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4 Sărbătorind ziua He 23 August, întregul 
'nostru popor și-a reafirmat hotărîrea fermă 
;de a munci cu hărnicie și abnegație pentru 
a da viața hotărîrilor istorice ale celui de-al 
IX-lea Congres al partidului. Milioane de 
^oameni ai muncii, de pe întreg cuprinsul 
țării, și-au exprimat marea bucurie pentru 
victoriile dobîndite pe urcușul fără preget 
al istoriei noastre contemporane, hotărîrea 
0e nestrămutat de a munci, sub conduce

rea încercatului partid; ai comuniștilor, con- 
sacrîndu-și toată energia, talentul și price
perea pentru a ridica pe noi piscuri Româ- 

. nia socialistă.

Parada militară și marea demonstrație a oamenilor muncii din Capitală
ueurești... Piața Aviato
rilor; tocul tradițional 
al marilor sărbători 

ale oamenilor muncii din 
Capitală, este dominată de 
o mare stemă a Republicii 
Socialiste România, înca
drată de datele festive 
„1944-1967*. Deasupra tri
bunei oficiale este înscrisă 
urarea scumpă tuturor: 
„TRĂIASCĂ 23 AUGUST 
- ZIUA ELIBERĂRII PATRIEI 
DE SUB JUGUL FASCIST F. 
La înălțimea celorlalte tri
bune se află un medalion 
cu portretele marilor das
căli ai proletariatului mon
dial - Marx, Engels, Le
nin - si pancarte cu urările: 
„TRĂIASCĂ PARTIDUL CO
MUNIST ROMÂN, CONDU- 

-CĂTORUL ÎNCERCAT AL 
POPORULUI, INSPIRATO
RUL SI ORGANIZATORUL 
VICTORIILOR NOASTRE', 
„TRĂIASCĂ SI ÎNFLOREAS
CĂ SCUMPA NOASTRĂ PA
TRIE - REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA', „TRĂ
IASCĂ POPORUL ROMÂN 
CONSTRUCTOR AL SO
CIALISMULUI', „TRĂIASCĂ 
UNITATEA ȚĂRILOR SO
CIALISTE, A MIȘCĂRII CO
MUNISTE SI MUNCITO
REȘTI INTERNATIONALE I*. 
.TRĂIASCĂ PACEA Șl 
PRIETENIA ÎNTRE PO
POARE I* Imaginea festivă 
este întregită de nenumă
rate drapele roșii și trico
lore.

Pe marele platou al pieței 
erau aliniate trupe ale for
țelor noastre armate.

Ora 8. Sosesc conducă
torii partidului și statului, 
în piață răsună puternice 
aplauze și urale. în tribuna 
oficială au luat loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici. Paul Niculescu-Mizil, 
llie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu. Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, (Continuare tn pag. a 2-a)

Vasite Vîlcu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți oi Comi
tetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
ții Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Tn tribuna oficială, alături 
de conducătorii noștri de 
partid și de stat a luat loc 
Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al Comite; 
tufui Central al Partidului 
celor ce muncesc din Viet
nam vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, conducătorul de
legației guvernamentale 
economice a R. D. Vietnam, 
care se află în tara noas
tră.

Pentru a asista la parada 
militară și la demonstrația 
oamenilor muncii, în tribune 
se aflau conducători ai in
stituțiilor și organizațiilor 
obștești, vechi militanfi ai 
mișcării muncitorești din 
țara noastră, participant! 
la insurecția armată din au
gust 1944, generali activi 
și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, frun
tași în întrecerea socia
listă din întreprinderile 
bucureștene, academicieni și 
atți oameni de știință, artă 
și cultură, activiști ai or
ganelor centrale de partid 
și de stat, ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine.

Erau de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă 
România, atașați militari și 
olțf membri ai corpului di
plomatic.

Tn tribune sînt prezenți, 
de asemenea, numeroși oas
peți de peste hotare aflați 
în țara noastră.

Sunete prelungi de trom
petă anunță începerea festi-

(Agerpres)

In Piafa Aviatorilor, re

vărsare de entuziasm și 

bucurie, sub faldurile fre- 

mătînde ale drapelelor.

Trimisul nostru special, Dan Gârleșteanu, transmit 
de la „europenele" de caiac-canoe:

spre medalii„Seriile"-primul obstacol in drumul
• ULTIMELE ANTRENAMENTE • AMĂNUNTE DESPRE 
ECHIPA ROMÂNIEI • JOI A AVUT LOC FESTIVITATEA 

DE DESCHIDERE

Defilează sportivii clu

burilor bucureștene, care in 

competițiile internaționale 

au obținui nenumărate suc

cese de prestigiu.

Duisburg, 24. La Wedau 
au fost înălțate steagurile 
celor 22 de țări participante 
la campionatele europene 
de caiac-canoe. încă de 
marți după amiază, cînd 
echipa noastră a ajuns în 
orașul de la confluența Ri
nului cu Ruhrul, pe șo
seaua de la Wedau întîl- 
nesc aproape la orice oră 
pe marii învingători de la 
Jajce, Snagov sau Grtinau, 
campioni al continentului și 
ai lumii. Este drumul spre 
pistele de concurs de la 
Bertasee — gazda celei de 
a Vl-a ediții a campiona
telor europene. L-am par
curs de cîteva ori, însoțin- 
du-i pe sportivii noștri la 
antrenamentele de acomo
dare, pentru acumulare de 
energie, pe care le-au fă
cut miercuri și joi pe 
apele lacului.

Echipa României se află 
în centrul atenției antreno
rilor, sportivilor și ziariști
lor străini, dar și a nume
roșilor amatori de sport 
care încearcă să-i recunoas
că după fotografiile publi
cate în ziarele care apar 
la Duisburg.

De la Comitetul de or
ganizare ni s-a comunicat 
și numărul total al concu- 
renților: 4341 Ieri, toți a- 
cești candidați la medaliile 
„europenelor', sau măcar la 
un Ioc în cele 16 finale, 
au participat la festivitatea 
de inaugurare, unde dl. 
Charles de Cokueraumont 
a declarat deschise întrece
rile care încep mîine (n.r. 
astăzi). Așadar, au rămas 
doar cîteva ore pînă cînd 
din tribuna de la Wedau 
vom începe să urmărim cu 
emoție evoluțiile caiaciști- 
lor și canoiștilor noștri la 
această ediție a campiona

telor europene, considerată 
și cea mai importantă etapă 
de pregătire înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Ciu
dad de Mexico.

Tragerile la sorți nu 
ne-au prea avantajat. La 
multe probe reprezentanții 
noștri întîlnesc încă din 
serii numeroși adversari de 
valoare, campioni mondiali 
și europeni, sau laureați ai 
J.O., ceea ce sporește di
ficultatea obținerii califică
rii pentru unele semifinale 
sau finale. Antrenorul eme
rit Radu Huțan ne-a comu
nicat și componența echi
pajelor care vor lua startul 
începînd de vineri diminea
ța : K 1 — 500 Vernescu și 
Conțolenco; K 2 — 500 
Vernescu, Sciotnic — Coș- 
niță. Conțolenco; K1 —
1 000 Covaliov și Pocora ; 
K 2 — 1 000 Vernescu,
Sciotnic — Nicoâră, Iva
nov ; K 4 — 1 000 Haralam- 
bie Ivanov, Dimitrie Iva
nov, N. Terente, Sciotnic și 
Calenic, Covaliov, Țurcaș, 
Irimia ; K 1 — 10 000 Po- 
coia și Cozlov ■, K 2 — 
10 000 Vorobiov, I. Terente; 
K4 — 10 000 Coșniță. D. 
Ivanov, N. Terente, Calenic 
și Artimov, Ilievici, Voro
biov, I. Terente ; K 1 — 500 
(fete) Viorica Dumitru și 
Valentina Serghei; K 2 —

Turneu internațional de handbal 
în Capitală

Astăzi va începe în Ca
pitală un turneu interna
țional de handbal feminin, 
la care vor lua parte echi
pele Lokomotiv Dresda, 
Lokomotiv Rangsdorf, Ra- 

500 (fete) Cornelia Sideri, 
Ema Drăgan și Viorica Du
mitru, Valentina Serghei; 
K4 — 500 (fete) Viorica 
Dumitru, Cornelia Sideri, 
Ghizela Sipoș, Valentina 
Serghei și Fănica Ditcov, 
Dumitrita Hriharov, Axenia 
Moreanu, Georgeta Nicu- 
lescu ; C 1 — 1 000 fonescu 
și Macarenco ; CI — 10 000 
Macarenco și Igorov; C 2 
— 1 000 Calabiciov, Cova
liov și Manea, Serghei; 
C2 — 10 000 Maxim, Si- 
mionov și Trofimov, Dit
cov ; K 1 4 x 500 Vernescu, 
Conțolenco, Țurcas. D. 
Ivanov.

Vineri dimineață echipa 
României va lua startuL 
Sportivii noștri vor purta 
toți nr. 15 — o spunem și 
pentru telespectatorii care 
vor urmări finalele de du
minică — și dorim să-i ve
dem în cit mai multe probe 
trecînd primii linia de so
sire în serii dar mai ales 
în finale.

★
Intr-un cadru festiv, re

prezentanții țării noastre 
la campionatele europene 
de caiac-canoe, au sărbă
torit ziua de 23 August. Cu 
acest prilej, sportivii ro
mâni s-au angajat să nu 
precupețească nici un efort, 
să obțină noi victorii de 
prestigiu în această impor
tantă confruntare euro
peană.

pid și Progresul Bneureșll. 
întrecerile se vor desfășu
ra de la ora 16,15 pe tere
nul de la stadionul Ciu
lești. ,



PARADA MILITARĂ ȘI MAREA DEMONSTRAȚIE I 
A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

MAI SÎNT 7 ZILE PÎhlĂ LA C. M DE LUPTE

FILE DIN ISTORIA SPORTULUI
(Urmure din pag. 1)

vitâtii. Tn fata tribunei centrale, 
ministrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, ge
neral-colonel Ion loniță, primește 
raportul comandantului parăzii, 
general-locotenent Ion Șerb, apoi, 
trecînd în revistă trupele aliniate 
pentru paradă, salută și felicită 
pe militari cu prilejul celei de-a 
XXIII-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Ră
sună urale puternice. Ministrul 
forțelor armate urcă la tribuna 
oficială.

Se intonează solemn Imnul de 
Stat a| Republicii Socialiste Ro
mânia. In semn de salut pentru 
marea sărbătoare națională a 
poporului nostru se trag 21 de 
salve de artilerie.

începe parada militară.
După încheierea ei, piața este 

inundată de tinerețe și voioșie. 
Sute de pionieri, fluturînd cravate 
purpurii formează în fața tribu
nei cu trupurile lor gingașe un 
soare strălucitor, simbol al vieții 
fericite pe care o trăiesc copiii pa
triei. Din rîndurile lor se desprinde 
un grup de pionieri care urcă la 
tribuna oficială și oferă buchete 
de flori conducătorilor partidului 
și statului.

Are loc apoi marea demonstra
ție a oamenilor muncii.

Tinerețe și grație...

Sărbătorirea zilei de 23 August in tară
BRAȘOV

Coloana sportivilor a încheiat fru
moasa demonstrație a oamenilor 
muncii din orașul de lingă Tîmpa. In 
costume frumoase, reprezentanții ce
lor 188 de asociații sportive au tre
cut prin fața tribunelor stîmind — 
ca de fiecare dată — admirație și 
entuziasm. Sportivii brașoveni s-au 
prezentat la această mare sărbătoare 
națională cu un bilanț rodnic. 90 de 
sportivi brașoveni au cucerit în acest’ 
an 99 de titluri de campioni ai țării; 
128 de sportivi fac parte din loturile 
naționale și 18 din loturile olimpice.

Au fost prezenți în coloana spor
tivă fotbaliști, motocicliști, luptă
tori și jucători de tenis de la Stea
gul roșu, atleți, boxeri, cicliști și vo
leibaliști de la Tractorul, gimnaști, 
handbaliști, patinatori și schiori de 
la Dinamo, precum și alți sportivi 
fruntași de la A. S. Armata, Me- 
trom, Voința, Dezrobirea etc. O fru
moasă impresie au lăsat carele alego
rice prezentate de către Tractorul și 
Steagul roșu — demonstrațiile gim- 
nași'iljor, ale luptătorilor ș.a.m.d. 
Cu aplauze prelungite au fost răs
plătiți sportivii de la Rulmentul, 
Steagul roșu și Tractorul care — în 
fața tribunelor — an înscris cu 
trupurile lor inițialele scumpe ca 
JP.C.R" și „R.S.R.", precum și 
data istorică „23 August".

C. GRUIA — coresp. principal

IAȘI

^-Piața Unirii s-a umplut de frea
mătul coloanelor sportive. Grupuri 
masive de sportiîi jau înscris cu tru- 
purile lor ^inițialele „P.C.R." și 
,‘JR.S.R.". Cel mai lînăr club ieșean, 
Nicolina, în care se practică atletica 
grea, a prezentat o reușită demon
strație de box pe un ring în miș
care iar sportivii de la Penicilina, 
i cărei echipă feminină de volei a 
cucerit locul III la ultima ediție 
a campionatului național, un reușit 
cxcrcițih cu stcgulele tricolore. Aii 
defilat apoi motocicliști, gimnaști și

După demonstrație urmează 
tradiționala paradă a sportivilor. 
Tinerețe, forță, colorit viu, miș
cări pline de grație. în rîndurile 
coloanei sportivilor sînt record
mani și campioni mondiali, olim
pici și europeni, cîștigători ai 
multor întîlniri internaționale. 
Trec prin fața tribunelor atleți, 
voleibaliști, rugbiști, fotbaliști. Ei 
flutură în adierea vîntului stea; 
guri, eșarfe și flori. Prin mișcări 
de ansamblu înscriu cu trupurile 
lor : „23 August*, inițialele Parti
dului Comunist Român și ale Re
publicii Socialiste România, cu- 
vîntul scump tuturor Pace, precum 
și cele cinci cercuri olimpice, 
simbol al prieteniei sportivilor din 
întreaga lume.

Prin fața tribunelor au defilat 
sportivii clubului Progresul, ale 
căror demonstrații de rugbi, 
handbal și volei au stîrnit admi
rația celor prezenți.

Cu ropote de aplauze a fost 
primită coloana sporturilor indi
viduale realizată de sportivii clu
bului Voința. Tineri și tinere în 
echipament multicolor și-au a- 
rătat măiestria efectuînd din 
mers demonstrații de atletism, 
strimă și box.

Coloana sportivilor clubului Di
namo este deschisă de un grup 
de tineri care poartă cu mîndrie 
Cupele campionilor europeni la

alți sportivi. Demonstrația sportivi
lor ieșeni a fost încheiată de teme
rarii aerului, în frunte cu maestrul 
sportului Gh. Gîlcă, parașutiști și 
planoriști care au la activ nume- 
roa>e. succese.

D. DIACONESCU — 
coresp. principal

CLUJ

Coloana celor peste 2 000 de 
sportivi a încheiat defilarea oa
menilor muncii din orașul nostru. 
Deschisă de un grup masiv de ste
gari, ea a cuprins frumoase care a- 
legorice și piramide realizate de a- 
sociațiile sportive Armătura, Liber
tatea, Unirea, A.S.A. și C.F.R. Clu
bul sportiv universitar a avut în 
frunte echipa de fotbal din divizia 
națională, iar în cadrul clubului Po
litehnica au defilat, printre alții, 
numeroși atleți și atlete.

P. RADVANI — coresp.

ORADEA

...în acordul unui marș tineresc, 
a început deîilarea sportivilor. Ca
rele alegorice ale C.S.O. Crișul și 
ale Grupului școlar sanitar au fost 
primite cu ropote de aplauze. La 
fel și elevii de la Liceul nr. 1, care 
au prezentat reușite exerciții cu pan
glici, cercuri și eșarfe. Pugiliștii 
de la A.S.A., fotbaliștii de la Cri
șul și Olimpia, voleibaliștii de ia 
Alumina, jucătorii de popice de la 
Voința și grupul de aeromodeliști 
radioamatori (deținători ai mai mul
tor titluri de campioni națio
nali) au reprezentat sportul <le per
formanță din orașul de pe Criș. 
Coloana sportivă a fost încheiată 
de cicliștii și motocicliștii asocia
țiilor Olimpia și Constructorul.

I. GHIȘA — coresp. principal

CONSTANTA

Frumoasa demonstrație a oameni
lor muncii din orașul Constanța a 

rugbi și volei, cucerite în acest 
an. în continuare a defilat 
grupul sportivilor de performanță, 
în rîndul cărora se află nume
roși campioni mondiali, olimpici 
și europeni.

în continuarea defilării sporti
vilor, prin fața tribunelor au tre
cut într-o aliniere perfectă elevii 
și elevele din liceele Capitalei, ale 
căror reprize de gimnastică au 
fost îndelung aplaudate de cei 
prezenți în tribune.

Carul alegoric al clubului Steaua 
redă în mod sugestiv avînful rea
lizat de mișcarea sportivă precum 
și diversitatea sporturilor practicate 
în țara noastră. Trece în continuare 
grupul sportivilor de performanță, 
care prin rezulatele obținute la 
Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale, europene si alte con
cursuri internaționale au dus 
faima sportului românesc în în
treaga lume.

La parada sportivilor bucureș- 
teni, demostrație de sănătate, 
forță și vioiciune, au participat 
6 000 de tineri și tinere.

Demonstrația ia sfîrșit prin de
filarea oamenilor de ordine, care 
dau glas împreună cu cei prezenți 
în tribune imnului de luptă al 
clasei muncitoare din întreaga 
lume — Internaționala.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii a fost trans
misă la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

★
în ziua de 23 August, în toate 

centrele regionale din țară au 
avut loc demonstrații ale oameni
lor muncii, iar în numeroase alte 
orașe și localități muncitorești 
demonstrații sau mitinguri închi
nate marii sărbători.

Tn după-amiaza zilei de 23 A.u- 
gust, în parcurile și piețele din 
Capitală și din alte localități din 
țară au avut loc numeroase ma
nifestări culturale, serbări popu
lare și cîmpenești, manifestări 
sportive.

fost urmată <le o masivă coloană 
formată din peste 2 000 de sportivi. 
După ce elevii liceelor înscriu cu 
trupurile lor în fața tribunelor 
„P.C.R.", „R.S.R." și „PACE", ur
mează sportivii secțiilor de perfor
manță de la clubul Farul; fotba
liști. rugbiști, gimnaști și gimnaste, 
atleți și atlete, boxeri, care în re 
centul turneu întreprins în R. F. a 
Germaniei au avut o frumoasă com
portare. Trec sportivii asociațiilor 
Portul, C.F.R., Energia, Voința, 
Constructorul ș.a., din rîndul cărora 
am remarcat echipa de fotbal Por
tul — proaspăt promovată în ,,B“ — 
și alți sportivi fruntași din orașul 
Constanta.

M. SEU1EANU, E. PETRE 
coresp.

GIURGIU

Din marca coloană a demonstran
ților au făcut parte și 300 de ti-

Ploiești: un frumos cur alegoric al sportivilor

LUPTELOR

Una dintre întrecerile populare 
cunoscute la noi în tară din cele 
mai vechi timpuri a fost trînta. 
La tîrguri și iarmaroace se or
ganizau concursuri de trîntă, în
vingătorul fiind răsplătit cu 
laude și daruri. Prin părțile mun
toase, mult răspîndită era trînta 
dreaptă, pe cînd în cîmpia Dună
rii și în Dobrogea de multă popu
laritate se bucurau trîntele cu 
piedică și cu apucare de brîu 
(Kureș).

Luptele greco-romane au înce
put să 6e răspîndească la sfîr- 
șitul secolului trecut.

în anul 1906, cu ocazia Expozi
ției naționale, s-a organizat un 
turneu la Arenele Romane și la 
circul Sidoli, la care au luat par
te, alături de luptători străini, și 
sportivii români Mitică Dona, 
Gheorghe Preoțescu etc. Tot în 
1906 s-a deschis la București o 
școală de lupte.

între anii 1920—1922 a luat 
ființă, la Oradea, Federația de 
lupte, ale cărei sarcini au fost 
preluate în 1924 de federația din 
București, care s-a ocupat în con
tinuare de organizarea sportului 
luptelor în România.

Luptătorii români încep să par
ticipe la competiții internațio
nale, înregistrînd o serie de per
formanțe remarcabile. Astfel, Iosif 
Tosar a devenit campion bal
canic la Istanbul, în 1935 
și 1940, Filip Borlovan și 
Zoltan Kondoroș au obținut me
daliile de aur în cadrul Balcania
dei din 1932, de la Istanbul. I.

neri și tinere, membri ai asociațiilor 
sportive din orașul și raionul Giur
giu, fruntași ai stadioanelor. Astfel, 
prin fața tribunei din piața Repu
blicii au trecut sportivi cunoscuți 
pe plan local de la „Dunărea", 
„Olimpia", „Voința" și „Cetatea", 
precum și reprezentanți ai sportului 
din comunele Căiugăreni, Vedea, 
Pul'ineiu, Izvoru etc. Cu mult in
teres a fost urmărită evoluția unui 
pitoresc car alegoric care simboliza 
ramurile sportive îndrăgite de tine
retul giurgiuvean, box, gimnastică, 
handbal, natație, baschet. Din co
loana sportivilor au făcut parte și 
fotbaliștii bulgari din localitatea 
Biala, oaspeți ai echipei „Dunărea" 
Giurgiu.

TRAIAN BARBĂLATĂ
coresp.

ÎN ROMÂNIA
Gyorcoș și Al. Ghimeș s-au clasat 
pe locul 2, iar I. Bodo pe locul X 
Iosif Horvath a cîștigat medalia 
de bronz la campionatele europe
ne din 1934, de la Roma. La Bal
caniada de la Istanbul, din 1935, 
F. Borlovan și A. Schwirtzcubec 
au cucerit medaliile de argint, iar 
V. Bați, Fr Cocoș, I. Gyorcoș — 
medalii de bronz. Un nou succes 
realizează sportivii români la Bal
caniada din 1940, de la Istanbul, 
unde I. Horvath, Fr. Cocoș și G. 
Silaghi au ocupat locul 2, iar T. 
Șușaba și Fr. Horvath — locul 3.

După 23 August 1944, sportul 
luptelor a luat un mare avînt. 
Luptătorii români, avînd la dispo
ziție condiții tot mai bune de pre
gătire, au început să se afirme 
din ce în ce mai mult pe plan in
ternational, contactele cu sporti
vii de peste hotare mărindu-se 
considerabil de la an la an.

Dintre rezultatele înregistrate 
de luptătorii români la competi
țiile de anvergură notăm : cuceri
rea a doua titluri de campioni 
mondiali — Valeriu Bularca (Yo
kohama 1961) și Ion Cernea 
(Tampere 1965), obținerea a trei 
medalii de aur la campionatele 
europene — Francisc Boia (Man
chester 1965), Nicolae Martinescu 
(Essen 1966) și Simion Popescu 
(Minsk 1967).

Frumoase succese au repurtat 
sportivii noștri și la Jocurile O- 
limpice. Astfel la Olimpiada din 
1952, de Ia Helsinki, D. Cuc, M. 
Belușica și A. Șuii s-au clasat pe 
locul 5. Cu ocazia J. O. de la 
Melbourne, din 1956, Fr. Horvat 
a ocupat locul 3, D. Pîrvulescu 
locul 4, iar D. Gheorghe locul 6. 
Linia ascendentă continuă, astfel 
că la cea de a XVfl-a ediție a 
J. O. de la Roma, luptătorii ro
mâni au realizat un buchet de 
victorii. D. Pîrvulescu a devenit 
campion olimpic (cat. 52 kg.).
I. Cernea a cucerit medalia de 
argint, I. Țăranu medalia de 
bronz, iar M. Sulțz și D. Gheorghe 
s-au clasat pe locul 5 aducînd Ro
mânia pe locul 3 în clasamentul 
pe națiuni. La J. O. de la Tokio, 
din 1964, V. Bularca a cîștigat 
medalia de bronz, N. Martinescu 
s-a clasat pe locul 4, iar I. Ță
ranu pe locul 5.

La jocurile balcanice, sportivii 
români s-au aflat de fiecare dată 
pe primele locuri în clasament. 
Cu prilejul acestor întreceri s-au 
remarcat: D. Cuc, M. Belușica, A. 
Șuii, L. Bujor, D. Pîrvulescu etc.

De la an la an. sportul lupte
lor și-a făcut tot mai multi prie
teni, astăzi el practicîndu-se în 
toate regiunile țării. în cele 190 
de secții afiliate la federația de 
specialitate sînt cuprinși 3193 
sportivi legitimați, dintre care 60 
dețin titlul de maestru al spor
tului.

De-a lungul anilor, luptătorii 
români și-au cucerit un binemeri
tat prestigiu international. Do
vadă este și cinstea care i s-a 
acordat României de a fi gazda 
celei de-a XVI-a ediții a C.M. de 
lupte, care vor avea loc între 
1—3 septembrie la București.

GHEORGHE CIORANU

LA LUPTE GRECO-ROMANE

C.S.O. Pitești-Selecționata 
Ruse 14-2

Grădina Teatrului de vară din 
Pitești a găzduit o interesantă 
reuniune de lupte greco-romane 
dintre formația piteșteană C.S.O. 
și Selecționata orașului Ruse 
(Bulgaria). Echipa piteșteană, în
tărită cu N. Pavel, a repurtat o 
categorică victorie, nepierzînd 
nici un meci.

Rezultate : categ. 52 kg.: I. Dia- 
conesou (P) b. tuș P. Dimov (R) 
57 kg — C. Petrescu (P) b. tuș 
T. Iliev (R); 63 kg — C. Stan (P) 
b. tuș V. Gheorghiev (R); 70 kg — 
M. Bolocan (P) b. tuș T. Palamar- 
kov (R) 78 kg — L. Merciu (P)
b. p. 1. Mitov (R) ,- 87 kg — A.
Krumbacher (P) egal cu V. Pla- 
cikov (R); 97 kg — A. Frujină
(P) egal cu M. Ianev (R); + 97 
kg — N. Pavel b. p. L. Boga- 
evski (R).

C. CORC1U — 
corespondent



Trecînd peste amărăciunile mai 
vechj sau mai recente pricinuite 
de jucătorii noștri, numeroșii iubi
tori ai sportului cu balonul ro
tund din întreaga țară au aștep
tat nerăbdători inaugurarea sezo
nului oficial de fotbal. Dacă nu 
cu convingerea că s-ar fi putut 
petrece între timp transformări 
substanțiale în sfera practicării 
acestui popular și îndrăgit sport 
(era și nerealist să se pretindă așa 
ceva), cel puțin cu speranța că 
prin folosirea judicioasă a perioa
dei pregătitoare se va produce un 
oarecare reviriment în maniera de 
joc a echipelor noastre fruntașe. 
Optimismul nutrit de publicul larg 
al stadioanelor a fost alimentat, 
în bună măsură, și de prezentarea 
în culori roze de către presa de 
specialitate a stadiului de pregă
tire a echipelor divizionare. At
mosfera creată cu mult tam-tam 
la deschiderea noii ediții a cam
pionatului divizionar a avut, de 
asemenea, darul de a fetișiza lu
crurile.

Ce au avut. însă, de văzut ma
sele de spectatori (și telespecta
tori) în acest decor festiv ? Ace
lași spectacol mediocru pe care-1 
știau din anii trecuți, cu aceiași 
„actori" blazați și uniformi. In 
majoritatea lor, echipele divizio
nare A au avut în prima etapă 
de campionat evoluții destul de 
șterse, în care nu s-au putut re
marca aproape de loc îmbunătățiri 
față de sezonul anterior. Mai 
mult decît atit, unele din echipele 
noastre de mina intîia, cum ar fi 
Rapid (campioana țării) și Petro
lul, s-au comportat cu totul nesa
tisfăcător, sub nivelul din primă
vara trecută.

Pe stadionul „23 August” par
tida dintre Progresul și U.T.A. 
s-a disputat . într-o atmosferă de 
deplină plictiseală, atit în tribune, 
cit și pe teren. Prin renunțarea 
mult prea ușoară la unii dintre 
vechii săi jucători, echipa bucu- 
reșteană a slăbit în toate compar
timentele, dar îndeosebi în atac, 
unde Matei și Mateianu nu reu
șesc să-și coordoneze acțiunile 
(ultimul dintre ei părînd și lipsit 
de suflu) iar proaspăta achiziție. 
Banu, nu întrunește (cel puțin 
deocamdată) calitățile care l-au 
impus pe „veteranul" Oaidă. De 
neînțeles ni se pare preferința 
acordată portarului Matache în 
dauna lui Mindru, care îi este încă 
superior din multe puncte de ve
dere și, mai ales, renunțarea la 
I Popescu — cel mai bun jucă
tor în pregătiri — în favoarea 
tînărului Bogdan, venit cu cîteva 
zile înainte Ia Progresul. Nici 
U.T.A., cu toate că efectivul său 
este acum mai întărit, nu a de
pășit nivelul altor evoluții ale 
sale pe stadioanele bucureștene. 
lăsînd în continuare impresia unei 
formații fără pretenții.

Dar dacă victoria arădanilor nu 
a surprins prea mult, aceea a pi- 
teștenilor asupra campionilor țării 
a fost cu totul neașteptată. Cu 
toate că în ultimele jocuri de ve
rificare Rapid nu lăsase o prea 
bună impresie, se putea spera că 
în primul joc oficial feroviarii vor

RAPID—SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI 2-1 (1-1)
Selecționata orașului 

București, care va evo
lua în Berlinul occiden
tal, a susținut aseară 
pe stadionul Republicii 
un meci cu caracter de 
verificare în compania 
Rapidului.

Jocul a luat sfîrșit cu 
victoria formației fero

Duminică 27 august 1967 se dispută 
jocurile celei de a Il-a etape a di
viziei naționale.

Concursul Pronosport nr. 34 cu
prinde în afara , celor șapte meciuri 
din campionatul diviziei A, partide 
din campionatul diviziei B.

Reamintim participanților că la 
acest concurs se atribuie — în ca
drul premiului excepțional în valoare 
de 75.000 lei — un autoturism „Sko- 
da 1000 M.B.” și 26.500 lei, în nu
merar, in afara premiilor obișnuite 
in bani.

Autoturismele ultimelor concursuri 
Pronosport au revenit următorilor 
participant!: Cropper Ozi din Bîrlad 
— concursul nr. 31 din 6 august 
1967 (un autoturism „Skoda 1000 M.B." 
și 31.522 lei), Gheorghe Ioana din 
Brăila — concursul nr. 32 din 13 
august 1967 (un autoturism „Skoda 
1000 M.B.” și 32.180 lei).

Cine va fi.câștigătorul premiului ex
cepțional la concursul de duminică ?..

Azi și mîine, ultimele zile pentru 
depunerea buletinelor.

Concluzii puțin
ști sâ se mobilizeze, să facă apel 
la toate' resursele lor pentru a-și 
onora titlul și a obține un rezul
tat favorabil. Contrar așteptărilor, 
ei au suferit o înfrîngere ruși
noasă, consecință a unei compor
tări necorespunzătoare în teren.

De la surprinzătorul eșec din 
„Cupa României" (cauzat de com
portarea sub orice critică a fot
baliștilor feroviari), antrenorii și 
jucătorii nu reușesc să readucă 
echipa la liman, la forma care a 
consacrat-o. Se pare, însă, că nici 
vechiul stil de joc al echipei nu 
mai este corespunzător. Cele două 
aripi, Năsturescu și Codreanu, nu 
mai au resursele necesare îndepli
nirii rolului de „cărăuși”, fapt care, 
adăugat la acela că Jamaischi 
este din ce în ce mai greoi și mai 
imprecis în joc, face ca legătura 
intre atac și apărare să fie mai 
slabă ca în trecut. Pe de altă parte, 
jocul lent, încîlcit și stereotip al 
cuplului Ionescu-Dumitriu nu mai 
dă rezultatele de altădată, el fiind 
acum ușor de contracarat chiar 
și de o apărare mai modestă. Cei 
doi Înaintași centrali nu mai sînt 
nici atit de combativi ca în cam
pionatul trecut, ceea ce explică 
ușurința cu care sînt acum depo
sedați de balon. Duminică, un 
spectator făcea următoarea re
marcă : „Dacă meciul ar mai dura 
încă o oră și jumătate rapidiștii 
tot n-ar înscrie goi”. Și nu știu 
dacă s-ar fi găsit cineva să-1 con
trazică.

Formația piteșteană s-a apărat 
frumos și a contraatacat pericu
los, dar victoria sa este în bună 
măsură urmarea replicii haotice a 
gazdelor.

Pe stadionul din Ploiești, cele 
două protagoniste — Petrolul și 
Dinamo - — au dezamăgit, la rîn- 
dul lor, publicul spectator. Gaz
dele s-au dovedit incapabile să 
străpungă o apărare „beton", în 
timp ce la oaspeți s-a remarcat, 
de asemenea, o inconsistență a ac
țiunilor ofensive (în ciuda faptu
lui că, prin transferurile efectuate, 
au acum în linia lor de atac pe 
doi dintre cei mai buni înaintași 
din țară : Lucescu și Naghi). La 
Bacău, Steaua a evoluat sub ni
velul demonstrat în jocurile ami
cale susținute (să fie cumva vor
ba de supraestimare a propriilor 
posibilități ?), în vreme ce la Cra
iova gazdele au învins abia la 
limită o echipă încă neomogeni
zată după schimbările operate.

Chiar fără a mai aduce și alte 
exemple (cele de mai sus fiind 
deosebit de convingătoare, întrucît 
se referă la echipele noastre frun
tașe) rezultă că jocurile etapei 
inaugurale a campionatului n-au 
fost de natură să mulțumească ma
sele largi de iubitori ai fotbalului. 
Ele au reflectat, la fel ca și cele 
mai multe dintre partidele divi
ziei B, situația nesatisfăcătoare 
existentă încă în această ramură 
sportivă. Nu întîmplător, la cu
plajul din București au fost pre- 
zenți atit de puțini spectatori. A- 
vizați de la meciurile de verifi
care de forma slabă în care se 
găsesc cele două echipe bucureș
tene — Progresul și Rapid — nu-

viare : 2-1 (1-1). Punc
tele au fost înscrise de 
Năsturescu (min. 12) și 
Ion Ionescu (min. 75), 
respectiv, Lucescu (min. 
9).

Arbitrul D. Predescu a 
condus formațiile : Se
lecționata București: Hai- 
du (min. 46 Suciu) —

Lupescu, Nunweiller III 
(min. 53 Boc), D. Nico
lae, Hălmăgeanu — 
Ghergheli, D. Popescu 
(min. 53 Negrea) — 
Lucescu, Soo, Voinea, 
Manea (min. 46 Nun- 
weiller VI).

Rapid : Răducanu —

PRONOSPORT
Nu vă rămîne decît să completați 

din vreme pronosticurile dv.
• Tragerea LOTO de astăzi, vineri, 

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

PKONOEXPKES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres din 23 August 1967 au 
ieșit următoarele numere;

Extragerea I
22 7 10 2 31 29 — 33 38

Fond de premii: 473.630 iei din care 
29.285 lei report la cat. I.

Extragerea a Il-a
22 20 33 26 9 45 — 4 12

Fond de premii:- 327.991 lei din care 
25.043 lei report la cat. I.

îmbucurătoare după prima etapă
meroși iubitori ai fotbalului au 
preferat să le urmărească evo
luția pe ecranele televizoarelor 
(sau poate nici atit), evitînd o 
deplasare obositoare și neîndrep
tățită pînă la stadion.

De altfel, trebuie limpede preci
zat că nu transmiterea meciurilor 
Ia televiziune (așa cum greșit s-a 
sugerat în articolul publicat zilele 
trecute de ziarul nostru), a dus, 
în primul rînd, la golirea sta
dioanelor de spectatori, ci nivelul 
scăzut al fotbalului nostru, evo
luțiile mediocre și pe alocuri sub
mediocre ale majorității echipelor 
și jucătorilor.

Revenind la meciurile din pri
ma etapă a campionatului trebuie 
să menționăm că nivelul lor ne
mulțumitor este consecința directă 
a pregătirilor superficiale făcute 
de echipele noastre în perioada 
premergătoare inaugurării compe
tiției. Cele cîteva săptămîni de 
pregătire n-au fost folosite judi
cios, cu maximă eficiență, con
ducerile cluburilor, antrenorii și 
jucătorii dovedind o slabă exigență 
în munca lor. Multe aspecte ale 
pregătirii au rămas astfel nerezol
vate, altele au fost rezolvate ne
corespunzător. Referindu-ne, din 
nou, la campioana țării este de 
subliniat faptul că în perioada 
dinaintea începerii campionatului 
au fost introduși în formație și 
folosiți cu predilecție jucători pen
tru care nu s-a putut obține trans
ferul (Dumitriu III, Ciornoavă) 
in loc ca la alcătuirea diferitelor 
formule de încercare să se țină 
seama de efectivul practic exis
tent, de elementele tinere și dor
nice de afirmare aflate în lotul 
echipei. De asemenea, deși cu
noaște frămîntările actuale ale 
jucătorilor săi, nemulțumirile a- 
cestora față de modul cum au 
fost și sînt tratate problemele lor 
personale, conducerea clubului nu 
a depus toate eforturile pentru 
găsirea celor mai potrivite soluții.

Fără îndoială, situația nesatis
făcătoare în care se prezintă la 
ora actuală unele din echipele 
noastre fruntașe nu poate lăsa in
diferentă nici federația. Preocu
pată de găsirea celor mai bune 
căi și mijloace de ridicare pe o 
treaptă superioară a activității 
fotbalistice, federația de specia
litate trebuie să aibă în atenție 
și problemele de stringentă actua
litate. Este, desigur, o perspectivă 
frumoasă aceea de a avea în toate 
regiunile țării echipe puternice, 
dar pînă vom ajunge la acel sta
diu nu trebuie neglijat ceea ce 
există bun în prezent. Acțiunea de 
ridicare generală a fotbalului nos
tru nu trebuie să fie în detrimen
tul echipelor care au atins de 
acum un anumil nivel. Avem un 
nucleu de 5—6 echipe ceva mai 
răsărite ca valoare față de ce
lelalte, pe care fotbalul românesc 
s-a bazat în ultimii ani. Unele 
din ele — Rapid, Steaua, Petrolul, 
F.C. Argeș — au și în acest an 
misiunea de a reprezenta țara noas
tră în marile competiții continen
tale, misiune Pe care trebuie să o 
îndeplinească intr-un mod cit mai

Ștefan (min. 46 Costea), 
Motroc, C. Dan, Greavu 
— Dinu, Jamaischi — 
Năsturescu, Dumiiriu II, 
Ion Ionescu, Codreanu, 
(min. 60 Neagu).

Meciul Steaua — Se
lecționata armatei R.P.D. 
Coreene a fost contra
mandat.

Tragerea următoare va avea Ioc 
miercuri 30 august 1967 la București.

Cîștigătorii premiilor suplimentare 
de cîte 25.000 lei de la concursul Pro
noexpres nr. 33 din 16 august 1967 
sînt: Tudor Ion—Hunedoara (extra
gerea I) și Gîdoiu Vasile—Pitești (ex
tragerea a Il-a).

LOTO

Rezultatul omologării tragerii Loto 
din 18 august 1967 : Cat. I : 2 variante 
sfert a cite 44.512 Iei, cat. a Il-a: 6 va
riante întregi a 15.261 lei și 11 sfert a 
3.815 lei; cat. a III-a: 74 X 1.660 lei 
și 133 X 415 iei: cât. a IV-a: 318X498 
lei și 513 X 124 lei; cat. a V-a: 683 X 2«2 
lei și 1.333 X 65 lei.

Cîștigătorii premiilor de cîte 44.512 
lei sînt ; Pa vei Luigi din Giurgiu și 
Baltă Nistor din București.

Rubrică redactată de Administra 
fia de stat Loto-i'ronosport. 

onpj-abil. A urmărit și îndrumat; 
însă, federația cu atenție pregă
tirile lor din ultima vreme ?

De altfel, nici problema trans
ferurilor n-a fost soluționată la 
nivelul corespunzător, regulamen
tul aflat în vigoare avînd un ca
racter îngust și rigid. Cît despre 
Rapid, remarcăm, de asemenea, 
lipsa de orientare a conducerii 
clubului giuleștean în privința 
elementelor solicitate pentru trans
fer (cazul Pop, de pildă), ca și 
imposibilitatea de a găsi soluții 
pentru cazurile Dumitriu și Cior- 
noavă (eventuala înțelegere cu 
cluburile acestora).

Acestea sînt, pe scurt, cîteva 
concluzii ce se impun după des
fășurarea etapei inagurale a cam
pionatului. Fără îndoială, ele nu 
au darul să ne bucure, dar nici 
nu trebuie să alunecăm pe panta 
unui negativism total. Peste cîte
va săptămîni, patru echipe ro
mânești — Rapid, Steaua, Petro
lul și F.C. Argeș — vor lua star
tul în competițiile europene inter- 
cluburi în care au fost angajate. 
La ora actuală, există „voci” care 
sînt pentru absența de la acest 
start. Ar fi, fără discuție, o mare 
eroare, cu consecințe negative 
pentru fotbalul nostru, atît în ce 
privește relațiile sale internațio
nale, cît și creșterea sa valorică. 
Lărgirea continuă a contactului 
cu soccerul internațional este o 
condiție sine qua non pentru îm
bunătățirea, de fond, a acestei ac
tivități, iar renunțarea la confrun
tările pe plan extern de teama 
eventualelor eșecuri este o poli
tică a struțului, politică pe care 
am condamnat-o de atîtea ori.

Ceea ce trebuie și cerem este 
luarea tuturor măsurilor pentru 
ca fotbalul nostru să fie reprezen
tat demn in intîlnirile internațio
nale angajate, sportivii români să 
evolueze în aceste întreceri la ni
velul maxim al posibilităților lor.

C. FIKANESCU

A V-a ediție a turneului
Astăzi începe în R. P. Bulgaria 

turneul internațional de fotbal pentru 
juniori „Speranțele olimpice", la care 
participă echipe reprezentative din 8 
țări. Echipa țării noastre a sosit ieri 
la Sofia, urmînd ca astăzi să se de
plaseze la Plovdiv, unde are progra
mat primul meci.

Comisia de organizare a stabilit ca 
echipa ROMÂNIEI să facă parte din 
GRUPA A Il-a, împreună cu U.R.S.S., 
IUGOSLAVIA și POLONIA. în gru
pa 1 vor juca formațiile Bulgariei 
R.D.G., Cehoslovaciei și Ungariei. Se 
va juca sistem campionat (numai tur), 
iar în turneul final se vor califica 
primele două clasate. Iată programul 
complet al partidelor din grupe: 25 
AUGUST, LA PLOVDIV (ora 17) RO
MÂNIA—IUGOSLAVIA ; Sofia : Bul
garia — Cehoslovacia ; Pemik : 
R.D.G.—Ungaria; Pazargic ; U.R.S.S.

fRlIIdlW PE „REPUBLICII-

Joc de selecție al lotului reprezentativ
Vineri, pe stadionul Republicii, în- 

cepînd de la ora 17, lotul reprezen
tativ de rugbi va susține un prim joc 
de selecție în vederea întrecerilor in
ternaționale programate în actualul 
sezon competițional (meciurile cu Ce
hoslovacia, R. F. a Germaniei și 
Franța). Vor participa următorii ju
cători : Dinu, Batiu, Mihalașcu, Onu- 
țiu, Gh. Mircea / linia I /, Țuțuianu, 
Șerban, Veluda / linia a Il-a /, De- 

r miau, Rașcanu, M. Rusu, Prosi, 1 fti- 
mie, Al. Pop / linia a III-a/, Flo- 
rescu, D. Nicolae, Oblemenco, Giu- 
giuc, Ghețu / mijlocași /, Dragomi- 
rescu, Irimescu, Nica / centri /, Dra- 
gomir, Wusek, Coravu, Țibuleac 
/ aripi /, Duiciulescu, Marinescu,

Ennsni Azi începe, „CUPA STEAUA
Cicliștii fondiști vor lua astăzi 

startul într-o nouă competiție pe e- 
tape. Este vorba de „Cupa Steaua", 
întrecere la startul căreia se vor 
prezenta toți alergătorii care aspiră 
la un loc pe lista participanților la 
cea de a XVI-a ediție a competi
ției internaționale „Turul Roma 
nici". Competiția programează trei 
etape cu un total de 360 km. Itine
ra riul ei este următorul :

— vineri, etapa 1 : București — 
Oltenița—“-București (110 km), start 
la ora 16,30 de la km 13 ;

DE LA F.R. FOTBAL
In urma desfășurării primei e- 

tape a campionatului național de 
fotbal s-a putut constata că jocu
rile au decurs, în general. în con
diții organizatorice corespunzătoa
re. La aceasta au contribuit con
ducerile secțiilor de fotbal, arbi
trii, comportarea disciplinată a 
jucătorilor, atitudinea corectă a 
spectatorilor, precum și consiliile 
teritoriale de educație fizică și 
sport și comisiile de fotbal.

în afara acestei laturi pozitive, 
care trebuie să caracterizeze în 
continuare desfășurarea tuturor 
meciurilor, etapa inaugurală a 
campionatului a scos în evidență 
și unele deficiențe, mai ales din 
punct de vedere tehnic. Astfel, li
nele echipe (Progresul, Rapid. 
Steaua și altele) au prestat un 
joc modest, mult sub nivelul ce
rințelor fotbalului înaintat. Au 
abundat pasele greșite, jocul a 
fost aglomerat pe centru, s-a tras 
puțin și totdeauna imprecis ia 
poartă. S-a văzut că mulți jucă
tori nu participă activ la fazele de 
atac și de apărare, Se mișcă oe 
spații foarte restrînse, ceea ce im
primă jocului un caracter static, 
retrograd.

Unii arbitri nu au încă un nivel 
corespunzător de pregătire fizică; 
iar în acordarea deciziilor dau do
vadă de lipsă de fermitate, comit 
greșeli în sancționarea pozițiilor 
de ofsaid sau in aplicarea legii 
avantajului, așa cum' a procedat 
brigada condusă de arbitru! Badea, 
la jocul Progresul — U.T.A

Pentru îmbunătățirea conținutu
lui jocurilor, precum și a desfășu
rării acestora este necesar ca toți 
factorii care răspund, de pregăti
rea fotbaliștilor, șj in primul rînd 
antrenorii și jucătorii, să dea do
vadă de o exigență sporită în pro
cesul de instruire, fiecare joc să 
fie temeinic pregătit și, astfel, 
printr-o preocupare continuă, prin- 
tr-o mai mare răspundere perso
nală să se contribuie la îmbunătă
țirea fotbalului nostru.

„Speranțelor oliippice"
— Polonia; 27, AlGl-Sl LA 
PLEVNA (ora 15,15) ROMÂNIA — 
UR.S.S.; Sofia : Bulgaria — R.D.G.; 
Plovdiv : Cehoslovacia — Ungaria ; 
Kustendil : Iugoslavia — Polonia ; 
29 AUGUST, LA MIHAILOVGRAI) 
(ora 17) ROMÂNIA—POLONIA: So
fia : Bulgaria — Ungaria ; Pazargic : 
R.D.G. — Cehoslovacia : Blagoev- 
grad : U.R.S.S. — Iugoslavia.

După cum se vede, programul este 
destul de încărcat, meciurile dispu- 
tîndu-se la un interval scurt

Antrenorul Gh. Ola nu a stabilit 
încă formația ce va debuta azi, în 
turneu,. în compania tinerilor fotba
liști iugoslavi. Iată însă lotul din 
care va fi alcătuită echipa : Bărbules- 
cu, Ilie, Tudor, Gagheș, Diaconu. 
Bungețeanu, Viciu, Ciutac, Dumitru, 
Etern, Schwartz, Ionescu, Caniaro, 
Cotigă, Moldovan și lordănescu.

Nedelcu / fundași /. Au fost chemați 
de asemenea jucătorii : V. Rusu, Ene 
și Boiangian.

După cum se vede, la această pri
mă acțiune dc selecție lotul reprezen
tativ cuprinde atît jucători de la e- 
chipele din Capitală (Grivița Roșie, 
Dinamo, Steaua, Progresul și Con
structorul) cît și sportivi de la une
le formații din țară (RulmenLul Bîr
lad, Politehnica Iași, Știința Petro*, 
șeni).

Lotul va susține jocuri la două bu
turi (4 reprize a cîte 30 de minute) 
în compania unor selecționate repre- 
zentînd echipele Progresul, Rapid și 
Știința Petroșeni.

— sîmbătă. etapa a Il-a: Bucu
rești — Alexandria (km 79) — Bucu
rești (130 km), start la ora 15,45 
de la km 14 ;

— duminică, etapa a III-a • Bucu
rești — Ploiești (varianta Buftea) — 
București (120 km), start la ora 
8,30 de la km 7.

La această competiție ciclistă vor 
fi alcătuite numai clasamente indivi
duale (pe etape și generale). Au fost 
invitați rutieri din Capitală și din 
Brașov, Ploiești, Brăila și I g. Mu
reș.



ÎNOTĂTORII FRANCEZI SOSESC ASTAZI LA BUCUREȘTI
■s

OASPEȚII S1NT NEÎNVINȘI ÎN ACEST AN

Unul dintre cele mai importante 
evenimente sportive ale acestei săp- 
tămîni va fi fără îndoială întîlnirea 
amicala dintre reprezentativele de 
înot ale României și Franfei. Pentru 
prima oară cele două selecționate se 
vor afla față în față într-o întrecere 
directă și, spre satisfacția tuturor 
iubitorilor sportului din Capitală și 
chiar din țară (prin intermediul tele
viziunii), disputa va avea loc în fru
moasa piscină olimpica a clubului 
Dinamo.

Oaspeții aduc la București (sosi
rea lor este prevăzuta astăzi, la Bă- 
neasa, în jurul orei 14,30) cea mai 
puternică garnitură pe care o pot ali
nia la ora actuală. Avînd în frunte 
doi ași ai natației europene,

Francii Luyce — actual deținător al 
recordului mondial în proba de 800 
m liber (8:42,0), și pe Alain Mos
coni — fostul recordman al lumii în 
proba de 400 m liber (4: 09,2), fran
cezii dispun de o echipă omogenă, 
care atacă în momentul de față po
ziția secundă a R. D. Germane în 
ierarhia natației continentale. Michel 
Rousseau. Bernard Vicente, Jean 
Pommat sau Bernand Gruener slot, 
de asemenea, eîțiva înotători bine co
tați în Europa, care cu siguranță vor 
puncta decisiv in această întrecere.

• In acest an reprezentativa mas
culină a Franței a mai susținut trei 
întîlniri bilaterale, pe care le-a cîști
gat Ia diferențe categorice: 114—66

cu Spania, 104—52 cu Italia 
și 99—57 cu 11. F. a Germaniei. Pen
tru întîlnirea de la București, înotă
torii francezi au făcut un stagiu de 
pregătire de 10 zile sub conducerea 
antrenorului Georges Garrett. Cel mai 
în formă pare să fie Alain Mosconi 
care, cu prilejul campionatelor națio
nale desfășurate Ia Paris, a cîștigat 
nu mai puțin de 9 titluri.

* Sportivii noștri au continuat să 
se pregătească săptămîna aceasta Ia 
„Tinerctului“ pînă ieri, cînd au re
venit la bazinul Dinamo. Din echipa 
română nu vor lipsi la această întîl- 
ntre campionii și recordmanii țării 
II. Sehier, VI. Moraru, D. Naghi, A. 
Șoptereanu, V. Costa, Z. Giurasa, VI, 
Belea ș.a.

In turneul internațional de volei, după 3 etape,

CEHOSLOVACIA PE PRIMUL LOC

Dinamo București
Dynamo Berlin 8-13(4-6)

Parcul sportiv Dinamo a găz
duit marți după-amiază meciul 
revanșă dintre handbaliștii bucu- 
reșteni și cei herlinezi. Nici în 
al doilea meci, dinamoviștii nu 
s-au putut reabilita, pierzînd 
partida cu scorul de 8—13 (4—6).

Rămași parcă sub influența 
primului joc, dinamoviștii bucu- 
reșteni au acționat timorați, co- 
mițînd, îndeosebi în prima repri
ză, nreșeli după greșeli. După ce 
au deschis scorul, gazdele au ce
dat imediat conducerea în fata 
incisivilor lor adversari, care au 
făcut cu ușurință breșe în dispo
zitivul apărării adverse dinamo- 
viste. învingătorii au combinat 
frumos pe semicerc, remareîndu- 
se iucătorul Zimmermann, care a 
înscris, de altfel, cele mai multe 
puncte.

Iată autorii golurilor: Zimmer
mann (5), Senger (2), ROder (2), 
Schmidt (2), Meisner, Petzold 
(Dynamo Berlin), Nica (2), Llcu 
(2), Costache II, Coman, Samungi, 
Schuman I 
reștenii au 
la 7 metri 
(2), Llcu și

CONSTANTA, 24 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Etapa de 
marți a turneului internațional 
feminin de volei a adus înfrîn- 
gerea primei noastre echipe de 
către reprezentativa Poloniei, care 
a cîștigat cu 3—2 (13, —13, 9, 
—8, 11), după 135' de joc. Cu o 
medie de înălțime superioară și 
practicînd un joc mai sistematizat 
în defensivă ca și în atac, polo
nezele au meritat neîndoielnic 
victoria. Ea Ie-a fost consistent 
facilitată de fluctuațiile și erorile 
echipei noastre — cele mai grave 
comise în finalul seturilor 1 și 5, 
în care a condus cu 13—12 și 
respectiv, 11—9.

în meci revanșă la handbal

a. v. —

Uvertura etapei de marți a fost 
constituită de partida dintre Ce
hoslovacia și junioarele României, 
cîștigată cu 3—0 (3, 5, 8) de pri
ma formație. Junioarele noastre 
manifestă încă lacune în execuția 
preluării, a paselor la trăgătoare 
și a dublajelor.

La capătul a 90’ de luptă echi
librată, trecînd printr-o palpitantă 
evoluție a scorului, formația de 
tineret a României a întrecut cu 
8—2 (—9, 11. 4. —10, 6) repre
zentativa Franței. A fost 
antrenant și o frumoasă 
a „cadetelor" noastre.

Meciurile de joi, din a 
a turneului internațional, 
cheiat cu următoarele rezultate: 
România — România tineret 3-0 
(5, 11, 6); Polonia 
junioare 3-0 (3, 0, 0,) și Ceho
slovacia — Franța 3-0 (7, 6, 4).

După trei etape, 
competiției arată astfel: 1. Ceho
slovacia 
p. (8:3); 
România 
Franța 3 
nioare 3

un joc 
victorie

treia zi 
s-au în-

România

clasamentul

6 p. (9:1), 2. Romania 5
3. Polonia 5 p. (7:5); 4.

tineret 5 p. (6:5); 5.
p. (2:9); 6. România ju- 
p. (0:9).

CONSTANTIN FAI R

PE SCURT

(Dinamo Buc.). Bucu- 
i ratat 4 lovituri de 

prin Lucian Popescu 
i Moldovan.

TR. IOANIȚESCU

Tradiția aruncătorilor de su
liță polonezi este continuată 
de tînărul Leszek Krzywinsky 
din Skierniewice, remarcat în 
concursurile atletice din acest 
an. La ultimele campionate de 
juniori ale Poloniei, desfășu
rate recent la Olsztyn, el și-a 
adjudecat titlul cu • aruncare 
de 68,08 m.

Foto : CAF—Varșovia

DE PE TERENURILE DE FOTDAL
REZULTATE înregistrate în e- 

tapa a doua a campionatului en
glez : Stoke City — Sheffield 1—1* 
Sunderland — Fulham 3—0, Tot
tenham — Everton 1—1. Wolver
hampton — West Bromwich 3—3. 
Chelsea — Newcastle 1—I, Man
chester United — Leeds 1—0, 
Sheffield Wednesday — Leicester
2— 1, Liverpool — Arsenal 2—0, 
Nottingham — Coventry 3—3. 
Southampton — Manchester City
3— 2.

Astăzi, mîine și poimîme, pe tere
nul de asfalt de la Mamaia, în noc
turnă, va avea loc cea de a Vl-a e- 
diție a competiției feminine interna
ționale „Cupa Mării Negre*. Orga
nizată de Consiliul regional pentru 
educație fizică și sport Constanța, 
competiția va reuni anul acesta la 
start baschetbaliste reprezentînd ora
șele Berlin. Leningrad, Praga și Bu
curești. Tn perspectivă, deci, meciuri 
echilibrate și spectaculoase.

Să vă reamintim însă palmaresul 
competiției. în annî 1962 s-au clasat, 
în ordine, România, R.S.S. Ucrai
neană, Iugoslavia și Ungaria ; Tn 
1063 Cehoslovacia, România. Bulga
ria și Franța ; în 1964 România, Po
lonia. R.D. Germană și Iugoslavia ; 
în 1965 România, Radnicki Belgrad, 
Chem ie Halle și selecționata de ju
nioare a României ; în 1966 România, 
Polonia. R.S.S. Moldovenească și Ro
mânia B.

Pentru reprezentantele noastre, care 
ia ti anul acesta startul înt’r-o formulă 
de echipă substantial remaniată, între
cerile vor constitui un bun prilej de 
verificare a valorii, un punct de reper 
fn ce privește perspectivele pentru 
„europenele" din 1968.

ÎN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE JUNIORI

România a fost învinsă la scor (70-51)

IN CAMPIONATUL U.R.S.S. : 
Dinamo Tbilisi — Cernomoreț O- 
desa 0—2, Neftianik — Zarea Lu
gansk 3—1, Torpedo Moscova — 
Zenit 1—0> Aripile Sovietelor — 
Spartak 1—2, Dinamo Kiev — 
Torpedo Kutaisi 2—0, Pahtakor — 
Sahtior 1—1, Kairat — S.K.A. 
Rostov pe Don 3—2, Dinamo Mos
cova — Ț.S.K.A. 0—0, Conduce 
Dinamo Moscova cu 33 p. urmată 
de Dinamo Kiev — 31 p.

INTILNIRI INTERNATIONALE: 
Anderlecht Bruxelles — Partizan 
Belgrad 2—1; R. D. Germană — 
Burma 6—1 l Selecționata grupei 
a II-a a categoriei A a U.R.S.S. — 
Tunisia 3—0.

MOSCOVA. Echipa de polo pe apă 
(tineret) a României a susținut 
două meciuri în compania selec
ționatei de tineret a U.R.S.S. Tn 
ambele Jocuri au cîștigat gazdele 
cu 5—2 și, respectiv, 4—1.

BELGRAD. In turneul de șah de 
la Skoplje, Deli a cîștigat la Soos, 
iar Matulovici l-a învins pe Panov.x 
Conduc Matulovici și Holmov cu 
cîte 8Vi p. Soos are 5 p.

TOKIO. Hltoschl Ouchi (Japonia) 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială la stilul smuls (cat. mij
locie), cu 149 kg.

MONTREAL. Turneul internațional 
de tenis de la 
tigat de Barnes 
torU, urmat de 
3 v, Emerson, 
cu cîte 1 v.

VIENA. Turneul de tenis 
Innsbruck a revenit lui 
Mulligan, care în finală l-a 
cu 6—2, 6—2, 3—6, 6—4 pe Bungert. 
La feminin : Franțoise Durr (Fran
ța) — Gail Sheriff (Australia) 6—3, 
6—3.

MOSCOVA. — Un nou joc de ve
rificare al selecționatei de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. : 3—3 cu echipa 
secundă a U.R.S.S.
• Dukla Jihlava — E.V. Fusset 

(R.F.G.) 11—5, lntr-un meci amical.
KIEV. Nikolai Sviridov a cîștigat 

proba de 5 000 m din cadrul unui 
a doua 
U.R.S.S.

— Bel- 
s-a in-

Quebec a fost cîș- 
(Brazllia) cu 5 vic- 
Santana 4 v, Pitiri 

Mukerjea șl Belkin

tfe la 
Martin 
învins

concurs atletic, cu 13:39 8, 
performanță a sezonului în
• Meciul atletic Norvegia 

gia, Olanda și Luxemburg _ _ 
chelat cu scorul de 230—175,5 p. în 
favoarea selecționatei Norvegiei.

de Bulgaria! „MONDIALELE" DE CICLISM

HUNEDOARA, 24 (prin tele
fon). — A V-a ediție a campio
natului balcanio de baschet al 
juniorilor, Ia care participă re
prezentativele României, Greciei, 
Iugoslaviei, Bulgariei și Turciei, 
a început miercuri seara, pe te
renul amenafat în incinta stadio
nului .Corvinul*.

Reprezentativa țării noastre a 
avut un debut total nesatisfăcă
tor, fiind învinsă de echipa Bul
gariei la o diferență apreciabilă: 
51—70 ( 28—34). După un început 

, -L.J au condus cu 4—0,

pînă la 
(46—35)

bun, cînd
8—2, 12—4 și 15—8, sportivii noș
tri au dat semne de nervozitate 
(!?), au ratat cîtevâ ocazii și 
în min. 13 au fost depășiți de 
adversari: 20—21. Aceștia, mai 
combativi, eu un joc pozițional 
bine pus la punct și cu aruncări 
la coș precise și-au mărit treptat

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE JUNIOARE

ROMA 24 (Agerpres). — La 
Cagliari au continuat întrecerile 
turneului final al campionatului 
european de baschet, rezervat ju
nioarelor. într-unul din meciurile 
decisive ale competiției, selecțio
nata U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 61—43 (30—22) reprezentativa 
Iugoslaviei. Alte rezultate» Polo
nia—Cehoslovacia 33—31(14—22) ; 
Bulgaria—Ungaria 55—38 (24—14).

în clasament 
cu 6 puncte, 
slovacia cu 5 
turneului pentru locurile 8—12, 
care se desfășoară la Nuoro, 
echipa României a întîlnit selec
ționata R.F. a Germaniei, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 74—49 
(48—24). Franța a dispus de 
Izrael cu 48—36 (30—17).

conduce U.R.S.S. 
urmată de Ceho- 
puncte. în cadrul

avantajul 
12 puncte 
aici formația noastră a avut o 
ușoară revenire, 
pînă la 3 puncte, 
46—49. Ratînd însă 
favorabile tinerii 
români au pierdut 
egala, fapt de care 
sportivii bulgari, 
tantat 
cisiv.

Au 
Popa 
Popa 
6, respectiv Hristoo 16, Tchanev 
2, Țakov 16, Slavtkev 4, Glavov 
2, Medelev 6, Marinov 6. Peicev 
8, Pavlov 2 și Tatarov 8. Au ar
bitrat bine Velkey (Ungaria) și 
Tevfik (Turcia).

în celălalt meci, reprezentativa 
Greciei a terminat învingătoare 
în fata formației Turciei, după 
o dispută foarte echilibrată: 59-51 
(25—24). Au arbitrat bine Has- 
selbaueker (Austria) și Gologanov 
(Bulgaria).

Joi seara. Iugoslavia — Grecia, 
79-76 (31-29 64-64 — meci cu
prelungiri) și Turcia — Bulgaria 
63-59 (19-32).

Programul zilelor următoare: 
vineri: IUGOSLAVIA—BULGA
RIA, TURCIA—ROMANIA ; sîm- 
bătă: BULGARIA—GRECIA, IU
GOSLAVIA—ROMANIA ; dumi
nică : IUGOSLAVIA—TURCIA, 
GRECIA—ROMÂNIA.

în fiecare zi meciurile încep 
la ora 19.

o diferență de 
în min. 29. De

apropiindu-se 
în min. 33: 
două situații 
baschetbaliști 
ocazia de a 
au profitat 

care s-au 
din nou, de astă dată

dîs- 
de-

marcat: Andreitu 4,
2, Huică 2, Moișin 8, 
18, Georgescu 11, Dumitru

D. 
V.

VOICU ALBU
coresp. principal

Primul campion - danezul Niels Fredborg
AMSTERDAM, 24 (Corespon

dență telefonică de la trimisul 
Agerpres, ILIE GOGA). Campio
natele mondiale de ciclism au 
debutat pe pista velodromului 
olimpic din Amsterdam. Primul 
dintre cele 15 tricouri de cam
pioni ai lumii a fost 

. nărului ciclist danez 
borg, 
1 000 m cu start de 
toate că a pornit slab, pierzînd 
zecimi de secundă, Fredborg s-a 
regăsit, a pedalat excepțional, mai 
ales pe ultimii 200 m, reușind să 
înregistreze cel mai bun timp 
(1:08,63). Victoria sa constituie 
o surpriză, marele favorit al aces
tei probe fiind deținătorul de 
anul trecut al tricoului, france
zul Pierre Trentin, care s-a clasat 
pe locul 4, cu rezultatul de 
1 :09,21. Fredborg, în vîrstă de 
21 de ani, locuiește în orașul 
Aarhus și este de profesie func
ționar. în acest an el a luat 
startul pentru a patra oară la 
campionatele mondiale. La ultima 
ediție s-a clasat pe locul 4. Iată 
clasamentul probei: N. Fredborg 
(Danemarca) It08,63 ; 2. W. La
tocha (Polonia) 1 : 08,76 ; 3. R. 
Gibbon (Trinidad) 1:09,11; 4. 
P.
5.
6.
7.
8.

atribuit tî- 
Niels Fred- 

cîștigător al probei de 
pe loc. Cu

în cele trei serii ale probei de 
semifond (50 km), cel mai bun 
rezultat a fost 
olandezul Pit de 
cronometrat în 
lalte două serii 
de Weill (R. F. 
D. Helsloot (Olanda).

★
Cu prilejul lucrărilor congre

sului Uniunii Internaționale de 
Ciclism s-a stabilit ca în 1969 
campionatele mondiale pentru a- 
matori să se dispute în Cehoslo
vacia. Delegatul cehoslovac pre
zent la lucrări a declarat că în
trecerile vor avea loc pe velo
dromul din Brno, între 19 și 30 
august. Campionatele mondiale 
profesioniste vor ti orqanizate de 
federația din Belgia. Congresul a 
inițiat o serie de campionate 
continentale și pentru juniori sub 
19 ani și a stabilit sancțiunile 
care se vor lua împotriva cicliști
lor ce vor folosi stimulente. în 
ceea ce privește alergătorii ama
tori, aceștia vor fi suspendați 
pentru trei luni Ia prima infrac
țiune, pe 6 luni la cea de a doua 
și pe un an Ia cea de a treia. 
Federația franceză de specialitate 
a anunțat într-una din ședințele 
de la Amsterdam că rutierul Le- 
tort, care a cîștigat recent titlul 
de campion al Franței la 
fesioniști, a fost suspendat și i 
s-a retras titlul și dreptul de a 
participa la „mondiale", deoarece 
s-a dovedit că a folosit stimu
lente.

înregistrat de 
Wit, care a fost 
36 : 40,58. Cete

au fost cîstigate 
a Germaniei) și

1 : 09,11 ;
1 :09,21 ;
1 •. 09.43;

(Trinidad)
(Franța) 

(Italia)
(Olanda) 1 : 09,49 ; 

A. Agapov (U.R.S.S.) 1:09,70; 
J. Perkins (Australia) 1 : 09,92 

etc. Au participat 22 de alergă
tori.

Trentin 
G. Sartori 
K. Bank pro-
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