi în 
min. 25 și 82 din 11 m. A arbitrat 
bine Al. Toth — Oradea. (Iancu 
Plăvițu — coresp. principal).

C.F.R. ARAD — IND. SIRMEI 
C. TURZII (1—0). înaintările am
belor echipe au dat dovadă de 
multă imprecizie. Gazdele au ra
tat ocazii prin Beșcuca, Gheorghe 
șj Toma. Unicul gol a fost mar
cat de Damian (min. 82 din pe
nalti). Satisfăcător — arbitrajul 
lui C. Pop — Hunedoara. (Ștefan 
lacob — coresp. principal).

METALUL HUNEDOARA - 
CRIȘUL ORADEA (1—1). Peste 
6 000 de spectatori au plecat de
zamăgiți de la meci, deoarece 
echipa lor favorită a arătat ° 
slabă pregătire tehnico-tactică. Li
nia de inaintare, în special, a ju
cat dezordonat. Orădenii au do
minat mai mult, au fost mai pe
riculoși in fața porții și astfel 
ei au deschis scorul prin Harșani 
(min. 55) care a reluat în poartă 
balonul scăpat din brațele porta
rului Gălățeanu, la o lovitură li
beră. Egalarea s-a produs în min. 
77 prin golul realizat de Șteiner. 
In min. 79 Pleian (Metalul) a tri
mis balonul în bară. S-au remar
cat : R. Vlad, Matei, Steiner de 
la Metalul, Plevai, Tomeș și Naghi 
de la Crișul. A arbitrat corect 
M. Ispas — Mediaș. (Voicu Albu — 
coresp. principal).

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim. 1 1 0 0 6—0 2
2. Olimp. Oradea 1 1 0 0 4—0 2
3. C.S.M. Sibiu 1 1 0 0 3—0 2
4. C.S.M. Reșița 1 1 0 0 2—0 2

5— 6. Vag. Arad 1 1 0 0 3—2 2
5— 6. C.F.R. Arad 1 1 0 0 1—0 2
7— 8. Met. Hunedoara 1 0 1 0 1—1 1
7— 8. Crișul Oradea 1 0 1 0 1—1 1
9—10. C.F.R. Cluj 1 0 0 1 2—J 0
9—10. Ind. sîrmei

Cimpia Turzii 1 0 0 1 0—1 0
11. Minerul B. Mare 1 0 0 1 0—2 0
12. Polit. Tim. 1 0 0 1 0—3 0

13. Gaz m. Mediaș 1 0 0 1 0—4 0
14. A.S. Cugir 1 0 0 1 0—6 0

ETAPA VIITOARE : Ind. sîrmei
C. Turzil—C.S.M. Sibiu ; Gaz metan 
Mediaș—C.F.R. Cluj ; Minerul Baia 
Mare—Metalul Hunedoara ; Politeh
nica Timișoara—Olimpia Oradea ; 
Vagonul Arad—C.F.R. Timișoara ; 
Crișul Oradea—C.F.R. Arad ; A. S. 
Cuglr—C.S.M. Reșița.

FLACARA MORENI — CHIMIA 
KM, VÎLCEA (2—1). Meci frumos, 
terminat cu victoria la limită a 
Flaeărei. Au marcat : Cîmpeanu 
(min. 51), Albina (min. 64) pentru 
Flacăra, Mihăilescu (min. 87) pen
tru Chimia. A arbitrat bine Zaharia 
Chifor-Brașov. (Gh. Ilinea — co
respondent).

divizia c. jn mecjurj victoria a revenit gazdelor
SERIA EST SERIA NORD

PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport 

ur. 34 de duminică 27 august 1967. 
cuprinde toate cele 7 partide din cea 
de a doua etapă a campionatului di
viziei naționale A. Restul partidelor 
sînt din campionatul diviziei B. Jocu
rile interesante și surprizele pri
mei etape fac ca întilniriie celei de 
a doua etape să fie așteptate cu 
mare interes.

Participanții la acest concurs be
neficiază, în afara premiilor obișnuite 
(cat I, a Il-a și a 111-a) — în ca
drul premiului excepțional în valoare 
de 75.000 lei — de un autoturism 
..Skoda 1000 M.B.“ și 26 500 lei, în 
numerar.

Programul LOTO-PRONOSPORT, 
care a apărut astflzi, vă pune la dis
poziție amănunte în legătură cu acest 
concurs.

Tragerea Pronoexpres de mline va 
ivea loc la București.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 33 DIN 16 
AUGUST 1967.

EXTRAGEREA I : Categoria a Il-a: 
1 variantă a 30.880 lei și 9 variante 
a 5.880 lei ; categoria a ni-a : 40 va
riante a 1.583 lei ; categoria a IV-a : 
286 variante a 284 lei ; categoria a 
V-a : 917,5 variante a 88 lei ; cate
goria a Vl-a : 4.108,5 variante a 27 
lei.

Report categoria I : 29.285 lei.

extragerea a n-a : Categoria a 
D-a : 1 variantă a 32.821 lei și 4 va
riante a 7.821 lei ; categoria a ni-a : 
43 variante a 979 lei ; categoria a 
IV-a : 242 variante a 223 lei ; cate
goria a V-a : 790,5 variante a 68 lei ; 
categoria a Vl-a : 3.323,5 variante a 
22 lei.

Report categoria I : 25.043 lei.
Premiile excepționale de 25.000 lei, 

se vor atribui prin tragere la sorți, 
variantelor de categoria a n-a, de 
la ambele extrageri.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

GLORIA C.F.R. GALAȚI — META
LUL RĂDĂUȚI (3—0). Joc de slab ni
vel tehnic. Au înscris : Mureșan (min. 
26 din 11 m și 76) și Hamza (min. 40). 
(T. Siriopol—coresp.).

ȘOIMII BUZĂU — PETROLUL MOI- 
NEȘTI (4—1). Au marcat: Preda (min.
I și 22), Turcu (min. 51) și Cornea 
(min. 58), respectiv Volner (min. 26). 
(Marin Dumitru—coresp.).

UNIREA FOCȘANI — OȚELUL GA
LAȚI (1—0). Unicul gol a fost înscris 
de Necula în min. 74. Bun —arbitra
jul lui Mihai Vasiliu—Ploiești (Ion 
Bungeac—coresp.).

GLORIA BIRLAD — ANCORA 
GALAȚI (2—1) Au marcat : Argeșea- 
nu (min. 9 din 11 m), Vasilache (min. 
73) pentru Gloria, Toma (min. 40) 
pentru Ancora. A condus autoritar 
C. Gheorghiță — Bacău. (E. Solomon 
— coresp. principal).

MEDICINA IAȘI—FORESTA FĂL
TICENI (1—2). Gazdele, neavînd o 
pregătire corespunzătoare, n-au putut 
cîștiga în fața unei echipe „bătă
ioase". Au înscris : Radu (min. 39 și 
50) pentru Foresta, Alioaie (min. 63). 
Arbitrul V. Liga — Galați a greșit 
nesancționînd jocul dur. (D. Diaco- 
nescu — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI—METALUL BU
ZĂU (0—2). — Victoria oaspeților
este meritată. în min. 71 Scînteie 
(Textila) a ratat un penalti. Golurile 
au fost marcate de Ruse] (min. 18) 
și Caloian (min. 50). Bun — arbi
trajul lui P. Brebenescu — Suceava. 
(I. vieru — coresp.).

S.U.T. GALAȚI—MINOBRAD VA
TRA DORNEI (0—3). Au înscris : Pal 
(min. 28 și 89) și Kiss (min. 63 din
II m). Arbitrul Ene Stelian a elimi
nat din joc pe jucătorii Weis (Mino- 
brad) și Vișan (Minobrad). (V. Ște- 
fănescu — coresp.).

CLASAMENT

UNIO SATU MARE—METALUL 
COPȘA MICA (5—0). Rezultat sur
prinzător, dar meritat. Golurile au 
fost marcate de Naghi (min. 30), 
Bocor (min. 33, 69 și 88) și Șneff
(min. 85). în min. 60 jucătorul Mun- 
teanu (Metalul) a fost eliminat de 
către arbitrul S. Mureșean — Turda, 
care a condus foarte bine. (A. Verba 
— coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA—METALUL 
AIUD (2—0). A marcat : Sîjitfbn în 
min. 70 și 89. Jocul a fost bine con
dus de S. Mărgineanu — Cîmpina în 
locul arbitrului delegat, GIt. Comă- 
nescu — Cîmpina. (C. Moldovan — 
coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONT A—ME
TALUL SATU MARE (4—1). — Au 
înscris : Duma (min. 53 — autogol), 
Benczik (min. 58), Bagi (min. 68), 
Ungvari II (min. 85), respectiv Jula 
(min. 89). Competent și autoritar — 
arbitrajul lui R. Sabău — Cluj. (Gh. 
Cotrău — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—CHIMICA 
TÎRNAVENI (3—0). Golurile au fost 
marcate de Androne (min. 19), V. 
Gheorghe (min. 60) și Suciu (min. 
88). A Cantor — Sighișoara a arbi
trat cu competență. (Gh. Tăutan — 
coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE—UNIREA 
DEJ (2—1). — Au înscris : Pop (de 
două ori) pentru Minerul, Bandi pen
tru Unirea.

RECOLTA CĂREI—MINERUL BI
HOR (0—0).

MEDICINA TG. MUREȘ—MEDICI
NA CLUJ (0—0).

CLASAMENT

trica. A condus slab Cristea Ilie — 
Alexandria. (Veneru Săndulescu — 
coresp.).

T. U. G. BUCUREȘTI—METALUL 
TÎRGOVIȘTE (0—0). Deși au avut 
inițiativa majoritatea timpului jucă
torii de la T.U.G. n-au reușit să în
scrie nici un gol. Organizatorii pre
cum și arbitrul I. Chilibar — Pitești 
au permis ca în incinta terenului să 
intre peste 200 de spectatori, con
trar dispozițiunilor federației. De a- 
semenea, semnalăm făptui că nu a 
existat un medic delegat. (N. Toka- 
cek — coresp.).

S. N. OLTENIȚA — PROGRESUL 
BRAILA (1—1). Au înscris : Tudor 
Vasile (min. 70) pentru Progresul, 
Nițu (min. 76) pentru S.N.O. A arbi
trat bine V. Neacșu — Ploiești. (Ma
rin Voicu — coresp.).

STUFUL TULCEA—I.M.U. MEDGI
DIA (2—0). Gazdele au dominat ma
joritatea timpului. Golurile au fost 
marcate de Mosera (min. 25) și de 
Strîmbeanu (min. 67). N. Stavru — 
Constanța a arbitrat bine. (I. Turșie 
— coresp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE—DUNĂ
REA GIURGIU (0—0). în min. 75 ju
cătorul Maican (Chimia) a ratat un 
11 m. (D. Gruia — coresp.).

VIITORUL FIENI—RAPID C. F. 
BUCUREȘTI (0—0). — Jucătorii de la 
Viitorul au avut inițiativa majoritatea 
timpului, însă au ratat copilărește 
(C. Popescu — coresp.).

RAPID MIZIL—OLTUL SF. GHEOR
GHE (3—2). — Meciul s-a disputat la 
Plopeni. Au marcat : Babone (min. 
13 din 11 m), Florea (min. 81) și Pa- 
nait (min. 90) pentru Rapid, Holo 
(min. 35) și Bartok (min. 38). A con
dus bine T. Hărădău — Brăila. (M. 
Sima — coresp.).

1— 3. Șoimii Buzău
1— 3. Minob. v. Dornei
1— 3. Gloria CFR Glț.

4. Metalul Buzău
S— 7. Unirea Focșani 
5— 7. Gloria Bîrlad 
5— 7. Foresta Fălticeni 
8—10. Oțelul Galați 
8—10. Ancora Galați 
8—10. Medicina Iași

11. Textila Buhuși 
12—14. Petrol. Moinești 
12—14. s.U.T. Galați 
12—14. Metalul Răd.

110 0
110 0
110 0
110 0
110 0
110 0
110 0
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1
10 0 1

4—1 2
3—0 2
3—0 2
2—0 2
1—0 2
2—1 2
2—1 2
0—1 0
1—2 0
1—2 0
0—2 0
1—4 0
0—3 0
0—3 0

1. Unio Satu Mare 
2— 3. St. roșie Salonta 
2— 3. Soda Ocna Mureș

4. Faianța Sighiș.
5. Minerul B. Sprie 

6— 9. Recolta Cărei 
6— 9. Minerul Bihor 
6— 9. Med. Tg. Mureș 
6— 9. Medicina Cluj

10. Unirea Dej
11. Metalul Aiud

12—13. Met. Satu Mare 
12—13. Chimica Tîrnăv.

14. Met. Copșa Mică

1 1 0 0 5—0 2
1 1 0 0 4—1 2
1 1 0 0 3—0 2
1 1 0 0 2—0 2
1 1 0 0 2—1 2
10 10 0—0 1
10 10 0—0 1
10 10 0—0 1
10 10 0—0 1
10 0 1 1—2 0
10 0 1 0—2 0
10 0 1 1—4 0
10 0 1 0—3 0
10 0 1 0—5 0

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : Minobrad Va
tra Dornei—Gloria Bîrlad, Oțelul 
Galați—Textila Buhuși, Ancora Galați 
—Unirea Focșani, Metalul Buzău— 
Gloria C.F.R. Galați, Petrolul Moi

ETAPA VIITOARE : Metalul Satu 
Mare—Medicina Tg. Mureș, Chimica 
Tirnăveni—Minerul Baia Sprie, Me
talul Aiud—Recolta Cărei, Unirea 
Dej—Soda Ocna Mureș, Minerul Bi
hor—Faianța Sighișoara, Metalul 
Copșa Mică—Steaua roșie Salonta, 
Medicina Cluj—Unio Satu Mare.

1— 2. Flacăra r. Buc.
1— 2. Stuful Tulcea

3. Rapid Mizil
4—11. Chimia Tr. Măg.
4—11. Dunărea Giurgiu 
4—11. T.U.G. București
4—11. Met. Tîrgoviște
4—11. Viitorul Fieni
4—11. Rapid C.F. Buc.
4—11. S. N. Oltenița
4—11. Progresul Brăila

12. Olt. Sf. Gheorghe 
13—14. Electrica C-ta 
13—14. I.M.U. Medgidia

1 1 0 0 2—0 2
1 1 0 0 2—0 2
1 1 0 0 3—2 2
10 10 0—0 1
10 10 0—0 1 

■10 10 0—0 1 
10 10 0—0 1 
10 10 0—0 1 
10 10 0—0 1 
10 10 1—1 1 
10 10 1—1 1 
10 0 1 2—3 0 
10 0 1 0—2 0 
10 0 1 0—2 0

48 și 72), respectiv, M. Popa C*Mn. 
62). A condut bine loan Rusu — 
Tg Mureș. (Ion Hîrșu — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — ELEC
TRO PUTERE CRAIOVA (2—0). AU 
marcat : D. Popescu (min. 29) și 
Căprioru (min. 70). Foarte bun — 
arbitrajul lui I. Ritter — Timișoara. 
(Gh. Manafu — coresp.).

MUREȘUL DEVA — PROGRESUL 
STREHAlA (3—1). Meciul s-iu dispu
tat la Hunedoara deoarece terenul 
din Deva este in reparație. Golu
rile au fost realizate de Scumpie 
(min. 32 și 88), Belea (min. 89) pen
tru Mureșul, Glâmeanu (min. 57) 
pentru Progresul. în min. 55 jucă
torul Homeghi (Mureșul) a fost eli
minat pentru lovirea intenționată a 
adversarului. A condus corect și 
autoritar Traian Cruceanu — Arad. 
(Sergiu Albu — coresp.).

PROGRESUL CORABIA — VICTO
RIA TG. JIU (5—1). Au înscris : 
Ungureanu (min. 24), Stoenescu (min. 
41), Șarpe (min. 46), Oiță (min. 50), 
Polgar (min. 60 — autogol), respec
tiv Tudorache (mirv 9). A arbitrat 
bine C. Drăgotescu — București. 
(C. Filip — coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — A.S.A. SI
BIU (2—2). Au marcat : Dumitrescu 
(min. 44), Boantă II (min. 75) pen
tru Chimia, Bimbea (min. 78) și Ma- 
cavei (min. 79) pentru A.S.A. Satis
făcător — arbitrajul lui M. Ostafi- 
ciuc — Deva. (B. Stoiciu și Tr. Lan
cea — coresp.).

MINERUL ANINA — VICTORIA 
CĂLAN (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Comisar în min. 4. A 
arbitrat autoritar Aurel Popa — Ora
dea. (Gh. Crăciunel — coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — MINERUL 
LUPENI (2—1). Au înscris : Drăgu- 
lete (min. 19), Matei (min. 28), res
pectiv Rizea (min. 41 din 11 m). Bun
— arbitrajul lui Mircea Bădulescu
— Oradea. (M. Mutașcu — coresp.).

CLASAMENT

SERIA SUD

nești—S.U.T. GaJați, Foresta Fălti
ceni—Șoimii Buzău, Metalul Rădăuți
—Medicina Iași.

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI—E- 
LECTRICA CONSTANȚA (2—0). Joc 
de slab nivel tehnic. Ambele goluri 
înscrise de Ivan (min. 14) și de Lalu 
(min. 25), se datoresc greșelilor ele
mentare ale apărării echipei Elec

ETAPA VIITOARE ; Rapid C. F. 
București—S. N. Oltenița ; Oltul Sf. 
Gheorghe—Flacăra roșie București ; 
Dunărea Giurgiu—T.U.G. ; Electrica 
Constanța—Rapid Mizil ; Metalul Tîr
goviște—Chimia Tr. Măgurele ; Pro
gresul Brăila—Stuful Tulcea ; I.M.U. 
Medgidia—Viitorul Fieni.

1—2. Progresul Corabia
1— 2. Tractorul Brașov 
3.— 4. Met. Tr. Sev.
3— 4. Mureșul Deva
5— 6. C.F.R. Caransebeș
5— 6. Minerul Anina
7— 8. Chimia Făgăraș
7— 8. A.S.A. Sibiu
9—10. Minerul Lupeni
9—10. Victoria Călan 

11—12. Electroputere Cr. 
11—12. Prog. Strehaia
13—14. Victoria Tg. Jiu 
13—14. U.M. Timișoara

1 1 0 0 5—1 2
1 1 0 0 5—1 2
1 1 0 0 2—0 2
1 1 0 0 3—1 Z
1 1 0 0 2—1 2
110 0 1—0 2
10 10 2—2 1
10 10 2—2 1
10 0 1 1—2 0
10 0 1 0—1 0
10 0 1 0—2 0
10 0 1 1—3 0
10 0 1 1—5 0
10 0 1 1—5 0

SERIA VEST

TRACTORUL BRAȘOV — U. M. 
TIMIȘOARA (5—1). Au înscris : Vă- 
tav (min. 11 și 12), Ciripoi (min. 25,

ETAPA VIITOARE : Electroputere 
Craiova — Progresul Corabia, Victo
ria Călan — Mureșul Deva, U. M. 
Timișoara — C.F.R. Caransebeș, 
A.S.A. Sibiu — Tractorul Brașov, 
Progresul Strehaia — Metalul Tr. 
Severin, Minerul Lupeni — Chimia 
Făgăraș, victoria Tg. Jiu — Minerul 
Anina.
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mcia poporului nostru, conducerea plină de înțelepciune a partidului. 
Ele sînt chezășia traducerii în viată a mărețului program de desăvâr
șire a construcției socialiste, elaborat de cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Privim cu un puternic sentiment de mîndrie marile înfăptuiri din 
anii pe care-i sărbătorim. Totul reprezintă minunata operă a poporului 
călăuzit de partid „Conștient că tot ceea ce realizează prin munca 
și eforturile sale îi aparține - arăta tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
în cuvîntarea rostită cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la marea 
epopee națională a Mărășeștilor se resfrînge nemijlocit asupra vieții 
lui de azi și a vieții generațiilor de mîine, întregul nostru popor își 
consacră energia și. puterea de muncă înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului - expresie fidelă a intereselor fundamentale, 
a celor mai profunde aspirații de progres și prosperitate ale între
gului popor, a înaltei răspunderi ce ne animă față de cauza socialis
mului și a păcii în lume".

Recunoscători pentru anii fericiți pe care-i trăiesc, mîndri de a fi 
cetățeni ai_ unei țări libere, bogate, nespus de frumoase, tinerii din 
toate așezările patriei răspund, împreună cu întregul popor, acestei 
înălțătoare chemări a epocii noastre cu tot entuziasmul și vigoarea 
. r' ,.cu Patriotica dăruire, cu forța brațelor și căldura inimilor, 
înscriind, importante victorii în îndeplinirea sarcinilor de cinste încre- 
dințate în uzine și fabrici, pe ogoare și șantiere, în școli și laboratoare.

în realitățile care definesc astăzi România se înscrie și amploarea 
pe care a cunoscut-o mișcarea sportivă. Sute de mii de tineri și tinere 
practică, la orașe și sate, exercițiile fizice și sportul, întărindu-și sănă
tatea, sporindu-și capacitatea de muncă și învățătură, cucerind noi 
forțe pe care le dăruiesc din toată inima desăvirșirii construcției 
socialismului.

Talentul, puterea de luptă, dîrzenia și curajul tineretului nostru 
și-au găsit și în sport un vast teren de afirmare. Răspunzînd, prin 
eforturi susținute în pregătire, condițiilor create de partidul și statul 
nostru, sportivii fruntași au considerat și consideră drept o înaltă 
misiune patriotică reprezentarea cu cinste a culorilor țârii în marile 
întîlniri internaționale.

23 de ani! Ani de multe și frumoase succese sportivei Ani în 
care, lăsînd în urmă, ca o tristă amintire, anonimatul dinaintea lui 
1944, sportul românesc a căpătat strălucirea a 11 medalii olimpice 
de aur, în care tinerii și'tinerele purtînd tricourile cu stema Republicii 
noastre dragi au cucerit 48 de titluri de campioni ai lumii, 36 de cam
pioni europeni, peste 270 de titluri de campioni balcanici și numeroase 
alte victorii de prestigiu în competițiile de amploare.

Scrise cu litere de aur în cartea sportului românesc, aceste izbînzr 
ne bucură nespus de mult. Ele subliniază convingător afirmarea inter
națională a multor sportivi români - luptători, caiaciști și canoiști, 
trăgători, boxeri, scrimeri, jucători de handbal și popice etc.

Bilanțul succeselor sportive este imens față de trecut 1 Nu, însă, 
și pentru zilele de astăzi. Avem totul la dispoziție pentru o afirmare 
mai categorică, la și mai multe ramuri de sport. Avem — mai presus 
de toate - datoria de mare răspundere de a ridica sportul românesc 
la nivelul condițiilor și al cerințelor actuale, la nivelul marilor reali
zări obținute de țara noastră în toate celelalte domenii de activitate.

în Salutul C.C. al P.C.R. și Consiliului de Miniștri, rostit de tova
rășul LEONTE RAUTU la recenta Conferință pe țară a mișcării spor
tive se arăta : „Avem întrunite condiții favorabile pentru ca printr-o 
muncă intensă, prin eforturile tuturor celor cărora le este drag sportul, 
să se realizeze o importantă creștere cantitativă și calitativă a întregii 
activități sportive din țara noastră".

Mîine, încheind tradiționala demonstrație a oamenilor muncii, 
coloanele sportivilor vor raporta succesele obținute, exprimînd totodată 
hotărîrea de a răspunde cu tot elanul, cu toată pasiunea și forța tine
rească sarcinilor trasate de partid pentru atingerea altor țărmuri ale 
afirmării mondiale, care să dea și mai multă strălucire sportului 
românesc.

'DE PE CUPRINSUL PATRIEI
O NOUA sala de sport 

LA BÎRLAD

Iîn cartierul (Setinei, din orașul 
nostru, s-a dat tn folosință, de cu- 
irtnd, o frumoasă sală de sport. Aici 

se pot organiza jocuri de handbal, 
volei sau baschet, gale de box sau 

I concursuri de gimnastică. Noua bază 
sportivă din Bîrlad este rezervată și 
antrenamentelor. Au un larg acces aci, 

Iîn special, centrele de copii de la vo
lei și gimnastică. Sportivii bîrlădeni 
au primit cu bucurie această cons- 

Itrucție destinată lor, mai cu seamă 
că ea este înzestrată cu toate cele 
necesare: vestiare și instalații sani- 

It'are, încălzire centrală, pardoseală 
de parchet, iluminat fluorescent etc.

S. ELIADE-coresp.

TRADIȚIA TIPOGRAFILOR 
BRAȘOVENI

In fiecare an, tipografii din orașul 
de sub Timpa, iubitori ai sportului, 
participă la o tradițională serbare 
sportivă. Și acum, împreună cu mem
brii lor de familie, ei s-au adunat 
în parcul sportiv Dinamo. Programul 
a cuprins numeroase întreceri spor
tive la care au luat parte multi ti
neri și vîrstnici din cadrul întreprin-

tățirea bazelor sportive de care dis
pun. Ei au fost sprijiniți consistent 
In această acțiune de către comitete
le sindicatelor și organizațiile U.T.G. 
Pînă în prezent, la baza sportivă de 
la Rafinărie, de care se folosesc spor
tivii celor două asociații, terenul de 
fotbal a fost' împrejmuit cu plasă de 
sîrmă, a fost nivelat și gazonat, s-au 
amenajat două camere-vestiar eu spă
lător, s-a ridicat o tribună pentru 400 
de persoane, s-au plantat 180 de 
plopi împrejurul stadionului etc. Sînt 
în curs de amenajare terenuri pentru 
volei și handbal. Demn de menționat 
că pentru realizarea celor de mai sus 
au fost prestate aproape 3 000 de ore 
de muncă patriotică. Alte asociații 
sportive din oraș — ca Gloria, Chi
mia, Cauciucul, Energia și Sănătatea 
— sînt gata să urmeze exemplul ce
lor de la Petrolul și Progresul.

GH. GRUNZU-coresp.

ÎN OBIECTIV - TINERETUL
In raionul Calafat este pe cale de 

îndeplinire o veche dorință a tinerei 
generații; învățarea metodică a unor 
ramuri de sport, Nu de mult au în
ceput să funcționeze tn diferite loca
lități din raionul nostru centre de ini
țiere în sport. Astfel, la Calafat, un 
mare număr de băieți și fete se fami
liarizează cu atletismul (profesor 
Victor Rac oița), la Seaca de Cîmp 
profesorul de educație fizică Dumitru 
Neugoe inițiază copiii In jocul de 
handbal, iar la Moțăței tinerii fotba
liști învață tehnica acestui sport de 
la profesorul Gheorghe Căprărin, Mai 
funcționează centre de inițiere in 
sport la Poiana Mare (volei) și Ma- 
glavit (notație ).

I. ZAHARIA-coresp.

CONCURSURI, COMPETIȚII

I devii poligrafice Brașov. Câștigători
lor probelor atletice li s-au conferit 
titluri de „cel mai iute" (100 m).

I„cel mai rezistent* (1000 m), „cel 

mai bun săritor" (lungime, de pe

Iloc). Am mai asistat la atractive 
jocuri de fotbal (inter-secfii), la di
ferite întreceri distractive, cronome- 

I trate („fuga în sac", „echilibrul ou
lui" etc.) In final, programul ne-a 

I oferit un pasionant meci de fotbal 
între echipa asociației organizatoare 

| — Poligrafia — și F.A.T. Codlea.

C. GRUIA-coresp. principal

BUNI GOSPODARI

Doi harnici activiști sportivi din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele asociației sportive Petrolul, 
Gh. Soroceanu, și președintele A. S. 
Progresul I.G.O., I. Andronic, se o- 
eupă cu multă sîrguință de îmbună

Numeroase sînt veștile sosite 
la redacție în legătură cu ma
nifestările sportive care s-au des
fășurat în întîmpinarea Zilei de 
23 August și dotate cu „Cupa 
Eliberării*.

Astfel, între 1 și 22 august, 
clubul Gloria din Capitală a or
ganizat întreceri la popice, fotbal, 
volei, șah, tenis de masă, scrimă. 
La popice, „Cupa 23 August* a 
revenit echipei Gloria. Pe locu
rile următoare s-au clasat echi
pele Tranzistorul și Constructo
rul I. întrecerea fotbaliștilor a 
reunit 12 echipe din raionul 
1 Mai. Cea mai bună comportare 
au avut-o echipele I.T.B., A.M.I.T. 
și Sudorul. La volei au participat 
8 echipe de băieți (cîștigătoare 
formația I.S.P.H.), în timp ce Ia 
fete s-au întrecut echipele din 
campionatul de calificare. Turneul 
de șah a adus în fața meselor de 
joc 32 de sportivi. A cîștigat re
prezentantul clubului Gloria, D. 
Cantemir. La tenis de masă și-au

disputat întîletatea 64 de con- 
mrenți.

în sala de scrimă a stadionu
lui Republicii a fost organizată o 
competiție pentru junioare, do
tată cu „Cupa Eliberării*, la care 
au participat tinerele scrimere de 
la Gloria. Progresul, S.P.C. și 
Viitorul.

Cîștigătorii au primit diplome 
și premii în materiale sportive.

★

Manifestări sportive organizate 
cu prilejul sărbătoririi Zilei Eli
berării au avut Ioc și la asocia
ția Mobilă și Tapițerie din Capi
tală — ne informează corespon
dentul nostru A. Păpădie. Tinerii 
din această asociație au pârtiei» 
pat la întreceri de șah, erientar* 
turistică și tenis de masă. Primii 
clasați la fiecare ramură spor
tivă înscrisă în concurs au pil» 
mit „Cupa Eliberării*, iar ocupan- 
ților locurilor 2 și 3 11 s-au lnmi- 
nat plachete și diplome.

„Europenele" de caiac-canoe —un excelent prilej de confirmare
a valorii sportivilor români

• CEL MAI SEVER EXAMEN DIN ISTORIA COMPETIȚIB • LA START
- SPORTIVI DIN 22 DE ȚARI • 400 DE ECHIPAJE... • AZI, ECHIPA 

ROMÂNIEI PLEACA LA DUISBURG

Precedată de un bogat sezon in
ternational, ediția a IX-a a campiona
telor europene de caiac-canoe se anun
ță drept cel mai dificil examen din 
istoria competiției. Explicația princi
pală o constituie progresul general 
înregistrat pe continentul nostru i1» 
aceste ramuri ale sporturilor nautice. 
Șj, să nu uităm, în perspectiva pre
gătirilor pentru întrecerile de la Ciu
dad de Mexico, „europenele" din acest 
an contează ca o importantă și com
plexă verificare a potențialului fiecă
rei echipe reprezentative.

Așadar, motive temeinice spre a 
întrevedea o luptă dîrză pentru cu
cerirea celor 16 titluri europene și 
medalii de aur care, vor fi decernate 
pe podiumul de la baza nautică We- 
dau-Duisburg (R.F. a Germaniei).

La ediția 1967 a campionatelor 
europene vor fi prezenti caiaciști și 
canoiști din 22 de țări: Belgia, 
Bulgaria, Danemarca. R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei. Finlanda, Franța, 
Anglia. Italia Iugoslavia, Luxemburg, 
Olanda, Norvegia. Austria. Polonia, 
ROMÂNIA. Suedia. Elveția. Spania, 
Cehoslovacia. Uniunea Sovietică și 
Ungaria. După 'cum se vede, sînt re
prezentate toate țările cu valoare pe 
plan international în aceste ramuri ale 
sporturilor nautice.

Este de retinut faptul că patru e- 
cliipe — cele ale R. I*. a Germaniei, 
României, Uniunii Sovietice și Un
gariei — participă cu cite două echi
paje la toate cele 16 probe ale cam
pionatelor. l-’n număr mare de concu- 
renii an înscris, de asemenea, Suedia, 
Cehoslovacia, Danemarca, Olanda, 
Polonia ele.

Cele mai populate starturi vor fi 
In probele de caiac 2—1000 m (39 
echipaje), K 1—500 m (38), K 1— 
1000 m (37), K 2-500 m (36), K 
1—10000 m (29), K 2—10000 m 
(29). De altfel, pentru a cunoaște 
amploarea acestor campionate euro
pene. să notăm că pe listele de în
scrieri figurează 400 de echipaje I 
Destul de multi candidați la cele 
16 medalii de aur...

★
Astăzi, echipa tării noastre — pre

gătită de colectivul de tehnicieni 
coordonat de antrenorul emerit Radu 
Huțan — pleacă spre Duisburg, gaz
da „europenelor". Din delegație fac 
parte numeroși campioni mondiali și 
europeni, sportivi care au cucerit o 
deplină consacrare în arena interna
țională și care, la fiecare din marile 
competiții de caiac-canoe, au repre
zentat cu cinste sportul românesc. 
Răsplătite cu numeroase titluri și 
medalii, aceste succese ne îndreptă
țesc ca și acum, la întrecerile care 
vor avea loc vineri, sîmbătă si dumi
nică pe pista de la ÎTedau, să aștep
tăm rezultate de prestigiu din par
tea reprezentanților noștri.

Campionatele de la Duisburg sînt, 
desigur, un excelent prilej pentru o 
nouă afirmare a școlii românești de 
caiac-canoe, de consolidare a victo
riilor repurtate tn ultimul deceniu la 
competițiile europene de la Gând, 
Duisburg. Poznan, Jajce și Snagov. 
Știm că obiectivul principal al spor
tivilor noștri îl constituie pregătirile 
pentru Olimpiada din Mexic șt că — 
privite din acest punct de vedere — 
„europenele" sînt in primul riad o 
etapă, de verificare. de sr-ibiii-a a va
lorilor existente și a celor de pers-

„Dublul" Vernescu-Sciotnic, unul din echipajele noastre cu mari șanse la 
medalia de aur a campionatelor europene

Foto : P. Romoșan

pectivă. Dar aceasta nu exclude, fi
rește, dorința de a adăuga palmare
sului echipei noastre naționale stră
lucirea unor noi titluri și medalii de 
campioni ai Europei. Victorii pe care 
le dorim cit mai mari și pe care le 
așteptăm cu încredere, cu optimismul

generat de ser-Uzitate i și răspunderea 
muncii de pregătire a fiecăruia din
tre caiaciștii și canoiștii români 
care, de vineri, vor porni să străbată, 
pe apele de 'a llerttisee. nr,i drumuri 
de succese...

DAN GARLEȘTEANU

Comitetul orășenesc U.T.C. Si
biu, în colaborare cu Clubul spoi- 
tiv muncitoresc și Școala sporti
vă din localitate, a organizat. în 
cinstea marii sărbători, numeroa
se competiții sportive dotate cu 
„Cupa 23 August* — ne anunța 1 
corespondentul nostru Iile Ie- 
nescu. La fotbal, handbal și volei 
aceste competiții au angrenat a- 
proape 50 de echipe. De • largă 
participare s-au bucurat și pro
bele de natație (100 m bras și 
100 m liber) care s-au desfășu
rat la ștrandul din pădurea Dum
brava.

★

Din Baia Mare, corespondentul 
nostru Ludovic Chira ne trans
mite : Clubul sportiv orășenesc 
a organizat începînd cu 18 au
gust o serie de competiții dotate 
cu „Cupa Eliberării*. Printre dis
ciplinele sportive care au figurai 
în program se numără atletismul, 
tirul, tenisul de masă, fotbalul eta.

★

La sfîrșitul săptămînii trecu
te s-a desfășurat în apropierea 
stațiunii Stîna de Vale, din mun
ții Apuseni, cea de a Il-a ediția 
a competiției de orientare turis
tică, „Cupa 23 August", organi
zată de Comisia centrală de tu- I 
rism și alpinism. întrecerile, 
desfășurate în cadrul a două 
etape de zi, pe trasee dificile 
(10—11 km lungime și eu 500—600 
m diferență de nivel) au fost 
cîștigate de turiștii sportivi din 
Cluj : Z. SZfiKELY (Clujeana) — 
fost multiplu campion al țării 
la patinaj viteză, și AGNETA 
FERENT (Arte Cluj). Pe locu
rile următoare s-au clasat i 
K. Schuller (Rulmentul Brașov), 
I. Eugen (Voința București) — 
la băieți, Ileana Chivu și Maria 
Ștefănescu (ambele de la Voința 
București).



Mai sini 10 zile pînă ia C. M. de lupte
Juniorii din provincie

OFIA: Corespondență specială 

pentru „Sportul popular"

Pregătirile echipei 
Julgariei se desfășoară 

intens
în ultimul deceniu, luptele gre- 

eo-romane și libere au constituit 
ramura sportivă în care Bulgaria 
a repurtat cele mai mari succese 
pe plan internațional. La Jocurile 
Olimpice de la Melbourne. Roma 
și Tokio, la diferitele ediții ale 
campionatelor mondiale, europene 
sau balcanice, luptătorii bulgari 
s-au prezentat meritoriu, cîștigînd 
medalii și titluri. Apropiatul cam
pionat mondial de la București 
oferă o nouă ocazie de afirmare 
celor mai valoroși luptători bul
gari la greco-romane.

în vederea acestei importante 
confruntări, pregătirile reprezenta
tivei Bulgariei se desfășoară intens. 
Ele au început la cluburi încă dm 
decembrie anul trecut și se înca
drează în planul general de pre
gătire pentru Jocurile Olimpice din 
Mexic. Antrenamentele zilnice au 
alternat cu participări la diferite 
turnee și competiții in străinătate 
(R.D.G.. Polonia, Ungaria), mijloc 
eficace pentru verificarea formei 
sportive a selecționaților. După 
campionatul european de la Minsk, 
pregătirile au continuat cu și mai 
mare intensitate. In prezent, în 
lotul care se antrenează pentru 
București, au rămas 16 candidați, 
cite doi la fiecare categorie. De
semnarea celor 8 reprezentanți ri
dică in fața antrenorilor unele 
semne de întrebare, întrucît la mai 
multe categorii este greu de făcut 
vreo diferență a valorii candidați- 
lor. Iată motivul pentru care nici 
în momentul cînd transmit rîndu- 
rile de față nu sînt încă cunoscuți 
luptătorii care vor face deplasa
rea la București. După cum rr-i-au 
declarat antrenorii, pînă la urmă, 
pentru desemnarea reprezentan

ților bulgari se va ține seama doar 
de forma din zilele premergătoare 
plecării în România. Aflîndu-se de 
puțin timp in cantonament comun, 
candidații sînt mereu sub suprave
gherea antrenorilor.

Iată acum numele celor 16 lup
tători din care vor fi selecționați 
reprezentanții Bulgariei pentru în
trecerea de la București,

La categoria 52 kg șanse egale 
au Anghel Kerezov, campion mon
dial în 1966, și Petar Kirov, cam
pion european în 1967. Gheorghi 
Markov, campion (tineret) în 1966, 
și Hristo Traikov, campion republi
can în 1966, sînt cei mai tineri. din 
lot. ambii in vîrstă de 19 aiți. Ștoiu 
Kalcev, campion republican în 1966 
și deținător al locului V la ultimul 
campionat mondial, pare a avea 
prioritate în fața lui Dimitar Ga- 
lincev la cat. 70 kg. Același lucru 
putem afirma și despre Boris Bu- 
trakov, care la recentul campionat 
european de Ia Minsk s-a clasat 
pe locul IV. Celălalt candidat, Dra- 
gomir Raicev, este capabil insă de 
a furniza surprize. La cat. 78 kg 
antrenorii vor alege între maestrul 
sportului Emil Radev și Bobi Do- 
rosiev. Maeștrii sportului Petar 
Krumov (locul IV la campionatul 
mondial din 1966) și Venko Țința- 
rov (locui V ia campionatele euro
pene din 1967) sînt selecționați 
pentru cat. 87 kg. Maestrul eme
rit al sportului Boian Radev, cam
pion olimpic la Tokio și campion 
mondial in 1966. se pare că va ti 
preferat campionului balcanic Ște
fan Petrov. In sfîrșit, la categoria 
97 kg antrenorii vor fi puși, din 
nou, în dificultate, avînd de ales 
între Radko Kasabov și Petar Do- 
nev.

De un an de zile pregătirile ce
lor mai buni luptători bulgari au 
fost încredințate lui Filip Crțvtral- 
cev, antrenor principal al naționa
lei bulgare, și adjunctului său, Liu- 
ben Brușev.

Solicitat de noi, primul ne-a de
clarat următoarele în legătură cu 
campionatul mondial de la Bucu
rești : „Actualul campionat poate 
fi considerat drept cei mai dificil 
din ultimii ani. Cred că vor fi 
prezenți cei mai buni luptători 
din Europa, și chiar din lume. 
Aflindu-ne ia numai un an p<nă 
la Jocurile Olimpice din Mexic, 
este ușor de prevăzut că apropiata 
întrecere va constitui o repetiție 
generală pentru marea confruntare 
olimpică de anul viitor*

ȚOMA HRISTOV

Dumitru Pirvulescu (campion’ olimpic 1960), Ion Cernea (campion mondial — 1965) și Valeriu Rularea 
(campion mondial — 1961)

Aur, argint și bronz pentru luptătorii români
(Urmare din pag. 1)

egalitate cu Sirakov (Bulgaria). 
In clasamentul pe națiuni, Româ
nia a ocupat locul 5 cu 11 puncte.

Yokohama, iunie 1961. Sala de 
sport a Universității. Aici au 
avut loc întrecerile ediției a IX-a 
a C.M. Alături de cei 81 de luptă
tori din 21 de țări au luat parte 
și reprezentanții țării nostre. După 
turul IV mai rămăseseră în com
petiție, în cursa pentru titlurile 
mondiale, D. Pîrvulescu, I. Cer
nea, V. Bularca, I. Țăranu și Gh. 
Popovici (M. Cristea și M. Schultz 
fuseseră eliminați). Dînd dovadă 
de o bună pregătire fizică și teh
nică, luptînd cu mult curaj, VA- 
LERIU BULARCA a ciștigat titlul 
de campion mondial — primul din 
istoria sportului luptelor din țara 
noastră. El l-a învins pe irania
nul Arabi, a făcut meci nul cu 
sovieticul Rotz, a întrecut în fi
nală pe Tischendorf (R.F. a Ger
maniei), Horvat (Iugoslavia) și 
Dogan (Turcia), ureînd pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului. La 
această ediție a „mondialelor” 
luptătorii români au concurat cu 
deosebit succes. Astfel, I. Cernea 
și D. Pirvulescu au cucerit me
dalii de argint, Gh. Popovici — 
medaiia de bronz, I. Țăranu a o- 
cupât locul 4 și M. Schultz — lo
cul 6. Sportivii români au con
firmat astfel performanța înre
gistrată la J O. de la Roma. Deși 
au participat numai la șapte ca
tegorii, luptătorii noștri au reușit 
să aducă România pe locul 2 în 
clasamentul pe națiuni, întocmit 
pe baza numărului de medalii.

Cu prilejul C.M. de lupte greco- 
romane de la Toledo (1962), I. Cer
nea și N. Martinescu au ocupat 
locul 5, iar Gh. Popovici — locul 
6. Una dintre cele mai tari ediții 
a C.M. de „greco-romane" a avut 
loc la Helsingborg (iulie 1963). Au 
participat 170 de sportivi, repre- 
zentînd 27 de țări, 13 națiuni 
aliniind echipe complete. Dintre 
sportivii noștri, Nicolae Martines
cu a evoluat foarte bine, reușind

BREVIAR
De cîteva zile se afU 

în București dr. PER 
STROM BACK membru 
in Biroul FJ.L.A., care 
rds puii de din partea fo
rului,; .internațional de 
organizarea întrecerilor 
cellei de-a XVI-a ediții 
a Campionatelor mon
diale de lupte.

★
Primul participant la 

campionatele mondiale 
de lupte greco romane 
a și sosii în București. 
Este vorba de scoțianul 
BUCHANAN FINLAY, 
care face parte din de
legația Angliei la C.M. 
Finlay. originar din 
Qlasgow. are 21 de ani 
și a obținut recent tit
lul de inginer electro
tehnic El este campion 
al Marii Britanii pe 
1966 la 70 kg. catego
rie la care va concura 
și la <1M

După cum ne-a de
clarat Buchanan Finlay, 
competiția de la Bucu
rești va fi pentru el de
butul io rparile între
ceri internaționale de 
lupte. 

Federația japoneză 
de lupte a anunțat că 
va trimite la București 
numai șapte sportivi, 
deoarece în ultimul mo
ment a renunțat la 
luptătorul care trebuia 
să concureze la cate
goria grea. Din lotul 
nipon fac parte doi 
luptători binecunoscuți 
pe arena mondială: T. 
HANAKARA, ea m pion 
olimpic în 1964 la ca
tegoria 52 kg și K. 
SAKURAMA, câștigăto
rul medaliei de argint 
(categ. 57 kg) la (’.M. 
din 1966 de la Toledo. 
Iată lotul japonez : 
categ. 52 ks — ^aku- 
rama, categ. 57 kg — 
Hanakara, categ. 63 kg 
— Fujimoto, categ. 70 
kg — Oka, culeg. 78 
kg — Takeda categ. 
87 kg — Hiraki. categ. 
97 kg — Rotari.

★
Una dintre cele mai 

numeroase delegații va 
fi cea a Statelor Unite 
ale Americii. Federația 
americană de ’ui te și a 
exprimat dorința să

să cîștige medalia de argint, avînd 
o singură înfrîngere de-a lungul 
întrecerilor.

Un nou titlu de campion mon
dial obține Ion Cernea (cat. 57 kg), 
la C.M. de lupte greco-romane de 
la Tampere (iunie 
luptă 
nostru 
Knitter 
ocupat
ultimele întîlniri

epuizantă,
l-a învins 
(Polonia).

locul 4, fiind
de

1365). După o 
reprezentantul 
în

Gh.
finală pe 
Stoiciu a 
depășit In 
campionul

?i Ion

MEDALIAȚI AI UNOR MARI 
COMPETIȚII

La ultimele trei ediții ale 
Jocurilor Olimpice, luptătorii 
români au obținut 7 medalii, 
dintre care una de aur — 
DUMITRU PIRVULESCU (Ro
ma, 1960), două de argint — 
Ion Cernea (1960) și Valeriu 
Bularca (Tokio, 1964) și patru 
de bronz — Francisc Horvath 
(Melbourne, 1956), Ion Țăranu 
(I960), D-tru Pîrvulescu 
Cernea

Șase 
rite de 
timele 
natelor 
sen : aur 
TINESCU, bronz — 
și Simion Popescu; 
Minsk : aur SIMION POPESCU, 
argint — Ion Țăranu ?i bronz 
— Gheorghe Popovici.

(1964).
medalii au fost 
luptătorii noștri 

două ediții ale campio-
europene: 1966 — Es- 

NICOLAE MAR- 
Ion Baciu 

1967 —

cuce-
la ul-

mondial Rîbalko (U.R.S.S.) și de 
Salimaki (Finlanda).

La ultima ediție a C.M., cea
de la Toledo (iunie 1966), spor
tivii români au participat din nou 
la întrecerile de „greco-romane". 
Lotul nostru a fost format din : 
Gh. Stoiciu (cat 52 kg), I. Baciu 
(cat. 57 kg), S. Popescu (cat. 63 
kg), FI. Ciorcilă (cat. 78 kg), I. Ti
rana (cat. 87 kg) și N. Martinescu 
(cat. 97 kg).

Deși era debutant la o compe
tiție de asemenea valoare, Florian 
Ciorcilă (22 de ani) a reușit fru-

trimită la campionatele 
mondiale de la Bucu 
rești, pe lingă concu- 
renți și oficiali, o serie 
de „asistenți". Astfel, 
vor fi prezenți pe pati
noarul „23 August* în 
zilele „mondialelor" 20 
de luptători juniori și 
10 arbitri și antrenori 
americani care vor ur
mări întrecerile.

Este interesant de a- 
mintit că printre cei 5 
luptători americani. îns
criși în competiție, sînt 
și doi frați. D. Haze- 
tiinkel (categ. 52 kg) 
și J. Razeuinfcel (ca- 
leg 57 kg) Ceilalți 
conctirenți sînt: <5.
Cofee (h3 kg). R. (Ftl- 
Hams (78 kg) și (5. 
Stensland (91 kg).

Prima delegație care 
va sosi în Capitală va 
fi cea a U.R.S.S. Lup
tătorii sovietici au a- 
nuntat comisia de or
ganizare a „mondiaîe- 
lor* că vor fi prezenți 
în Rucurești pe 26 sau 
27 august

moașa performanță de a cuceri 
medalia de argint. El a ajuns în 
finală tnvingîndu-1 pe Nettekovan 
(R.F. a Germaniei). Medalia de 
aur a revenit sovieticului Igume- 
nov, care l-a depășit Pe Ciorcilă 
in turul II. O frumoasă compor
tare a avut și N. Martinescu (cat. 
97 kg), care a obținut medalia de 
bronz. El a susținut întîlniri cu 
adversari valoroși : Anisimov
(U.R.S.S.) și Kiss (Ungaria), cla
sați pe primele locuri la C.M. din 
1965. Pe Kiss, Martinescu l-a în
vins la puncte Și a pierdut la di
ferență de numai un punct în fața 
lui Anisimov. Titlul a revenit, 

însă, lui... Radev (Bulgaria), care 
a făcut meci nul cu Anisimov. 
România a ocupat locul 3 pe na
țiuni, clasîndu-se înaintea Polo
niei, Turciei, Ungariei, Iugosla
viei, S.U.A. etc.

Și acum, o nouă ediție a „mon
dialelor", pe care o va găzdui 
Capitala noastră. Cinstea de a or
ganiza campionatele mondiale ne-a 
fost făcută avîndu-se în vedere 
dezvoltarea acestui sport în Româ
nia, succesele remarcabile ale 
luptătorilor români, capacitatea or
ganizatorică a forurilor noastre 
sportive. Să sperăm că în bilan
țul succeselor luptătorilor noștri 
va fi completată acum o nouă 
filă...

GHEORGHE CIORANU

L HOCHEI

Un turneu care și-a atins integrai scopul
Recent, s-au înapoiat în Capitală 

hocheiștil din echipa reprezentativă 
care, după cum se știe, au efectuat 
un turneu de pregătire în R.F. a Ger
maniei și Italia. în legătură cu acest 
turneu neobișnuit, în plină vară, l-am 
solicitat un interviu tov. prof. DRA
GOS HADiRCA, conducătorul dele
gației.

— Care a fost scopul acestei 
deplasări a echipei noastre de 
hochei pe gheață ?

— PregătireaI O pregătire speci
fică, începută cu mult mai devreme 
decît în oricare alt an. Pe jucătorii 
noștri îi așteaptă un sezon competi- 
țlonal extrem de greu, căruia vor 
trebui să-i facă față în cele mai bune 
condițiuni. După scurta perioadă de 
odihnă care a urmat campionatului 
mondial de la Viena, hocheiștil au 
început antrenamentele pe uscat, 
într-un volum și cu o intensitate co
respunzătoare scopului urmărit. In
dicii și normele de control ne-au 
arătat că pregătirea fizică generală 
a atins valori ridicate pentru majo
ritatea componențllor lotului nostru 
republican.

în continuare, invitația primită din 
partea clubului vest-german Fussen 
ne-a pus în situația — cu totul ne
obișnuită — de a începe, chiar de la 
1 august, lucrul specific. Șt doar 
după cîteva zile de luare de contact 
cu gheața, am și susținut prima 
partidă.

, — In cadrul turneului amintit,
cîte meciuri a jucat echipa noas
tră ?

— In cele două săptămînl cît am 
stat în R.F. a Germaniei șl în Ita
lia, jucătorii noștri au susținut șase 
întîlniri, dintre care una cu repre
zentativa Cehoslovaciei, despre a că
rei valoare nu mai trebuie să vorbesc. 
Din acestea, noi am cîștigat două 
(cu Bad-T6ltz 2—1, și E.K Obersdorf 
J2—3) și le-am pierdut pe celelalte 
(0—11 cu Cehoslovacia, 3—5. J—3 și 
3—S cu Fussen și 4—7 cu Cortina). 
Trebuie să spun, însă, că scopul tur
neului n-a fost obținerea de perfor
manțe, ci acela de a ne pregăti cît 
mai bine. Oricum, fiecare dintre ad
versarii cu care am jucat avea cel 
puțin o lună mai mult de pregătire 
specifică, ceea ce, evident, a contat 
într-o foarte mare măsură. Băieții 
noștri au abordat, însă, cu mult cu
raj fiecare partidă, au reușit să 

i rvaclice un joc bvn. chiar așa. fără 
i antrenament pe gheață șt. cu excep- 
I ția meciului cu Cehoslovacia, în ce

La capătul unei săptămînî * 
întreceri, campionatul republicam 
de tenis pentru juniori a lafit 
sfîrșit

Rezultate tehnice : simplu fete, cat, 
15—16 ani, semifinale: Coton* — 
Călina 2—6, 6—2, 6—0, Bucur — 
Takaci 6—1, 5—1; finala: Felicia 
Bucur (St, r. Brașov), antrenor L 
Racoviță — Elena Cotuna (Șe. sp. 
2 Buc.) 6—4, 6—1, loc. 3—-4: Ta 
kaci (Constructorul Hunedoara) — 
Călina (Șc. sp. 2 Buc.) 3—6, 6—4, 
7—5; cat. 17—18 ani: semifinal»i 
V. Balaș — L. Tănăsescu 6—8, 
6—3, A. Kuhn — A. Cîrnaru 6—l, 
6—2, finala : Agneta Kuhn (Uni
versitatea Cluj, antrenor A. Tănă
sescu) — Valeria Balaș (Progresul 
Salonia) 6—2, 6—1, loc. 3—4: Lu
cia Tănăsescu (Universitatea Cluj)
— Aurelia Cîrnaru (Dinamo Bu
curești) 6—4. 6—3 ; simplu
băieți, cat. 15—16 ani, semi
finale : D. Hărădău — Stoleru 6—0, 
6—1, Turcu — C. Hulpe 2—6, 6—4,
6— 3, finala: D. Hărădău (Cons
tructorul Hunedoara. antrenor E. 
Hutzl) — Turcu (Șc. sp. 2 Buc.)
7— 5, 6—2, loc. 3—4: C. Hulpe 
(Universitatea Cluj) — Stoleru (Ind. 
sîrmei C. Turzii) 3—6. 6—3, 9—7 ; 
cat. 17—-18 ani, semifinale: V. Marcu
— Nagy 6—3, 6—1, 6—3, Dumi
trescu — Ovici 4—6, 6—1, 3—6,
8— 6, 6—4 (Ovici a condus cu 2—1, 
iar în setul al IV-lea el a avut 4—2 
și 30—0), finala". Viorel Marcu 
(St. r. Brașov, antrenor I. Racoviță)
— Codin Dumitrescu (St. r. Brașov) 
6—2, 6—3, 6—3. loc. 3—4 : Nagy 
(Sănătatea Oradea) — Ovici (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 3—6, 6—3, 3—6, 6—0, 
6—3; dublu fete, finala: Agneta Kuhn, 
Lucia Tănăsescu (Univ. Cluj, antrenor 
A. Tănăsescu) — Valeria Balaș, 
Doina Strbu (Progresul Salonta, Ind. 
sîrmei C. Turzii) 6—4, 6—2; du
blu băieți, finala: V. Marcu, Du
mitrescu (St. r. Brașov, antrenor
I. Racoviță) — Navrotski, Boldor 
(Șc. sp. 2 Buc., Ind sîrmei C. Tur
zii) 6—2, 7—5, 6—1 -, dublu mixt, 
finala: Agneta Kuhn. C. Dumitrescu 
(Univ. Cluj, St. r. Brașov) — Valo- 
ria Balaș. Boldor (Progresul Salon
ta, Ind. sîrmei C Turzii) 5—7, 6—0, 
6—4.

Probele de 
lui Ana Maria 
C. Turzii) la 
Mirea (Dinamo 
ieți (cat. 15—16 ani) și Marinei 
Bondoc (Progresul Buc.) la simplu 
băieți (cat. 17—18 ani).

consolare au revenit 
Sălăjan (Ind. sîrmei 
simplu fete, Nicolae 
Buc.) la simplu bă-

lelalte au condus una sau chiar două 
reprize. In finalurile de partidă ei 
n-au mai avut, în mod firesc, resur
sele fizice necesare pentru a putea 
lupta susținut pînă la sfîrșit. De 
altfel, pe măsură ce turneul se apro
pia de capăt, jucătorii, luațt individ 
dual, și echipa, în ansamblu, au 
mers din ce în ce mai bine. De aceea, 
cred că scopul turneului a fost în
deplinit integral. Meciul cu Cortina 
(întărită cu jucători canadieni, sue
dezi si finlandezi) a fost la nivelul 
unui joc din plin sezon competițio-

— Care au fost jucătorii care 
s-au comportat mai bine T

— în general, toți membrii lotului, 
în cadrul căruia au fost promovați 
și cîțiva tineri, au corespuns aștep
tărilor. S-au detașat prin seriozitate 
și printr-o bună participare la pre
gătire și la jocuri : Dumitraș, Varga, 
Făgăraș, Pană, ștefanov, Biro și mai 
ales tinerii Scheau, Gheorghiu, 
Sgîncă. Sub posibilități au evoluat 
Pop, Ștefan și Moiș, cu care va tre
bui să se lucreze cu și mal multă 
atenție. Ceilalți» în nota obișnuită, 
dar cu ușoare plusuri.

Turneul acesta ne-a arătat cu cla
ritate pentru fiecare jucător în parte 
care sînt direcțiile de urmat în acti
vitatea viitoare.

— Ați vorbit de activitatea 
viitoare. Ce acțiuni sînt prevăzute 
în perspectivă ?

— în continuare se va insista asu
pra dezvoltării pregătirii fizice ge
nerale și apoi, luna viitoare, Steaua, 
Dinamo și alte echipe vor pleca în 
Cehoslovacia pentru pregătire pe 
gheață. Antrenorii acestor formații, 
care nu jucători în, lotul republican, 
vor trebui să facă planuri individua
le de pregătire pentru fiecare ho- 
cheist în parte, astfel ca în mod 
special cu aceștia să se pornească la 
lucru de la nivelul la care se găsesc 
astăzi și, în nici un caz, să nu se 
greșească cumva ca să se plece de la 
a. b. c. așa cum se va proceda cu 
ceilalți.

Va trebui ca antrenamentele să se 
desfășoare cu toată seriozitatea pen
tru ca la iarnă, în plin sezon compe- 
ttțional» rezultatele să fie pe măsura 
așteptărilor. După cum se știe, ho
chei șt ii noștri, fruntași vor întreprin
de un turneu în Canada, iar în ia
nuarie vor participa la Jocurile 
Olimpice de la Grenoble.

interviu consemnat de
ROMEO VILARA



teaua—Selecționata armatei R. P. 0. Coreene
Jn nou meci de fotbal la lu
na reflectoarelor, joi pe sta- 
>nuj Republicii. Iubitorii fotba- 
ui din Capitală vor putea ur
ni jocul dintre echipele Steaua 
Selecționata armatei R.P.D. Co

ane.
Este un meci așteptat cu justi- 
iat interes dat fiind faptul că 

formația oaspete evoluează o

Juniorii se pregătesc pentru turneul
„Speranțelor olimpice*4

Tn cadrul pregătirilor pentru tur- 
eul „Speranțelor olimpice", lotul 
/publican, de juniori de fotbal a 
itîlnit ieri după-amlază, pe stadio- 
ul Republicii, echipa Progresul 
uniori). Meciul a luat sfîrșit cu 
izultatul de 3—0 (0—0) în favoarea 
otului republican, prin golurile 
iarcate de Iordănescu, Caniaro șl 
.lo’-dovan. In timpul jocului au fost 
x.ersate diferite scheme tactice și

TE AȘC A:
Am citit pe nerăsuflate — 

irtmă recomandare — noul
iată o 

JTVma Ttsvixrnu. c ------  volum
lespre fotbal al antrenorului CON
STANTIN TEAȘCA, apărut în edi- 
‘ura C.N E.F.S. și destinat — inițial
— să trateze în întregime dramatica 
desfășurare a turneului final al C.M. 
găzduit de Anglia, țara fotbalului. 
L-am citit, zic. fără timpi de respiro, 
întrucît autorul, cu remarcabila-i 
intuiție, s-a priceput să înlăture din 
cale-i o serie de bariere obiective Și 
subiective care ar fi putut să-i facă 
inutile eforturile. Mă gîndesc la 
faptul că iubitorul de fotbal din țara 
■noastră a putut urmări pe micul 
ecran cam același număr de meciuri, 
la cantitățile de cerneală folosite pe 
aceeași temă de numeroșii trimiși 
speciali și, în sfîrșit, la mult gustata 
carte de fantezii a colegului Ioan 
Chirilă. apărută în condiții de mare 
operativitate, dovedită, în egală mă- 
.sură, de autor, editură (aceeași) și. 
tipografie.

Și, totuși, „micuțul" dar mult „în
cercatul" Teașcă (pe care subsemna
tul l-am însoțit, pas cu pas, de-a 
lungul întregului itinerar : Londra
— Sheffield — Birmingham — Li
verpool — Sunderland — Liverpool
— Londra) a ocolit cu pricepere toate 
inconvenientele. L-a așezat, sugestiv, 
pe copertă Pe Bobby Moore (simbol 
desăvîrșit) ținînd Trofeul in palmă, 
dar și-a reintitulat cartea de o ma
nieră mai cuprinzătoare : „Din nou 
pe meridianele fotbalului**, ceea ce 
i-a permis să foreze adine și în spa
țiu și în timp. Și astfel, la începutul 
volumului, cu migala și pasiunea 
unui istoriograf autentic, C. Teașcă 
pornește pe urmele strămoșilor fot
balului (Kemari — la japonezi, Tsu- 
Chu — la chinezi) pe care-i descope
ră în urmă cu 3 000 de ani.

Din Asia, investigațiile trec și în 
continentele celelalte, purtînd imagi
nația cititorului spre ținuturile lo
cuite de berberi (jocul lor cu mingea 
se numea „Kura“) în Africa Septen
trională, spre anticele cetăți ale Ate- 
nei (unde se practica cu pasiune 
„Sferomachia"), Spartei, Tebei.

Sferomachia — ne spune, în con
tinuare, autorul — este întîlnită și 
la romani, care îi acordă o deosebită 
importanță, folosind-o ca auxiliar în 
pregătirea militară. O dată cu arma
tele lui Iuliu Cezar, Marc Antoniu; 
Marc Aureliu, jocul cu mingea, la 
forma lui de atunci; pătrunde în 
Franța, Anglia, Spania și, este de 
presupus, chiar pe meleagurile noas
tre. în vechea Dacie.

Nici in această postură lui Teașcă

ERATĂ
• In cronica meciului Universi

tatea Craiova — Jiul, publicată 
ieri, s-au strecurat două greșeli la 
numele jucătorilor craioveni. Se 
va citi corect Deliu (în Ioc de De. 
leanu) și A. Popescu (in loc de 
A Pop).

Autorul primului FOTBALUL Șl TELEVIZIUNEA
gol

„...Birău execută lovitura pe 
sus și Domide trimite mingea 
cu capul în plasă, peste Matache 
care a ieșit și a sărit defectuos4*. 
Așa s-a înscris primul gol al 
textiliștlior aTădeni, care a în
semnat totodată și primul gol al 
acestei ediții jubiliare.

Să-l cunoaștem, sumar, pe au
tor, pe FLAVIUS DOMIDE, năs
cut la Arad la 5 noiembrie 1946. 
A jucat pentru prima oară la 
piticii U.T.A.-ei (în 1958), apoi 
la juniori, de unde a trecut la 
C.F.R. Arad In echipa de se
niori a U.T.A.-ei a debutat anul 
trecut, în martie.

Apreciindu-i jocul tehnic și 
buna orientare în teren, antre
norii i-au încredințat lui Domide 
pretențiosul post de înaintaș 
central.

Joi, pe „Republicii"

serie dintre jucătorii reprezenta
tivei R.P.D. Coreene, care, anul 
trecut Ia turneul final al C.M., 
a învins naționala Italiei și a ți
nut in șah puternica selecționată 
a Portugaliei.

Meciul începe la ora 19,30. Bi
letele vîndute pentru jocul din 13 
august rămin valabile.

mal multe formule ale liniilor de 
înaintare.

Au fost folosiți următorii jucă
tori : Bărbulescu ș! Ilie Ion — por
tari, Gagheș, Diaconu. Dumitru, 
Viciu, Olteanu. Tudor, Bungețeanu 
— fundași, Moldovan. Ciutac — 
mijlocași, Schwartz, R. Ionescu, 
Caniaro, Cotigă, Iordănescu. Petrea- 
nu — înaintași.

„Din nou pe meridianele fotbalului"

'ft

ps «sitaii

nu-l place relatarea seacă. Bl își pig
mentează ampla-i documentare cu 
savuroase aprecieri personale: 
„Strict aritmetic, «Kemari» este deci 
mai vechi decît «Tsu-Chu»...“ „Pe 
împărat îl interesau numai învingă
torii. Pe învinși împăratul îl 
«răsplătea» cu serioase corecții cor
porale. ........ o cronică notată pe
mătase arată că împăratul Tsching- 
Ti, care a domnit în China între anii 
32—6 î.e.n., a fost el însuși un pasio
nat al jocului cu mingea. Cronica a 
omis, totuși, să precizeze dacă, în 
calitate de jucător, Tsching-Tl a gus
tat vreodată din «Cupa învinșilor» t 
Căci nu-l totuna dacă primești, pen
tru că al jucat, flori, vin șl un bul
găre de argint, sau... lovituri cu 
vergi !“

„Dar istoria fotbalului — consem
nează, mai departe, autorul — este, 
în bună parte, și istoria regulilor 
jocului. Da 26 octombrie 1863, dele
gați ai mal multor cluburi și asocia
ții engleze s-au întîlnlt în taverna 
Freemason din Londra, au pus ba
zele unul organ de conducere — 
Football Association — care, nu după 
mult timp. întocmește un cod de re
guli, universal, menit să despartă 
pentru totdeauna fotbalul de rugbi.*

După „o săritură peste 100 da 
ani" (cind pe Wembley a avut loc 
meciul secolului, Anglia — Restul 
lumii) C. Teașcă retnnoadă firul 
relatărilor cronologice „nu din dorin
ța de a nu ne rătăci, ci pentru că 
respectarea drumului ee-1 indică este 
singura posibilitate de a urmări, gra
dat, evoluția fotbalului In zbuciu
mata și totuși minunata lui existen
ță". Sîntem purtați, printr-o de
scriere analitică, de la „gulă" 
(1—2—3—5) la W.M <1—3—2—5), apoi 
la 1—4—2—4, „evoluție a sistemelor 
declanșată de veșnica luptă dintre 
apărare șl atac", în fapt elementul 
motor al progresului. „Apărute tot
deauna unul în cuprinsul celuilalt, 
luînd unul de la altul ceea Ca era 
mal bun șl la care se adăuga NOUL,

Apariția televiziunii și răspândi
rea telereceptoarelor pe tot cu
prinsul țărilor civilizate au iscat 
probleme necunoscute pînă mai 
acum ‘ ’ * —* —
Pil 
cenil, 
nale.
spuse

10—15 ani. Acest co- 
teribil al ultimelor de- 

deține atuuri excepțio- 
în limbajul lui pot fi tran- 

....— toate zonele sensibilității, 
ale gîndirii. Tocmai de aceea te
leviziunii nu i se îngăduie nică
ieri să transmită în direct, fără 
restricții, spectacole realizate de 
către alte instituții. Pretutindeni 
au fost recunoscute aceste ade
văruri. La noi, o piesă pusă în 
scenă de un teatru este televizată 
abia după zeci sau sute de re
prezentații. Un film rulat pe ecra
nele cinematografelor este inclus 
în programul televiziunii doar 
după 2—3 ani. Un spectacol cu 
artiști sau cîntăreți străini (indi
ferent genul), organizat de 
O.S.T.A., nu este televizat în di
rect Astfel se procedează peste 
tot în lume. Sînt Ia mijloc con
siderente de ordin financiar, ex
trem de serioase.

Pe plan mondial, relațiile din
tre fotbal și televiziune au urmat 
același traseu. în conformitate cu 
datele unui studiu întreprins în 
anul 1964, de către ziaristul ita
lian Luigi Scarrambone (precum 
și cu altele mai noi) astăzi — 
căieri în lume — televiziunea 
mai are dreptul nelimitat 
transmită meciuri de fotbal in 
direct. Nu mai este un secret 
pentru nimeni că sectorul fotba
lului de performanță costă mulți 
bani. El a devenit o instituție 
de spectacol, echivalentă în drep
turi și datorii cu toate celelalte. 
Echipe mari și jucători excelenți 
nu apar prin „generație sponta
nee", ci prin organizare minu
țioasă, prin profesionalizarea a- 
cestei activități. Fotbalul, cel mai 
popular spectacol al epocii noas
tre, își trage vitalitatea din con
tactul nemijlocit cu un public 
imens. V-ați întrebat vreodată ce 
onorarii pretinde o echipă străină,

recenzie

sistemele de joc nu s-au Împăcat 
între ele. menținîndu-se într-o 
veșnică dispută, reclamînd fiecare 
dreptul de a ti cel mai bun și — 
dacă se poate — unicul valabil", no
tează undeva autorul.

Un capitol aparte — dar a cărui 
concluzie străbate ca un fir călăuzi
tor cea mai mare parte a lucrării — 
este consacrat antagonismului dintre 
„linie" șt „beton", dintre jocul colec- 
tiv-constructiv-ofensiv și jocul direct, 
dintre „zonă" și „om la om".

„De partea cui e dreptatea ?“ se 
întreabă autorul... Și tot el răs
punde : „Fotbalul direct e doar o 
iluzie, o «fata morgana», constituind 
primatul individualismului. . In 
vreme ce „viabilitatea sistemului 
1—4—2—4, care se sprijină pe jocul 
colectiv—constructiv—ofensiv, s-a ve
rificat prin aceea că a fost pus în ' 
evidență atît de echipe în rîndul că
rora acționează jucători aparținînd 
«elitei», cit șl de formații alcătuite 
fără nume sonore, dar care și-au 
cîștigat galoanele prin jocul de an
samblu".In scopul lămuririi „problemei", 
autprul dă cuvîntul unor reputați 
specialiști ai fotbalului francez, unde 
disputa intre „linie" și „beton" rămi
ne neegalată.

El își rezervă dreptul — pe mal 
multe pagini (întreaga parte a II-a) 
— să disece cele două concepții, ana. 
lizîndu-le, pe toate fețele, cu ajuta, 
rul jocurilor urmărite pe viu la 
C.M. din Anglia.

Triumful lui Ramsey și al „băieți
lor" săi îi oferă prilejul să-și sus
țină teza pînă la capăt ;

„Unii spun că n-a fost genial 
(n.n. Ramsey), ci numai curajos. Co
mit, însă, o eroare, fiindcă nu se pot 
despărți net aceste două virtuți a 
căror simbioză el a demonstrat-o 
făcînd din reprezentativa Angliei o 
echipă*.

In altă parte notează : „Alî Ramsey 
a fost omul care a dus direct și sigur 
această echipă la cucerirea «Cupei 
Jules Rlmet»“.

„.. .Iar prima lecție pe care o dă 
lumii sportive — șl care m-a deter
minat, de altfel, să' scriu acest 
capitol —• este că în fotbal, ca șl In 
viață, fidelitatea pentru gîndirea 
proprie este cheia reușitei 1“

Este o adevărată mărturisire de 
credință, care l-a călăuzit pe Cons
tantin Teașcă de-a lungul întregii lui 
activități. ,,

G. NICOLAESCU

P.S. Cu cîteva zile înainte de apa
riția cărții — fericită coincidență — 
C. Teașcă a fost numit selecționer 
unic șl antrenorul primei echipe re
prezentative. O recunoaștere tîrzle a 
Incontestabilelor cunoștințe în mate
rie, dar venită la timp, în acest ceas 
de răscruce al fotbalului nostru.

Cîștlgînd în maturitate, sub toate 
raporturile, șl învățînd din trista 
experiență de la Madrid '62, C. Teaș
că este capabil, sîntem siguri, să ur
nească din loc, împreună cu colabo
ratorii, carul greu al fotbalului. Sin
gura condiție solicitată de „încerca
tul* antrenor : timp mai mult decît 
l-a fost oferit cu 5 ani în urmă, la 
prima Învestitură..,

G. N.

reputată, adusă in țară pentru 
un singur meci amical ? Sume de 
ordinul sutelor de mii. Dar 
cheltuieli anuale are un club 
fotbal, conceput ca unitate 
performanță ? De ordinul milioa
nelor ! De unde aceste fonduri, 
fără de care fotbalul nu poate 
exista ? Care Mecena ar fi în 
stare să arunce, anual, seifuri 
în stomacul nesătul al balonului 
rotund ?
nutrește 
nătoase, 
echilibru 
zațiile membrilor susținători, în
cheind contracte cu televiziunea 
pentru citeva meciuri pe an. în 
schimbul unei plăți rezonabile. 
RELAȚIILE DINTRE FOTBALUL 
ȘI TELEVIZIUNEA NOASTRĂ 
AU RAMAS SINGURA EXCEP
ȚIE !

Cheltuielile unei secții de fot
bal din Divizia națională A se 
ridică anual la aproximativ 3 mi
lioane. Numărul spectatorilor a 
scăzut considerabil ș> paralel 
— după criterii statistice — cu 
înmulțirea aparatelor de televi
ziune. în anul 1962, la meciurile 
din A și internaționale au asistat 

București 1 697 000 de specta-

ee 
de 
de

Pretutindeni fotbalul se 
din surse firești si să- 
cluburile se mențin în 
din încasări și din coti-

în

tori. în 1964 numărul lor scăzuse 
la 970 000, iar în 1966 n-a mai 
atins nici 800 000. Curbe descen
dente identice s-au înregistrat în 
toate orașele : Timișoara, Cluj, 
Arad, Brașov, Satu Mare, Sibiu, 
Baia Mare, Bacău, Tirgoviște etc. 
în 1962, meciul România—Spania 
a fost vizionat de 85 000 de plă
titori, în 1966 meciul România— 
Portugalia (tot o echipă de va
loare mondială) de numai 39 000. 
La primul meciL_ ’__ * i Dinamo—Inter
s-au vîndut 67 000 de bilete ; la 
ultimul, Dinamo — Inter. doar 
21 000. Anul trecut, cind s-au te
levizat alternativ de la Ploiești 
și București meciurile Petrolul— 
F. C. Liverpool (CCE) și Steaua— 
F. C. Strassbourg (Cupa Cupelor) 
în Capitală, pe stadionul „23 Au
gust" au asistat doar vreo 3 000 
de spectatori (in aceste condiții 
nu se pot acoperi nici cele mai 
elementare cheltuieli de organi
zare). In același interval de timp 
rețeaua de televiziune a sporit 
vertiginos. Nu vom aikma că in
tervenția televiziunii reprezintă 
singura cauză. Dar este întiia 
dintre ele, este cauza directă. Nu 
trebuie uitat că astăzi, in timpul 
lor liber, oamenii au de optat 
pentru un număr din ce în ce 
mai mare de modalități recreati
ve. E o trăsătură a epocii noas
tre, o expresie a progresului so
cietății socialiste. Fotbalul nu 
cere privilegii. Dar, in această 
conjunctură vrea să se apere 
loial. Pretinde numai dreptul le
gitim de a-și exercita forța sa 
centripetă de atracție pentru pu
blic, în condiții egale cu tea
trul. cinematograful, televiziunea, 
O.S.T.A. etc.

Păstrînd actualele raporturi cu 
televiziunea înseamnă a-i refuza 
fotbalului nn drept și a-i cauza 
pagube materiale de multe zeci 
de milioane anual, precum și in
calculabile daune de ordin moral. 
Transmisia duminicală a cuplaju
lui din București a minat interesul 
și afecțiunea publicului pentru 
echipele de toate categoriile. Dacă 
(prin absurd) cineva ar da fotba
lului dintr-o țară țoale fondurile 
materiale necesare și în schimb 
ar obliga echipele să joace doar 
în fața ochiului mort al camerii 
de luat vederi, instalată pe tri
bune pustii, „sportul rege" ar 
sucomba fără îndoială. Cei ce 
susțin că nu răspîndirea televi
ziunii și drepturile ei nelimitate 
au rărit rîndurile spectatorilor, 
ci nivelul slab al fotbalului, fac 
o simplă speculație. în toate ță
rile cu fotbal excelent (America 
de Sud, Anglia. R. F. a Germa
niei, Italia, Spania, Portugalia, Iu
goslavia), a fost respinsă mănușa 
aruncată de televiziune, cluburile 
sint protejate printr-o legislație 
severă, fără aprobarea lor tele
viziunea nu poate transmite nici 
o fază < 
exemple: 
B.B.G. a 
anual cu 
de fotbal, _____
misie a unui număr limitat de 
meciuri, contra sumei de 2 000 000 
lire sterline. Clubul Real Madrid 
pretinde televiziunii spaniole 
8 pesetas, de fiecare abonat, pen-

Cîteva 
engleză 
contract 

cluburile 
de tranș

dintr-un meci.
Societatea 

încheiat un 
federația și 

obținînd drept

este 
con- 
prin 
na-

tru transmisia directă a unei sin
gure partide.

Cu toții dorim sincer redresarea 
și lansarea fotbalului nostru în 
cele mai prestigioase competiții 
innternaționale. Precum se știe, ne 
îndreptăm spre înființarea unor 
cluburi și secții de fotbal, per
soane juridice, bazate pe gestiune 
proprie, spre profesionalizarea a- 
cestei activități. Este inaccepta
bilă situația de deficit financiar 
care dăinuie de ani de zile în 
bugetul echipelor noastre de 
toate categoriile. Orice discuție 
despre fotbal, purtată în afara 
argumentului financiar, se situează 
în zona diletantismului sau, șl 
mai grav, a demagogiei. Unul 
dintre mijloacele de însănătoșire 
a fotbalului de performanță 
și așezarea acestui sector in 
diții de echilibru financiar, 
descătușarea resurselor sale 
turale. Menținerea prezentelor 
raporturi fotbal-televiziune ar 
face iluzoriu acest deziderat. Co
mitelui de stat pentru radio și 
televiziune n-ar putea plăti clu
burilor și federației suma echi
valentă pierderilor datorate ac
tualului sistem.

Sintetizînd, stau — deci _
fată în față, fotbalul, cu necesită
țile sale de ordin moral și ma
terial telespectatorul care vrea, 
și are dreptul, să i se ofere me
ciuri în programul săptăminii, și 
studioul de» televiziune interesat 
sa nu-și văduvească emisiunile 
sportive. Trebuie realizat un 
„modus vivendi". Problema nu 
este insolubilă dacă iubim cu ade
vărat fotbalul și nu ne limităm 
numai la simple declarații in a- 
cest sens.

Mai întîi, este necesară în
cheierea unui contract la înce
putul fiecărui sezon. între cluburi 
federație și televiziune, cu stipu- 
larea meciurilor interne și inter
naționale ce vor fi televizate în 
direct, precum si a prevederilor 
financiare. Orice meci transmis 
in direct va trebui programat, in
tr-o zi și la o oră. cind în toată 
tara nu se va juca nici o altă 
partidă de A, B sau C /de exem
plu. simbăta după amiază) Atunci 
vor putea fi programate duminica 
după amiază (intervaiii) cel mai 
potrivit al timpului liber) și jocu
rile din divizia secundă ; nu di
mineața, la ore total contra :n/ii- 
cate (caniculă), cum se proce
dează în prezent de teama tele
viziunii.

Ar trebui introdusă și extinsă 
modalitatea de a filma meciurile 
in întregime, pentru a fi ulterior 
retransmise la cîteva ore duoă 
terminare, sau a doua zi De 
asemenea, televiziunea 
biliiatea să trimită operatori 
toate meciurile de divizia A 
tr-o peliculă de 5—6 minute 
fi adunate toate fazele sper 
loase aie unui 
tide s-ar monta 
cu o durată de 
care ar putea 
doua zi. Cind se va urca în Ca
pitală un meci internațional im
portant ar fi indicată, dacă con
dițiile tehnice o permit, deconec
tarea regiunii București din re
țeaua televiziunii (procedeu larg 
răspindit in alte țări), transmisia 
directă urniînd a se tace numai 
în celelalte regiuni ale tării. 
Iată deci ‘ că există multiple po
sibilități pentru satisfacerea tele
spectatorilor amatori de (o bal. 
care — in aceiași timp — să nu 
aducă prejudicii cluburilor și fot
balului in general ~ 
ele sint mai puțin 
transmisia directă 
ram — că nimeni 
pină la acest argument. Moda
litățile propuse sînt singurele (și 
de multă vreme) admise îd străi
nătate.

Spectatorul pasionat vine la 
meciuri, deși are televizor chiar 
dacă plouă, e ger sau caniculă, 
în schimb televiziunea a îndepăr
tat de pe stadioane pe spectatorul 
indecis, cu preferințe multiple, cu 
dileme duminicale care în nouă 
cazuri din zece rămine în fața 
micului ecran. Acest tip repre
zintă o categorie întinsă, ce tre
buie reciștigată pentru fotbalul 
viu. adevărat, existent doar în 
incinta arenelor. Spectatorul care 
va pierde gustul pentru farmecul 
stadionului, în care se va stinge 
acest reflex uni sau bisăptămî- 
nal, va mai putea fi cu greu 
recuperat

în toate țările a existat pro
blema fotbal-televiziune. La noi 
mai există tncă 1 A demonstrat-» 
și etapa inaugurală—

ROMULUS BALABAN

ore 
doua zi

a/e pod- 
la 

fn- 
pot 

a ti
pa r-meci. Din 7

un lilm al etapei, 
50—60 de minute, 

fi retransmis a

Ce e drept, 
comode decît 
dar — spe- 

nu va cobori



Foto: U.P.I.

Ura! Victorie! Echipajul de bob 4 al României (Neagoe, Panțuru, Mafiei, Hristovici) a încheiat cu succes cobo- 
ririle de la Igls și a cucerit titlul de campion al Europei

Sportul școlar
bucurestean
ieri si azi■■■

anilor, spor- 
primul oraș

Activitatea competițională internațională a anului 1967 se desfășoară 
sub semnul pregătirilor și multiplelor verificări în vederea marilor con
fruntări olimpice ale lui 1968. Pe toate meridianele globului se constată o 
creștere importantă a „febrei" acestor pregătiri, menite să conducă tine
retul sportiv al lumii spre performanțe tot mai înalte, spre limite încă 
---- ------ ----- »■ • ■ - ■ olimpice. Și tinerii noștri sportivi nuneatinse, spre mult visatele medalii 
fac excepție...

Pînă la „Olimpiada albă" de la 
Grenoble au mai rămas doar 
cîteva luni. în acest răstimp, 

schiorii, hocheiștii, boberii și pati
natorii, pe baza experienței acu
mulate în competițiile actualului 
sezon, lucrează cu toate motoarele 
în plin. Evoluția sportivilor noștri 
în acest an preolimpic a fost — în 
cele mai multe cazuri — la înălți
mea așteptărilor și rezultatele lor, 
obținute într-o serie de confrun
tări de prima mînă, au constituit 
momente de intensă bucurie pentru 
am.etorii sporturilor de iarnă.

Pe pîrtia olimpică de la 
(Austria) temerarii boberi

bunelor aprecieri de care s-au bu
curat jucătorii români pe patinoa
rul de la Donaupark.

De-a lungul 
tul școlar din. 
al țării a făcut eforturi mul
tiple pentru a se afirma.

Îmi amintesc bine cum 
stăteau lucrurile cu 30—40 de 
ani în urmă. Eram elev și 
nu de puține ori îmi mani- 

dorința de a 
un concurs 
sau de na- 

competiție

Igls
____ români 

au dus la victorie culorile Româ
niei. Cvartetul Panțuru, Neagoe, 
Hristovici și Maftei a terminat 
victorios întrecerea cu cele mai 
bune echipaje din Europa, impu- 
nîndu-se în fața redutabilelor for
mații ale Austriei, R. F. a Germa
niei, Elveției etc. A fost un succes 
de prestigiu, amplu comentat în 
presa internațională, care se adau
gă biruințelor românești ale cuplu
rilor Frim — Dumitrescu și Papană 
— Hubert, campioni mondiali cu 
cîteva decenii în urmă. Este prima 
victorie a sportivilor noștri după 
atîția și atîția ani... în proba de 
bob două persoane, Panțuru și Nea
goe au cucerit medalia de argint 
a „europenelor". Comportarea lor 
la Igls și ulterior la preolimpicul 
de la Alpe d’Huez ne îndreptățește 
să așteptăm cu încredere startul 
olimpic.

Schiorii români îșî încearcă de 
mai multe decenii forțele în 
diferite competiții cu caracter 

european și mondial. Niciodată, în
să, pînă în acest an ei nu au avut 
bucuria să urce pe podiumul lau- 
reaților. Cinstea aceasta a revenit 
tînărului Teodor Cercel, clasat pe 
locul trei la campionatul mondial 
de biatlon-juniori de la Altenberg. 
Și alături de performanța sa mai 
poate fi subliniată comportarea se
niorilor, a căror echipă a mai ur
cat cîteva trepte în ierarhia mon
dială, situîndu-se după puternica 
dispută mondială de la Alten
berg pe poziția a IV-a. Există deci 
premise ca și biatloniștii noștri să 
marcheze prezența lor la Grenoble 
printr-o comportare corespunză
toare.

Una dintre cele mai comentate 
izbînzi ale sportivilor români 
a fost fără îndoială strălu

cita victorie a „mușchetarilor" noș
tri la campionatele mondiale de la 
Montreal. Drîmbă, Mureșanu, Falb, 
Țiu și Ardeleanu au încheiat în 
apoteoză drumul extrem de greu 
la capătul căruia i-au așteptat me
daliile de campioni ai lumii. Vic
toriile asupra Franței, Poloniei și, 
în special, asupra Uniunii Sovietice 
(laureată a ultimelor ediții ale 
„mondialelor"), combativitatea, dîr- 
zenia, totala dăruire, au produs o 
vie impresie nu numai celor pre- 
zenți în sala din orașul „Expo-1967", 
ci tuturor pasionaților acestui sport 
din toate colțurile lumii. Ziarele 
de pretutindeni au avut numai cu
vinte de laudă pentru maniera 
deosebită în care „mușchetarii" 
României au știut să ducă la iz- 
bindă culorile țării.

Succesul lor a fost completat în 
mod fericit și de medaliile de bronz 
obținute de floretistele Olga Szabo, 
Ecaterina Iencic, Ileana Drîmbă, 
Ana Ene și Marina Stanca în com
petiția pe echipe. Și pentru că tot 
sîntem la capitolul scrimă, să re
amintim succesul repurtat pe plan
șele de la Teheran (campionatele 
mondiale de tineret) de tînărul spa
dasin Anton Pongraț, biruitor în 
întrecerea spadasinilor. In felul a- 
cesta, studentul din Tg. Mureș com
pletează lista cîștigătorilor români 
în această competiție, deschisă de . j z-. .. ș. C0IMp]eja|g a.

Iencic (1965) și 
(1966).

ales Bucureștiul ca gazdă a „mon
dialelor" de greco-romane a avut 
în vedere nu numai capacitatea 
organizatorică a forurilor noastre 
sportive, ci și rezultatele deosebite 
înregistrate de luptătorii români cu 
prilejul unor mari competiții inter
naționale ca Jocurile Olimpice, cam
pionatele lumii și cele europene.

Anul acesta, de pildă, la „euro
penele" de la Minsk sportivii noștri, 
continuatori ai unor frumoase tra
diții, s-au impus din nou și au adus 
în țară „aur" (prin Simion Popes
cu), „argint" (Ion Țăranu) și 
„bronz" (Gh. Popovici). In clasa
mentul general pe națiuni repre
zentativa României s-a clasat pe 
locul trei In aceste zile, luptătorii 
noștri fruntași sînt pe punctul să-și 
incheie programul de pregătire 
efectuat în vederea „mondialelor". 
Și nu ne îndoim că fiecare dintre 
cei opt luptători care vor reprezen
ta culorile patriei în această și mai 
dificilă confruntare va face tot po
sibilul pentru a împlini așteptările 
iubitorilor sportului din țara noas
tră

Ad. Gurath (1958) 
poi de Ecatering 
Ștefan Ardeleanu

Pe ringul
Sport ci

Echipa de hochei a României a 
participat și anul acesta la 
întrecerile din cadrul grupei 

B a campionatului mondial, unde 
a reeditat succesul din anul pre
cedent, de Ia Zagreb. Locul doi 
cucerit la Viena reprezintă, însă, 
cu mult mai mult decît același loc 
realizat în 1966. Hocheiștii noștri au 
obținut acum patru victorii și două 
meciuri egale, impunîndu-se prin- 
tr-un joc de o mai bună calitate, 
ceea ce le-a atras nu numai aplau
zele spectatorilor vienezi, ci și apre
cierile elogioase ale multor specia
liști. Faptul că formația noastră 
reprezentativă a fost invitată pen
tru un turneu de mai multe jocuri 
în Canada, patria hocheiului, re
prezintă, dacă vreți, o dovadă a

Pe ringul lui ___ „
Sport din Roma tinerii pugi- 
liști români au înregistrat cea 

mai bună comportare a lor din is
toria campionatelor europene. Bi
lanțul a fost excelent : o medalie de 
aur, una de argint și patru de 
bronz. Nicolae Gîju a făcut ade
vărată scrimă pugilistică la catego
ria „cocoșilor", mergînd din victo
rie în victorie pînă la ultimul gong. 
El a fost considerat ca unul dintre 
cei mai valoroși pugiliști din „pro
moția 1967“ a campionilor continen
tali. Constantin Ciucă, Ion Hodo- 
șan. Ion Covaci, Ghcorghe Chivăr 
și Ion Monea au urcat și ei pe po
diumul de onoare. Roma a repre
zentat, fără îndoială, un pas îna
inte în afirmarea internațională a 
pugiliștilor români. Este de datoria 
lor să se pregătească cu și mai 
multă sîrguință, ca pe baza talen
tului și condițiilor de activitate pe 
care le au la dispoziție să poată 
lupta cu vigoare pentru cît mai 
multe din cele 44 de medalii ce vor 
fi oferite primilor clasați la Ciu
dad de Mexico I

Pallazzo dello

omâniei i-a fost încredințată 
în acest an cinstea de a or
ganiza a 16-a ediție a cam

pionatelor mondiale de lupte. A- 
tunci cind federația internațională a

Caiaciștii și canoiștii noștri par
ticipă la sfîrșitul acestei săp- 
tâmîni la marea bătălie pen

tru cucerirea titlurilor de campioni 
ai continentului. Vernescu, Sciotnic, 
Nicoară, Ivanov, Igorov și ceilalți 
maeștri ai padelelor și pagaielor au 
luat în acest an zeci de starturi în 
nenumărate regate internaționale, 
în cadrul cărora au obținut nume
roase victorii. Și mai tinerii lor 
parteneri de antrenament .au repur
tat succese însemnate cu prilejul 
campionatelor europene de juniori 
din Suedia. Roco Rujan, Eugen Bo
tez, Nicolae Schmul, Petre Graeiov, 
Marin Stoica, Maria Lovin și Har- 
pena Evdochimov au îmbogățit co
lecțiile caiacului și canoei cu trei 
medalii de aur. Iată de ce viitoarele 
lor starturi sînt așteptate cu legi
tim interes.

Pe tabloul 
sportului 
la loc de ____

gătorilor, ale unora dintre

de onoare „1967“ al 
românesc figurează 
cinste succesele tră- 

_ mutic atleți, 
ale tenismanilor Ion Țiriac și Uie 
Năstase, cîștigători ai mai multor 
concursuri internaționale, ale volei
baliștilor și rugbiștilor de la Di
namo București învingători în 
„C.C.E.", ale jucătoarelor de tenis 
de masă de la Progresul București 
și ale colegilor lor de la C.S.M. 
Cluj, de asemenea biruitori în 
„C.C.E.", a tinerei înotătoare Geor- 
geta Cerbeanu, laureată cu argint 
la „europenele" de juniori etc.

Handbaliștii iși pregătesc de pe 
acum debutul olimpic care va avea 
Ioc la Miinchen în 1972. Anul a-
cesta, seniorii au încheiat pe locul 
trei cea mai dificilă întrecere din 
istoria C.M. In schimb, echipele de 
tineret au triumfat în mod catego
ric în turneele mondiale din O- 
landa.

turneele mondiale din O-

Tabloul acestor succese este 
desigur foarte cuprinzător. 
Dar pe ei mai sînt încă des

tule locuri libere care așteaptă să 
fie completate...

ROMEO VILARA
ADRIAN VASIL1U

furată In Republica Ee< 
rală a Germaniei, la Heid 
berg. Acolo, in compar 
unor formații redutabile, 
selecționatele școlare ale 
rașelor Paris și Essex,, a 
chipelor fruntașe la jtint- 
din țara gazdă, tinerii cu
biști bucureșteni au termir. 
neinvinși turneul. Este ' 
alt argument care ates 

condițiile de care se bucu 
azi sportul școlar din Cap 
tală.

Același lucru se petre- 
și cu alte ramuri sportii 
care antrenează mari ma: 
de elevi din primul oraș i 
țării: atletism, baschet, vi 
lei, handbal, fotbal (in uit 
ma vreme tinde șă defin 
intîietatea intre ramurii 
sportive practicate de elevi 
gimnastică, scrimă, patine 
și sporturi nautice. Pentru 
acoperi nevoile izvorite din 
tr-o asemenea activitat 
multiplă, pentru elevi au fos 
create numeroase baze spor 
tive: sala de sport din str 
Haga, bazinele de la Oboi 
(reamenajate și reutilate) 
stadionul Tineretului (ir 
continuă diversificare), ca 
să nu mai vorbim de faptu 
că in incinta multor școli, 
curțile au fost transformate 
in adevărate microstadioane. 
Cit despre echipament sau 
materiale sportive, aseme
nea probleme, spinoase altă
dată, au găsit o grabnică re
zolvare. Nu există asocia? * 
sportivă școlară care să nu 
aibă in inventar zeci de 
mingi pentru aproape toate 
disciplinele sportive, tricouri, 
maiouri, teniși, bocanci etc. 
Dacă este să iau numai e- 
xemplul liceului 
ționez eu, „Ion 
giale”, ar trebui 
magazia sportivă 
adevărat depozit
le și echipament sportiv. Șl 
cazul nostru este, desigur- 
aproape al tuturor școlilor 
din București și din intreaga 
țară.

Cine se ocupă de îndru
marea, de pregătirea celor 
care vor să facă sport ? In 
toate școlile funcționează 
profesori de educație fizică, 
oameni cu o activitate boga
tă, sub aspect pedagogic ?i 
sportiv: Ei colaborează strins 
cu conducerile școlilor, cu 
organizațiile de tineret, asi- 
gurînd astfel condiții opti
me pentru traducerea in via
ță a cunoscutului dicton la
tin „Mens sana in corpore 
sano”. Un asemenea dicton, 
care iși menține actualitatea 
peste veacuri, înseamnă ac
tivitate sportivă organizată, 
in ore speciale, după timpul 
afectat învățăturii, care tre
buie să rămînă 
îndeletnicire a 
noștri.

N-am incercat, 
rinduri, decît o
mară schiță de portret a ac
tivității sportive școlare pe 
care o desfășoară școlarii 
bucureșteni. O schiță foarte 
puțin 
despre 
putea
care ar scoate și mai mult 
în relief faptul că intre IERI 
și AZI în sportul școlar din 
primul oraș al patriei este 
o diferență greu de apre
ciat. Iar condițiile tot mai 
bune create elevilor bucu
reșteni de către partid și gu
vern vor face ca această di
ferență să crească neconte
nit în anii viitori.

festasem 
participa la 
de atletism 
tație, la o . .
de rugbi. Aceste ramuri 
sportive — ca și altele 
găsiseră un larg ecou în 
rindul tineretului studios din 
Capitală. Dar, asemenea ac
țiuni sportive se organizau 
cu mari dificultăți ', lipseau 
materialele Și echipamentul 
sportiv, iar accesul pe unele 
din puținele terenuri exis
tente constituia o adevărată 
performanță. In anii de la 
începutul secolului nostru 
nu exista decît un bazin, cel 
de la „Tirul”, și o singură 
bază sportivă care să-și me
rite cit de cit această de
numire, cea de la „Șosea". 
Aveau prioritate, firește, e- 
chipele de seniori și mai pu
țin cele formate din juniori, 
in speță școlari. Cît despre 
echipament, îmi amintesc, 
de pildă, de meciul de rug
bi susținut de echipele li
ceelor „Mihai Viteazul” și 
„Gheorghe Lazăr". Ce rîsete 
au fost cind pe teren au 
apărut 30 de jucători avind 
fiecare cite un tricou de altă 
culoare ! Bocancii, de ase
menea, reprezentau mai mult 
o__ dorință, un vis, decît
o realitate. Iar mingile, 
foarte adesea cirpăcite, nu 
rezistau mai mult de o re
priză.. .

Pentru școlarii de astăzi, 
tot ce arăt eu aici ar putea 
să pară rodul imaginației. 
Dar, din păcate, n-a fost de
cît o tristă realitate.

Cu totul altele sint con
dițiile de astăzi. Am urmărit 
de multe ori concursurile de 
natație de la ștrandul Tine
retului. Ce afluență de elevi, 
cită grijă pentru instruirea 
lor! Zeci de competiții, pe 
stiluri, pe categorii de vira
tă, punctează în fiecare se
zon 
nală
Iar 
mai 
performanțe de valoare deo
sebită, au avut prilejul să 
evolueze chiar și peste ho
tare. Mă gîndesc, de pildă, 
la înotătorii Școlii sportive 
nr. 2 care, chiar in aceste 
zile» susțin mai multe în
treceri internaționale în Re
publica Democrată Germană. 
Această școală întreține le
gături sportive permanente 
cu elevi sportivi din multe 
țări, printre care Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia Și 
R.D. Germană. Este o reali
tate care nouă, elevilor de 
acum 30—40 de ani, nici nu 
ne-ar ti putut trece prin 
minte. ..

Merg in repetate rinduri 
și la stadionul Tineretului. 
Aici asist la interesante în
treceri de rugbi, la i 
prezente echipe de 
in „15" și în „8". 
școlar bucureștean 
pași mari către afirmare. 
Campionate și competiții ofi
ciale vorbesc cel mai grăitor 
de amploarea pe care a cu
noscut-o sportul cu balonul 
oval în rindul școlarilor 
bucureșteni. îmi amintesc, 
de asemenea, că tinerii rug- 
biști din Capitală, cei de la 
Clubul sportiv școlar, au fost 
prezenti Și intr-o mare com
petiție internațională desfâ-
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activitatea competițio- 
a elevilor bucureșteni. 

o parte dintre ei, cei 
buni, care au ajuns la

care sint 
■ juniori, 

Rugbiul 
a făcut

unde func- 
Luca Cara- 
să spun că 
arată ca un 
de materia-

principala 
școlarilor

in aceste 
foarte su-

pretențioasă. Fiindcă 
această activitate s-ar 
scrie tomuri intregi.

prof. CAMIL MORȚUN



Qolei

A
telefon, de la 
în Sala Spor-

CONSTANTA 21 (prin 
trimisul nostru). Astăzi, _
turilor din localitate s-au desfășurat 
primele meciuri din cadrul turneului 
internațional de volei (feminin).

în primul meci s-au întîlnit echi
pele de tineret și junioare ale țării 
noastre. După un joc „bătrinesc“, lipsit 
de nerv a cîștigat „tineretul” cu 3—0

NOUTĂȚI IN LEGĂTURĂ CU DESFĂȘURAREA
V/

•»

CAMPIONATELOR NAȚIONALE
• DOUĂ SERII TN DIVIZIA A (MASCULIN) • SERII GEO

GRAFICE IN „B" • UN SINGUR CAMPIONAT DE 
CALIFICARE

Ă

în anul competițîonal 1967— 
68, la campionatul diviziei A 
(masculin) vor participa 12 echi
pe împărțite în două serii. Se
ria I: Steaua Buc., Dinamo Buc., 
Viitorul Bacău, Alumina Oradea, 
Petrolul Ploiești și I.C.F. Buc. ; 
seria a Il-a: Politehnica Galați, 
Rapid Buc., Tractorul Brașov, 
Progresul Brăila, Minerul Baia 
Mare și Farul Constanța.

Campionatul se va desfășura 
tur-retur, după care se va or
ganiza un turneu final la oare 
vor participa echipele clasate pe 
primele două locuri în serii. 
Pentru stabilirea clasamentului 
în continuare vor juca echipele 
clasate pe locuri similare în cele
2 serii. Astfel, pentru locurile 
5—6 se întâlnesc formațiile care 
au terminat campionatul pe locul
3 în serie, pentru locurile 7—8 
cele de pe locul 4 etc. Aceste 
jocuri se vor desfășura tur-retur 
într-un oraș neutru. La termi
narea campionatului, echipele 
care se vor clasa pe locurile 10, 
11 și 12 vor retrograda în cam
pionatul diviziei B.

întrecerea diviziei A (feminin) 
se va desfășura, ca și în anul 
precedent, cu o singură serie cu- 
prinzînd 10 
Buc., Rapid 
Iași, Farul 
Universitatea 
Universitatea
Buc., Drapelul roșu Sibiu (ulti
mele două au promovat din di
vizia B).

Campionatul se va desfășura 
tur-retur, după care se va orga
niza un turneu final cu partici
parea primelor patru echipe.

Campionatul diviziei B (mas
culin) se va disputa în 3 serii 
geografice a cîte 8 echipe: Seria

Dinamo 
Penicilina

echipe :
Buc.,

Constanța, C.P.B., 
Cluj, C.S.M. Sibiu, 
Craiova, Medicina

CRISTIAN TUDORAN SE MENȚINE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI CUPEI REGIUNILOR"
QlCLISM

rezervată juniorilor. In mod 
disputa a avut loc între e- 
reprezentative ale regiunii 
și Capitalei, angajate în

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat' 
pe șoseaua București-Ploiești (varian
ta Buftea) cea de a 6-a etapă a 
„Cupei regiunilor", competiție ciclistă 
dc fond 
practic, 
chipele 
Ploiești 
lupta pentru primul loc la echipe. 
Bucureștenii și-au întărit echipa re- 
chemîndu-1 pe Alex. Sofronie, care

CRISTIAN TVbORAN

început turneul internațional
(6, 6, 7). S-au remarcat Dobrogeanu, 
Pripiș și R. Pcpa, respectiv Bărbules- 
cu, Pandrea și Klein.

In cea de a doua întîlnire, Româ
nia a învins clar Franța cu 3—0 (0, 2, 
9). Jucătoarele noastre au luptat cu 
ardoare și par decise să se reabiliteze 
în acest turneu pentru insuccesele în
registrate în Cehoslovacia, unde re-

V»

I: Progresul Suceava, Ind. sîr- 
mei C. Turzii, Inst. Pedagogic 
Tg. Mureș, Politehnica Cluj, 
C.S.M. Cluj, Inst. Pedagogic O- 
radea, A.S.A. Sibiu, Cooperato
rul Șimleul Silvaniei ; Seria a 
11-a : Politehnica Timișoara, U- 
niversitatea Timișoara, înainte 
Timișoara, I.C. Arad, Știința Pe- 
troșeni, Electroputere 
Universitatea Craiova, 
Brașov ; Seria a IlI-a : 
nica Iași, Politehnica 
Medicina Buc., Univ. Buc., Con
strucții Buc., Progresul Buc., 
IJD.D. Brăila, Semănătoarea 
Buc.

Campionatul diviziei B (femi
nin) va avea, de asemenea, 3 se
rii a cîte 8 echipe. Seria 1: Inst. 
Pedag. Oradea, Medicina Cluj, 
Liceul N. Bălcescu Cluj, Medici
na Tg. Mureș, Corvinul Deva, 
Univ. Timișoara, Sănătatea Arad, 
Șc. sp. Oradea; Seria a Il-a: 
Voința M. Ciuc, Tricotajul Bra
șov, Polit. Brașov, Sănătatea Tg. 
Mureș, Inst. Pedag. Pitești, I.C.F., 
FI. roșie Buc., Șc. sp. Constanța ; 
Seria a IlI-a : Univ. Iași, Țesă
tura P. Neamț, Politehnica Ga
lați, Progresul Buc.,
Buc., Univ. Buc., I.S.E. Buc., Șc. 
sp. Bacău.

Campionatul diviziei B se va 
desfășura tur-retur, fără turneu 
final. Echipele clasate pe primele 
locuri în fiecare serie vor pro
mova în divizia A, iar ultimele 
clasate vor retrograda.

Spre deosebire de anul prece
dent, se va organiza un singur 
campionat de calificare, la care 
vor participa și echipele studen
țești. Primele 3 echipe (atît mas
culine cît și feminine) promo
vează în divizia B și vor fi re
partizate în cele 3 serii, în funa- 
ție de poziția lor geografică.

Craiova. 
Creația 

Politeh- 
Brașov,

Viitorul

să ia startul tn „Circu- 
Brașov", în timp ce plo- 
venit fără Ion Miculan 
au trebuit să renunțe și 
lui Val Stătiilă, surprins 

amiază, în timpul 
unei mașini. In a- 

echipa Capitalei nu a 
Ce nu a

se pregătea 
itul regiunii 
ieștenii au 
(de ce ?) și 
la serviciile 
sîmbătă după 
cursei, in plasa 
ceste condiții, 
avut o sarcină prea grea, 
putut face sîmbătă (într-o etapă de 
60 km cu start în bloc), a făcut du
minică (cursa a măsurat o0 km) cu 
sprijinul larg al rutierilor din repre
zentativa regiunii Galați (și ei intere
sați să „scape* de lider, rămînînd să

. răfuiască cu bucureștenii în ul
tima etapă, la Brăila). 
O evadare inițiată de 
Alex. Sofronie, susți
nută la început de St. 
Ene, apoi și de Gh. 
Ciumeti, D. Nemțeanu,

a cîștigat Circuitul regiunii Brașov
BRAȘOV, 20 (prin telefon, dc la corespon

dentul nostru principal). — Cea de a XIII-a 
ediție a circuitului ciclist al regiunii Brașov 
s-a încheiat duminică cu victoria dinamovis- 
tului GHEORGHE SUCIU. Victoria sa se da- 
torește celor... 50 de secunde acumulate in 
etapa a IlI-a a competiției desfășurată de-a 
lungul a 157 km pe ruta Mediaș—Agnita. A- 
ceastă etapă a revenit lui Suciu (4.00:27) cu 
un avans de 50 s față de principalii săi urmă
ritori, C. Grigore, W. Ziegler, V. Burlacu și 
C. Gonțea.

Duminică, cicliștii au avut de parcurs dis
tanța de 156 km de la Agnita la Brașov, cu 
sprinturi în orașele Victoria și Făgăraș (cîș- 
tigate de V. Tudor) și 2 puncte de cățărare pe 
Dealul Frumos și Perșani (escaladate de V. 
Mircea și, respectiv, Fr. Ghera).

Etapa a fost total anostă. Majoritatea cicliș
tilor au rulat parcă fără nici un fel de interes,

fapt care se reflectă cel mai bine în media 
orară înregistrată : 35,230 km (cea mai slabă 
din istoria acestei competiții !). Pe uitimii ki
lometri s-au schițat cîteva acțiuni timide, ră
mase însă fără rezultat. Pe piatra cubică de 
la intrarea în Brașov plutonul s-a agitat puțin 
pregătindu-se pentru sprintul final. Primul a 
trecut linia de sosire V. Tudor (4.24:04) înain
tea lui Gonțea și Gh. Suciu, cu 10 secunde în 
fața unui grup de 26 de alergători.

Clasamentul general : 1. GH. SUCIU (Dina
mo) 16.01:22, 2. C. Grigore (Dinamo) 16.02:22, 
3. W. Ziegler (Dinamo), 4. V. Burlacu (Steaua) 
același timp, 5. C. Gonțea (Voința PI., 16.03:05, 
6. V. Tudor (Dinamo) 16.04:03 etc. în clasamen
tul cățărătorilor și în cel al sprinterilor primul 
loc a fost ocupat de V. Tudor cu 23 și, respec
tiv, 28 puncte.

CAROL GRUIA

Vivies

Ceho- 
prima

cent au piere.ut cu 3—0 cele 3 partide 
susținute cu reprezentativa similară și 
cu cea de tineret a țării gazdă. S-au 
remarcat de la învingătoare Constan- 
tinescu. Florescu, Rebac și Szekel'y, 
iar de la învinse Garnier, De 
și Fouche.

în meci vedetă s-au întîlnit 
slovacia și Polonia. A învins 
formație cu 3—1 (—2, 13, 12, 9). Polo
nezele au cîștigat — datorită experien
ței jucătoarelor -- cu ușurință pri
mul set, dar au acționat lent și au 
„căzut“ îndată ce adversarele au ac
celerat ritmul. în general, jocul nu s-a 
ridicat peste calificativul de mediu. 
S-au remarcat Mazurova, Siroka și 
Polakova de Ia cîștigătoare, Ceaikovs- 
ka și Ledvig de la învinse.

c. FAUR

Intîlnirea
prin prisma „naționalelor “

cu Franța văzută
• J 78 E z z

15 RECORDURI, 
PREA PUȚINE 
ZENTATIVE 
PERFORMERII NOȘTRI TN IERARHIA EUROPEANA

Am așteptat cu deosebită nerăb
dare această ediție a 38-a a .na
ționalelor" de seniori încheiată 
duminică la piscina Dinamo din 
Capitală. în primul rînd pentru 
că întrecerea celor mai buni îno
tători din țară trebuia să confirme 
în ce măsură au progresat sporti
vii noștri fruntași, și care este 
distanța ce îi mai desparte de 
virfurile natatiei europene. Tot
odată, selecționerilor echipei noas
tre reprezentative li se oferea cel 
mai bun prilej de a aprecia for
ma actuală a înotătorilor capabili 
să ne reprezinte la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni în dificila între
cere bilaterală cu redutabila for
mație a Franței.

Confruntînd tabloul campionilor 
de anul trecut cu cel al actualei 
ediții vom putea sublinia un plus 
evident în materie de performan
ță: la 22 din cele 30 de probe ce 
au figurat în program rezultatele 
din acest an sînt superioare, în 
ciuda faptului că la ediția trecută 
s-au bătut nu mai puțin de 15 
recorduri de seniori. în cele 4 
zile de concurs atenția ne-a fost

R. David și Ion Selejean. a trimis 
echipa Ploieștiului de pe locul I pe 
III, spulberîndu-i speranțele de a 
mai reveni pe poziție.

In „Cupa regiunilor" a mai rămas 
de disputat o singură etapă — a 
7-a — programată la începutul lunii 
octombrie. Atunci se va decide soarta 
învingătoarei, deoarece gălățenii îi 
talonează pe lideri la o distanță de... 
două secunde. In clasamentul indivi
dual, cele mai multe șanse le are 
Cristian Tudoran, clasat după 6 etape 
pe primul loc, care candidează la a 
5-a mare victorie din acest sezon.

Clasamentul individual al cursei de 
sîmbătă: 1. V. SELEJEAN (Buc.) a 
parcurs 60 km în lh 29:25 ; 2. Cr. 
Tudoran (Galați) ; 3 Gh. Ciumeti 
(Buc.) ; 4. St. Ene (Galați) ; 5. N. 
David (Mureș-A. M.) — același 
timp; clasamentul individual al cursei 
de duminică : 1. ALEX. SOFRONIE

N. Tat (Steaua), campion și recordman la proba de 200 m delfin

Foto : A Neagu

->
DAR Șl MULTE REZULTATE MODESTE 
„PROBLEME" TN ALCĂTUIREA ECHIPEI REPRE-

reținută și de cîteva „cronometre" 
de valoare europeană realizate de 
V. Costa (70,0—100 m bras și 
2:34,6—200 m bras), A. Șoptereanu 
(69,9—100 m bras), A. Șterner 
(1:11,0—100 m delfin și 2:38,1—200 
m delfin), N. Ștefănescu (2:39,6— 
200 m delfin) și Cr. Balaban (70,5 
—100 m spate). Prea puține 

insă pentru a ne putea declara 
satisfăcuți de evoluția fruntași
lor înotului t Dmânesc.

Am sperat că în special seniorii 
vor încerca să-și justifice selec
ționarea în echipa reprezentativă 
prin rezultate cît mai înalte, dem
ne de o întîlnire cu selecționata 
franceză, în care vor înfrunta ad
versari de prima mină. Ambi
țiile lor (exceptîndu-1 pe braniști) 
iu fost destul de limitate, cei mai 
mulți mulțumindu-se doar cu una 
6au mai multe din medaliile ce 
se decernau. In aceste condiții 
șansele de a avea o comportare 
cît de cît onorabilă în apropiata 
confruntare devin minime.

Iată de ce la Încercarea de a 
alcătui o formație reprezentativă

11

(Buc.) a parcurs 80 km in 2h 
03:23; 2. St. Ene (Galați); 3. N. 
David (Mureș-A. M.); 4. Gh.
Ciumeti (Buc.) ; 5. Ion Selejan
(Cluj) ; 6. D. Nemțeanu (Galați) — 
același timp; clasamentul pe echipe 
al etapei a 6-a: 1. București 10 li 
43 :51 ; 2. Galați — același timp, 3. 
Cluj lOh 49:54.

Clasamente generale după 6 etape: 
individual — 1. CRISTIAN TUDO
RAN (Galați) 16h 35 : 44 ; 2. Andrei 
Suciu (Brașov) la 38 sec; 3. D. 
Nemțeanu (Galați) la 1 : 55 ; 4. Gh. 
Ciumeti (Buc.) la 3:17 ; 5. Ion
Ignat (Ploiești) la 4 :02 ; 6. A. 
Gorfi (Mureș-A. M.) la 5:29; 
echipe: 1. BUCUREȘTI 49h 34:34;
2. Galați la 2 sec; 3. Ploiești la 
10:47 sec; 4. Mureș — A.M. la 
18:08; 5. Cluj la 22 : 04 ; 6. Bra
șov la 53 : 52.

HRISTACHE NAUM 

am întîlnit prea puține semne de 
întrebare. V-o prezentăm pentru 
a vă putea da părerea dacă am 
omis pe cineva...

100 m liber : Schier—Slavic; 
200 m liber : Moraru—Slavic ; 
400 m liber: Slavic—Goter ; 1500 
m liber: Naghi—D. Gheorghe ; 100 
m și 200 m bras : Costa—Șopterea
nu; 100 m și 200 m spate : Giurasa 
—Șerban; 100 m delfin: Belea — 
Covaci; 200 m delfin: Tat—Belea; 
200 m mixt: Moraru — Giurasa; 
400 m mixt: Naghi—Tat; 4x100 m 
liber: Schier — Slavic — Moraru— 
Demetriad; 4x200 m liber: Moraru 
— Slavic — Goter — D. Gheorghe; 
4x100 m mixt: Giurasa — Costa — 
Moraru — Schier .

AD. VASILIU

jQaiac-canoe

PE SNAGOV

Școala sportivă nr. 2
Aktivist Halle

Lacul Snagov găzduiește astăzi • 
inedită întrecere internațională de 
eaiac-canoe: reprezentanții Școlii
sportive nr. 2 din Capitală dau re
plica colegilor lor de la Aktivis* 
Halle (R.D. Germană). Dimineața 
sînt programate, de la ora 10, cinci 
probe masculine de viteză: K 1 — 
500 m, K 2 — 500 m, K 4 — 
500 m, K 1 — 1 000 m și K 2 — 
1000 m. După amiază, începind de 
la ora 16, vom putea asista la alte 
cinci întreceri.
fond (K 1, 
feminin ; K

DE
DE 

care două dedintre
K 2, K 4 - 500 m,
1 Și K 2 -------

LA FEDERAȚIA
CAIAC-CANOE

5 000 m).

Programate inițial între 1 șl 
septembrie, finalele campiona

te 
în 
la-

3
telor republicane de seniori 
oaiac-canoe se vor desfășura 
perioada 3—7 septembrie, pe 
oul Snagov.

Qandbal

Azi, revanșa 
Dinamo București 

Dynamo Berlin
Terenul din parcul sportiv Dinamo 

găzduește azi. cu începere de la ora 
17, a doua întîlnire de handbal din
tre formațiile Dinamo București și 
Dynamo Berlin. După cum se știe. 
In primul joc victoria a revenit cam
pionilor Republicii Democrate Ger
mane.

va apărea vineri
Numărul următor al ziaru

lui nostru _ 
25 august, la ora obișnuită.



olimpicii și
„Azteca" își așteaptă oaspeții

Corespondență specială pentru „Sportul popular Voința Arad-La Paleite Bruxelles, în primul lur Ion Ganea clasat al 8-lea

fi 
din 

dl 
fot-

Mexicanii dispun la ora a- 
ceasta de o excepțională bază 
sportivă: stadionul „Azteca",
cu care, pe drept cuvint, lă- 
sînd la o parte modestia, au de 
ce se lăuda.

Marele stadion, oare va 
„scena" întrecerilor olimpice 
1968 și a turneului final 
campionatului mondial de
bal din 1970, este gata și își aș
teaptă oaspeții. Zilele trecute, 
Pedro Ramirez Vasquez, preșe
dintele Comitetului de organizare 
a J. O. de la Ciudad de Mexico, 
în cadrul unei ample conferințe 
de presă, ne-a vorbit amănunțit 
despre stadionul „Azteca", acea
stă bijuterie sportivă a capitalei 
Mexicului. Construcția lui a în
ceput în anul 1962, avindu-se la 
bază experiența acumulată la 
construirea stadioanelor princi
pale ale orașelor Buenos Aires, 
Madrid. Moscova, Paris Londra 
șt altele. Stadionul a fost con
struit pe o suprafață de 63 059 
metri patrați și a necesitat 100 
de mii tone de beton și 8 000 
tone de fier, pentru asigurarea 
rezistenței necesare. La con
strucția lui și-au dat concursul 
10 arhitecți, 34 de ingineri, 15 
tehnicieni și 800 de muncitori. 
Terenul de joc (105x68 m) este 
acoperit cu un gazon de exce
lentă calitate, o combinație de 
5 feluri de semințe speciale. Tri
bunele, cu o capacitate de 
100 000 locuri, sînt prevăzute cu 
82 de tunele pentru evacuarea 
tn numai 18 minute a tuturor 
spectatorilor, tn interiorul tribu
nelor se află 4 cabine spe
ciale pentru sportivi, săli de con-

ferințe, dușuri, două cabinete me
dicale, sală de masaj, un bazin 
de natație. Pentru jocurile de 
fotbal in nocturnă au fost insta
late reflectoare Siemens, care 
permit o vizibilitate perfectă. 
Turiștii care vor sosi la Ciudad 
de Mexico cu automobilele nu 
trebuie să-și facă probleme in 
ceea ce privește locul de parca
re. In fata stadionului, locurile 
de parcare vor putea adăposti 
5 500 de automobile.

★
In general, organizațiile spor

tive mexicane se preocupă ca 
întrecerile J. O. din 1968 să se 
desfășoare in cele mai bune 
condițiuni. Cu toate că ne aflăm 
la o distantă de mai bine de 
un an de începerea tradiționalei 
competiții, la sediul Comitetului 
de organizare e în permanență 
o mare animație. Aici se edi
tează programe, broșuri, afișe, 
sînt consultați diferiți specialiști 
in domeniul sportului și se pun 
la punct ultimele amănunte de 
organizare a „Săptămînii pre- 
olimpice internaționale", care va 
începe la 12 octombrie la Ciudad 
de Mexico. Recent, dr. Gilberto 
Balanos Cacho a organizat o 
conferință de presă in care a 
arătat că in special corpul de 
medici mexicani va fi foarte 
bine pregătit pentru „lupta anti
doping". „Vom lua cele mai e- 
ficiente măsuri — a spus dr. 
Cacho — pentru a preîntîmpina 
aceste fenomene, care pun în- 
tr-o lumină nefavorabilă sportul 
mondial".

CARLOS MURIETA
Ciudad de Mexico

Ciclism in rr
De la

Amsterdamul, cu vechiul său 
velodrom olimpic, și Heerlenul (în 
Limburg) cel mai înalt oraș din 
Olanda (altitudine 150 m) vor fi 
timp de 12 z>le teatrul de desfă
șurare a campionatelor mondiale 
de ciclism.

Competiția supremă a sportu
lui cu pedale se dispută într-o 
ambianță și un decor fericit ale
se. Olanda este într-un fel „pa
radisul" cicliștilor. în această 
țară, bicicleta nu este un simplu 
mijloc de transport, ci o adevă
rată instituție. Ea face parte in
timă din peisaj și din viața oa
menilor. De la 4—5 ani copilul 
olandez crește pe bicicleta. La

al „C.C.E." la tenis de masă
C. S. M. Cluj și Progresul București

vor juca direct hi

în
campionilor europeni* la tenis de 
masă s-au stabilit — prin tragere 
la sorti—următoarele meciuri: e- 
chipe bărbați, turul I: Spojnia Var
șovia—TTC Strassenbahn Viena, 
Lokomotiv Leipzig—Royal Standard 
Liege, R. Boys Differdange Luxem
burg—Slavia Praga, Solvesborgs 
(Suedia)—Scylla (Olanda), Post 
Augsburg (RFG)—Union Paris, 
Spartak Plovdiv-—Olympia Ljubl
jana. Formațiile C.S.M. Cluj șl 
Vasutas Budapesta nu joacă în 
primul tur. C.S.M. Cluj va întîlni 
în turul al Il-lea pe învingătoarea 
partidei Spojnia Varșovia—TTC 
Strassenbahn Viena. Echipe femei, 
turul I: Rapid Geneva—Spartak 
Pleven, Polizei Viena—Aussenhan- 
del Berlin. Novisad—Boulogne Bi- 
llancourt, Voința Arad—La Pale
tte Bruxelles. Formațiile Progresul 
București, Ferencvaros Torna Bu
dapesta, Kaiserberg (RFG) și Spar
tak Praga nu participă în primul 
tur. Progresul București va juca 
în cel de-al doilea tur cu cîști-

cadrul noii ediții a „Cupei

Țara morilor de vînf1'
trimisul Agerpres, ILIE GOGA

turul al doilea

gătoarea meciului Rapid Geneva— 
Spartak Pleven.

Atît la băieți cît și la fete 
meciurile primului tur trebuie să 
se dispute pînă cel mai tîrziu 
la 15 octombrie.

la sărituri de la platformă
HELSINKI, 21 (Agerpres). — în 

cadrul competiției internaționale 
de sărituri în apă, pentru „Cupa 
Europei", care se -desfășoară la 
Helsinki, proba de platformă a 
revenit sportivului italian Klaus 
Dibiasi, 
urmat 
Matthes 
423,33 puncte si Mihail Saforov 
(U.RJS.S.) — 419,88 puncte. I. 
Ganea (România) s-a clasat pe 
locul 8 cu 394,14 puncte. Proba 
de trambulină rezervată femeilor 
a fost cîștigată de Ingrid Gulbin 
(R. D. Germană) — 429,33 puncte.

cu 504,99 puncte, 
în

(R.

Au 
clasament Lothar 

D. Germană) —

EDSON MANDARINO A CÎȘTIGAT TURNEUL DE TENIS 
DE LA ISTANBUL

ISTANBUL. Finala 
turneului de tenis de 
la Istanbul s-a dispu
tat între brazilienii 
Tomas Koch și Edson 
Mandarino. în semi
finale Koch l-a învins 
pe Bob Hewitt cu
6— 3, 4—6, 2—6, 6—3,
7— 5, iar Mandarino 
l-a eliminat pe Ken

Fletcher cu 7—5, 6—8, 
6—2, 6—1. Finala : 
Mandarino—Koch 6—4 

La dublu 
perechea 

McMillan
Sud-Afri- 

învins cu 
6—3, 6—2 

Koch

6—4, 6—2. 
masculin, 
Hewitt, 
(Republica 
cană) a
3—6, 6'—2,
pe Mandarino, 
(Brazilia).

• La Quebec, jucă
torul brazilian Barnes 
a obținut o surprinză
toare victorie în fata 
australianului Emer
son, pe care l-a învins 
în două seturi : 6—3,
7— 5. Pilici (Iugosla
via) a dispus cu 6—2.
8— 6 de canadianul 
Belkin.

CE. BASCHET JUNIOARE ROMÂNIA - BELGIA 67-44

ROMA. — La Cagliari a înce
put turneul final al campiona
tului european feminin de bas
chet pentru echipele de junioare. 
Rezultate tehnice : Cehoslovacia 
— Italia 76—44 (29—22); Iugo
slavia — Polonia 51—41 (24—12); 
U.R.S.S. — Ungaria 62—30

(39—15). Pentru alcătuirea cla
samentului de la locurile 8 la 
12. la Nuoro, echipa României a 
învins
(31—27) echipa Belgiei. Franța a 
întrecut
pa RF.

cu scorul de 67—44

cu 61—39 (23—21) echi- 
a Germaniei.

SOOS L-A ÎNVINS PE DAMIANOVICI 
SKOPLJE

IN TURNEUL DE LA

Haga, șefii de cabinet se duc la 
minister pe bicicletă, un profe
sor venerabil pedalează de zor 
spre universitate, o bunică își 
plimbă nepoțelul pe două roți 
și chiar un alai de nuntă pe ve- 
lociped este aici o apariție obiș
nuită. „Datorită acestui instru
ment — roata, scria cu umor 
Kare] Capek, olandezii avansează 
repede, mergînd încet..." La 12 
milioane de locuitori există 7 
milioane de biciclete, în fiecare 
casă un ciclist amator sau pro
fesionist, în fiecare orășel un 
club ciclist (210 în întreaga țară), 
în fiecare duminică zeci de con
cursuri.

Olanda, cu cele 14 velodro
muri ale sale (primul înființat în 
1885), a dat o întreagă pleiadă 
de pistarzi, începînd cu celebrul 
Piet Moeskops (de 4 ori campion 
mondial în perioada 1921—1927) 
despre care se spune că trăia 
atît de intens momentul finișu
lui, încât după cursă rămînea 
cîteva minute cu mîinile încleș
tate pe ghidon. Cel mai valoros 
pistard al Olandei a fost însă 
Harry Van Vliet, care a debutat 
în 1934 și a continuat să alerge 
pînă în anu] 1957, cîștigînd de 
6 ori titlul mondial la viteză 
(ultima oară la vîrsta de 41 de 
ani).

în ciclismul de șosea olandezii 
s-au afirmat — în vremea lui 
Coppi și Bobet — cu rutieri re
dutabili ca Wagtmans, Middel- 
kamp, Vim Van Est, Nolten — 
protagoniști și câștigători de eta
pe în marile tururi cicliste. Dar 
„Țara morilor de vînt" n-a avut 
niciodată cățărători. Cu o sin
gură excepție — Jan Janssen, 
unul din așii ciclismului actual. 
Acest fost patinator de viteză și

profesor de filologie, campion 
mondial de ciclism fond, locul 
doi în Turul Franței ediția 1956, 
intelectual rasat al plutonului, 
reprezintă ultima expresie a ci
clistului modern. El strălucește 
pe plat la sprint, la contracro- 
nometru, în curse-maraton (a câș
tigat Bordeaux—Paris), ține pa
sul în Alpi sau Pirinei ou un 
Jimenez sau Poulidor. Anul a- 
cesta a cîștigat dramatica etapă 
a muntelui Ventoux. Vrînd «u 
orice preț să fie profet în tara 
lui, Janssen va încerca desigur 
să cîștige titlul fără să uite însă 
de vecinul său Eddy Merckx, 
italianul Gimondi și alți mata
dori ai ghidonului.

Campionatele mondiale se 
deschid mîine la Amsterdam cu 
probele de pistă și primul cam
pion va fi cîștigătorul cursei de 
1000 m cu start de pe loc. Vite
za, probele de urmărire indivi
duală (din păcate va fi absent 
Jacques Anquetil), tandemul, 
cursele de semifond cu antrena
ment mecanic, vor completa a- 
cest festival al pistei.

întrecerile de fond vor debu
ta în ultima zi a lui august, la 
Heerlen, cu proba de 100 km 
contratimp pe echipe (la care va 
participa și formația României) 
și se vor încheia la 3 septembrie 
cu proba de fond rezervată pro
fesioniștilor. Cîteva sute de ai- 
cliști veniți de pe toate meridia
nele globului își vor disputa cele 
15 tricouri în culorile curcubeu
lui. Locuri pe podium puține, 
concurenți mulți, pronosticuri 
dificile. Așteptarea primelor 
starturi devine emoționantă pen
tru toți.

BELGRAD — în run
da a 11-a a turneului 
internațional de șah 
de la Skoplje, șahistul 
român Bela Soos a 
întrerupt cu Deli

(RPU). în runda a 10-a 
Soos a cîștigat la iu
goslavul Damianovici, 
iar în partida între
ruptă din runda a 8-a 
a pierdut la Ilievski.

în clasament conduce 
Holmov (URSS) cu 81/, 
puncte, urmat de Fis
cher (SUA) cu 8 și 
Gheiler (URSS) 7*/2- 
Bela Soos are 5 (1) 
puncte.

CONTINUĂ SĂ CADĂ RECORDURILE MONDIALE 
DE NATAȚIE...

PHILADELPHIA. — In cadrul campionatelor feminine de natație 
ale S.U.A., Claudia Kolb șî-a corectat propriul record mondial în 
proba de 400 m mixt, realizînd 5:08,2. Pam Kruse a stabilit un nou 
record al lumii la 200 m liber cu 2:09,7. Un record mondial a co
rectat și Catie Ball : 100 m bras — 1:14,6. Proba de ștafetă 4x100 m 
liber a revenit echipei „Swim Club“ în 4:03,5 (nou record mondial). 
Tinăra Tony Hewitt (15 ani) a stabilit un nou record al S.U.A. !a 
200 m fluture — 2:23,6. Debbie Meyer a realizat la 1 500 m liber — 
17:50,2 (record mondial).

PE TERENURILE DE FOTBAL
• In campionatul Bulgariei : Trakia Plovdiv învinsă • Ferencvaros 

Budapesta la a 17-a victorie în campionatul Ungariei ! • Dinamo Za
greb a terminat la egalitate (2-2) cu Steaua roșie, la Belgrad.

• în etapa a doua a 
campionatului Bulga
riei, viitoarea adver
sară în „C.C.E.* a e- 
chîpeî Rapid Buc., 
Trakia Plovdiv, a ju
cat la Pernik cu Mi- 
nior și a pierdut par
tida cu 2—1. Singurul 
gol al învinșilor a fost 
marcat de Dermendji- 
ev. Iată formația ali
niată de Trakia ; 
Karușkov — Momin, 
Stoinov, Apostolov, 
Glușcev — Zaduma 
Popov—Derdmendjiev, 
Diskov, Kuciukov, Ko- 
standinov. Alte rezul
tate : Botev Vrața— 
Levski Sofia 2—2. 
Locomotiv Sofia—Sli- 
ven 5—1, T.S.K.A.—
Spartac Pleven 3—0. 
în clasament conduc 
Lokomotiv Sofia sl 
Ț.S.KA.. cu cîte 4 p.

T. H.

• După 19 etape, in 
campionatul Ungariei 
conduce Ferencvaros 
Budapesta cu 36 de 
pnncte, urmată de 
Dozsa Budapesta cu 
27 de puncte și Va- 
sas Budapesta cu ace- 
laș număr de puncte, 
în etapa de duminică, 
Ferencvaros Budapes
ta. (N.R. adversara e- 
chipei F.C. Argeș în 
„Cupa orașelor tîr- 
guri") a învins cu 2—1 
pe Pecs. Ferencvaros a 
cîștigat pînă acum 17 
meciuri, două partide 
încbeindu-le la egali
tate (golaveraj 48—11). 
Alte rezultate din 
meciurile de duminică: 
Dozsa—Gyor 3—1 
(2—0); Csepel—Sal- 
gotarjan 2—2 (2—1) ; 
Szeged—MTK 2—0 
(1—6); Komlo — Va-

sas 1—0 (0—0) ; Tata- 
banya—Szombathely

1—0 (0—0) ; Dunauj- 
varos—Diosgyor 3—1 
(2—0) ; Eger—Hon- 
ved 4—3 (1—3).

• A început campi
onatul Iugoslaviei. 
Rezultate : Steaua Ro
șie—Dinamo 2—2 ;
(N. R. După cum s-a 
anunțat. Dinamo Za
greb va întîlni în 
„Cupa orașelor tîr- 
guri* formația noastră 
Petrolul Ploiești) ; 
Vardar—Maribor 1—1; 
Hajduk — Vojvodina 
1—0 ; Olimpia—Rjeka 
0—2 ; Zelezniciar—Ra- 
dnicki 5—0 ; Zagreb— 
Partizan 0—0 ; Velez 
—Sarajevo 3—1. Me
ciul Proletar—Oik 
Beograd a fost între- 
nipt Ia 0—0 din cauza 
invadării terenului da 
către spectatori.
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