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

Mai sini 3 zile pînă la C. M. de lupte greco-romane

AU SOSIT PRIMII OASPEȚI

Delegația Bârieasa

tri sovietici, I. Maslenikov, 
V. Dromiko și E, Kleahin.

Despre întrecerile care în
cep vineri, am stat de vorbă 
cu antrenorul Kolesov care 
ne-a spus, printre altele : 
„Edi(ia de la București a 
„mondialelor" va fi deosebit 
de disputată la majoritatea 
categoriilor de greutate. Spe
răm să avem o comportare 
onorabilă. La „grea", cred 
că Roscin il va învinge pe 
multiplul campion al lumii, 
maghiarul Kozma".

T. RABȘAN
C. CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

Trimisul nostru special. CRISTIAN MANTU, transmite:

Fotbaliștii bucureșteni
au sosit

in Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL, 28 (prin telefon). — Iată-ne, 

așadar, în preajma primei verificări internaționale a fot
baliștilor noștri, în actualul sezon. Auspiciile sub care 
se va desfășura această partidă nu sînt dintre cele mai 
bune. Primele două etape ale campionatului național au 
avut darul să ne arate că selectionabilii bucureșteni nu 
dețin o formă corespunzătoare. Suportînd criticile presei 
și ale „tribunei", echipa s-a urcat — totuși — astăzi di
mineață în avion, cu destinația Berlinul occidental, unde 
ne aflăm acum.

Sosirea selecționatei Bucureștiului a produs interes Ia 
aeroport, fiind prezenți reprezentanți ai cercurilor fotba
listice locale, ai presei și radio-televiziunii. Ca de obicei, 
au fost luate declarații, interviuri, directorul tehnic, 
ANGELO NICULESCU, antrenorul CONSTANTIN 
TEAȘCĂ, jucătorii GHERGHELI și NUNWEILLER III 
(cunoscuți aici din evoluția echipei Dinamo), fiind cei 
mai solicitați.

După o scurtă odihnă, la hotelul Berlin, jucătorii noștri 
au făcut o vizită la stadionul ce va găzdui partida de 
miercuri seara. El au efectuat și un scurt program de... 
scuturare a oboselii călătoriei. Și aici au fost de față re
prezentanți ai presei și ai televiziunii.

Antrenorul CONSTANTIN TEAȘCĂ va alcătui echipa 
abia mîine, din următorul lot : HAIDU, SUCIU, SĂTMA- 
REANU, LUPESCU, NUNWEILLER III, BOC, D. NICOLAE, 
HĂLMĂGEANU. GHERGHELI. NEGREA, D. POPESCU, 
LUCESCU, VOINEA, SOO, NUNWEILLER VI, DUMI- 
TRACHE, MANEA.

Ieri la prînz. cursa aeria
nă Moscova - București a 
adus in Capitală pe sporti
vii sovietici care vor parti
cipa la campionatele mon
diale de lupte greco-romane. 
In fruntea delegației se află

sovietică la sosirea pe aeroportul 
Foto: A. Neagu

Alexei Katulin, președintele 
Federației unionale de lupte 
și vicepreședinte al F.I.L.A. 
„Optul” sovietic cuprinde o 
serie de nume sonore, meda- 
liați ai marilor competiții 
mondiale, ca de exemplu,

— campion al Eu- 
Rurua — campion 
in 1966, Egumenov

A fost definitivată 
echipa României

In urma antrenamentelor și verificărilor care au avut loc 
tn perioada de pregătire a lotului de lupte greco-romane, în 
vederea participării la G.M., antrenorii au definitivat echipa 
României, lată componența ei : CORNEL TURTUREA (cat. 
52 kg). ION BACIU (cat. 57 kg). SIMION POPESCU (cat. 
63 kg), MXR1N BOLOCAN (cat. 70 kg), ION ȚĂRANU (cat 
78 kg). GHEORGHE POPOVICI (pat. 87 kg), NICOLAF MAR
TINESCU (cat. 97 kg). CONSTANTIN BUȘOl (cat. +97 kg).

în rîndurile de mai jos vă vom prezenta trei dintre cei 
mai valoroși luptători ai formației noastre

Bakulin 
ropei, 
mondial
— campion mondial în 1966, 
Roscin — campion mondial 
in 1963 etc. Iată echipa com
pletă : categ. 52 kg — V. Ba
kulin (26 de ani) ; categ. 57 
kg — R. Kazakov (20 — me
zinul formației), categ. 63 kg
— R. Rurua (24), categ. 70 kg
— V. Novohatko (26), categ. 
78 kg — V. Egumenov (24), 
categ. 87 kg — V. Olenik 
(26), categ. 97 kg — N. Iako
venko (25) și categ. grea — 
A. Roscin (30 — 120 kg). An
trenorii formației sînt : A. 
Kolesov șl Al. Senatorov. Tot 
ieri, au sosit și cei trei arbi-

SE PUN IN ViNZARE 
BILETELE

0 VICTORIE NORMALĂ A ÎNOTĂTORILOR FRANCEZI
3 ZILE DE FRUMOASE ÎNTRECERI(91-65) DUPĂ

A

NICOLAE MARTINESCU. 
S-a născut în comuna Vișani, 
raionul Făurei, regiunea Ga
lați. la 24 februarie 1940. 
Înălțime : 1,83, greutate: 97 

Maestru al sportului.
Practică luptele greco-roma

ne din 1959. A fost descoperit 
de antrenorul Ștefan Babin cu 
ocazia întrecerilor de triată 
din cadrul Spartachiadei tine
retului. fiind apoi promovat 
in secția de lupte a clubului 
Dinamo Galați. Din 1962 face 
parte din clubul sportiv Dina
mo București, unde îl are ca 
antrenor pe 1). Cuc.

A cîștigat de 7 ori titlul de

la senioricampion republican
(1961—1967 ). A participat la 
campionatele balcanice ocupînd 
primul loc în 1963. 1964 și 
1965: Cu prilejul C.E. de „gre
co-romane" de la Essen (1966) 
a devenit campion european. A 
luat parte la 4 ediții ale C.M. 
înreglstrind următoarele rezul
tate: Toledo (1962) —■ locul

GHEORGHE CIORANU
(Continuare în pag. a 4-a)

Incepind de astăzi se 
pun in vinzare, la casa 
din str. Smirdan nr. 13 și 
agenția C.C.A., biletele 
pentru campioatele mon
diale de 
mane, ce 
zilele de 
tembrie 
„23 August' 
tală.

lupte greco-ro- 
se dispută în 
1, 2 și 3 sep
ia patinoarul 
i“ din Capi-

Și cea de a treia zi a în- 
tîlnirii amicale dintre re
prezentativele masculine de 
înot ale României și Franței 
s-a bucurat de un timp ex
trem de favorabil, pe care 
ploaia căzută în rafale la 
începutul după-amiezii nu-1 
lăsa să se întrevadă... Ulti
mele patru probe ale me
ciului nu ne-au mai adus 
decît o singură satisfacție : 
victoria lui 
de 200 m 
oaspeții au 
sigurîndu-și 
rul general

Surprins de replica vi
guroasă a românilor în pri
mele două zile, Andre Cou- 
tand, trimisul special al 
agenției France Presse la 
această întîlnire, îmi mărtu
risea că rezultatul echipei 
Iui Georges Garrett este cel 
mai strîns din cele realizate 
în acest sezon, cînd Franța 
a spulberat pur și simplu 
echipe mai puternice cum 
sînt Italia (52 de puncte), 
Spania ' - - - —
maniei

Cum 
timele 
după-amiază ? Alain 
coni, cu tehnica sa aproa-

Costa în cursa 
bras. în rest, 

dominat net, a- 
victoria cu sco- 
de 91—65.

(43) și R. F. a Ger-
(44) .
s-au desfășurat ul- 
întreceri de ieri 

Mos-

„Turul României" la
ÎN CAPITALĂ, 
NOI ÎNTÎLNIRI

INTERNAȚIONALE 
DE HANDBAL

Terenul de handbal de 
la stadionul Progresul din 
str. dr. Staicovid găzdu
iește, începînd de azi, un 
nou turneu internațional 
de handbal rezervat echi
pelor feminine. La între
cere participă formațiile: 
VOLOV ȘUMEN (R. P. 
Bulgaria),- Progresul și 
I.C.F. București, $c. Spor
tivă Petroșeni. Programul 
începe la ora 16.45 cu ur
mătoarele partide ; Pro
gresul — Șc. Sp. Petro
șeni, I.C.F. — Volov Șu- 
men. Miercuri în ultimul 
joc al zilei. Rapid Bucu
rești. întîlnește valoroasa 
echipă Empor Rostock 
(R.D.G.), într-un interesant 
meci de verificare.

• A sosit lista nominală a alergătorilor din echipa 
Austriei • Comisia de selecție a definitivat lotul celor 
30 de rutieri români • Echipa României pentru „Turul 

Bulgariei"

După R.D. Germană, Sue
dia și Cehoslovacia la sediul 
comisiei de organizare a so
sit și lista nominală a aler
gătorilor care vor reprezenta 
Austria în „Turul României”. 
Iată numele lor: Giinter 
Schwab, Gerhard Trost, 
Friedrich Seidl, Hans Schli- 
tzer și Gernot Liebner. Sint 
așteptate înscrierile nomina
le din partea echipelor Po
loniei. Danemarcei, Olandei 
și Bulgariei.

Sîmbătă dimineață, s-a în
trunit la sediul F.R.C. comi
sia pentru selecționarea par- 
ticipanților din țara noastră 
la „Turul României”. Lista 
definitivă arată astfel: Ion 
Ardcleanu. Gabriel Moicea- 
nu. Constantin Grigore. E- 
mil Rusii, Francisc Gera,

Walter Ziegler, Nicolae Ciu- 
meti, Gh. Suciu. Vasile Tu
dor, C. Ciocan (din acest 
lot vor fi formate echipele 
România I și România II), 
A. Suciu, V. Selejean, S. Su- 
ditul, Ion Cosma II, N. Da
vid, Gh. Ciumeti, D. Nem- 
țeanu, Valeriu Stănilă, Ion 
Miculan, Ion Rădăcină (din 
acest lot vor fi formate echi
pele România tineret I și Ro
mânia tineret II), C. Ciobanu, 
C. Gonțea, A. Laslo, Șt. 

Alex. Sofronie 
Ploiești). Arpad

Cernea. 
(Voința
Gyorfi, Șt. Bălan, Gh. Nea- 
goe, Gh. Tomescu și P. 
Ivănescu (individuali). Așa
dar, 30 de alergător) români 
au fost admiși la startul 
cursei. Au fost respinse cere
rile alergătorilor Cristian

Dionisie Naghi, învingător la 400 m mixt.

pe perfectă și ritmul său 
de ceasornic (27,8 — 31,5—■ 
31,9 —■ 31,2) s-a .plimbat' 
în cursa de 200 m liber, pe 
care a încheiat-o după 
2:02,4. El a fost secondat 
de Michel Rousseau, care 
de la 150 de metri s-a de-

ciclism

tașat net de reprezentanții 
noștri. Aceștia au comis 
imprudența de a pleca 
mult prea tare pentru ac
tualele lor posibilități. (VI. 
Moraru a întors la «sută* 
în același timp cu Mos
coni), plătind scump pe ul- 
— tima lungime efortul 

depus anterior.
în proba de 200 m 

spate, Bernard Vicente,

ADRIAN VASILIU

Tudoran (deși valoros, acest 
ciclist are numai 17 ani și o 
experiență competițională re
dusă, iar participarea la o 
întrecere atît de dură ar 
putea impieta asupra dez
voltării sale ulterioare), Ște-

G. Grigore

fan Suciu (cele două acci
dente suferite in acest an 
constituie un serios handicap 
pentru acest tînăr rutier), 
Ion Selejean (nu are încă 
pregătirea necesară pentru 
a aborda o astfel de com
petiție) etc. Pentru îndruma
rea tehnică și tactică a aler
gătorilor au fost numiți ur
mătorii antrenori: Nicolae 
Voicu (România I). Ernest 
Golgoți (România II), Martie 
Ștefănescu (România tineret 
I), Simion Mihail (România 
tineret II), Ion Dolete (Voin
ța Ploiești) și Vasile Chiș 
(individuali).

A fost desemnată echipa 
României care Vg lua star
tul în
Ludovic 
Rîndașu. 
Egyed și
Antrenor: Constantin 
jan.

(Continuare în pag. a 4-a)

Belgia a cîștigat 

campionatul mondial 

de pescuit

„Turul Bulgariei”:
Zanoni, Mircea 

Ion Stoica. Wilrnoș 
Gh. Mulodoveanu. 

Cîr-

Duminică, s-a desfășurat 
în Ungaria, la Dunaujva- 
ros, pe Dunăre; cea de a 
XlV-a ediție a campiona
tului mondial de pescuit 
staționar, la care au par
ticipat 18 țări. Titlul, la 
individual, a revenit Bel
gianului Joseph isenbaier 
cu 9 580 puncte (el a prins 
652 de pești). Pe locul se
cund s-a clasat Handt 
(R.F.G.) 9 400 p (prlnzind 
23 de pești). In clasamen
tul pe țâri primele trei 
locuri au fost ocupate de: 
Belgia, Franța șl 
Echipa României 
pat locul 9. Dintre 
nenții formației 
cel mai bine s-a 
I. Pană • tocul 10.

Anglia, 
a ocu- 
compo- 
noastre. 

clasat



Un categoric (dar neconcludent) succes TLETfSM I

în concursul internațional de pe Snagov
Cit mai puțin de .două săptămîni 

înaintea „europenelor" de la Vi- 
tdy (7—10 sept.), echipa noastră 
masculină de canotaj .academic a 
ivut prilejul să ia startul într-un 
Bltim concurs de pregătire cu pri
lejul întâlnirii internaționale Dina
mo București — Selecționata 
P.S.F.S. Rusă. (Se știe că lotul di- 
namovist se confundă — minus 
două excepții, Pavelescu și Ciocoi 
— cu reprezentativa României, iar 
greșii doi canotori de la Steaua au 
tost și ei prezenți la Snagov).

Be la început, trebuie spus că 
regata ne-a dat doar o satisfacție 
parțială, de rezultat (10—2 pentru 
Dinamo), ea nefiind suficient de 
concludentă asupra potențialului 
actual al principalelor echipaje ro
mânești. Oaspeții — în general, 
romponenți ai unor garnituri mo- 
loste — n-au solicitat îndeajuns 
«‘sursele vislașilor și ramerilor 
sucureșteni și, astfel, aceștia din 
jrmă au rămas cea mai mare parte 
t cursei cu un singur adversar: 
•loirometrul. Cu toate acestea (și-n 
pofida unui vint contra, care în a 
S-iun zi de concurs, la ultimele pro- 
»e. și-a mărit intensitatea) putem 
tace aprecierea că echipajele noas
tre sînt apraape de obiectivele pro
duse in stadiul actual de pregătire. 
Dintre ele cea mai bună comporta
re a avut-o schiful de 4+1, care 
beneficiind și de un vint mai poto-

SELECJI0NA81LI1
LA LUCRU...

Așa cum rm mai anunțat, fe
derația de resort a organizat 
un prim joc de selecție cu par
ticiparea unor rugbiști suscepti
bili să ne reprezinte culorile 
țării ’.n meciurile din actualul 
sezon internațional.

Selecționabilii au susținut, de 
fapt, două jocuri: cu Progresul 
și cu o combinată Rapid + Știin
ța Petroșeni. Cu fiecare dintre 
aceste echipe, selecționabilii au 
jucat cite două reprize a 30 de 
minute.

Cu acest prilej au ieșit în 
evidență o serie de jucători care 
proir.it să candideze cu multe 
șanse la un loc în „națională". 
Dintre fundași — în lipsa lui 
Dăiciulescu, bolnav, și a lui 
V. Marinescu, ușor accidentat — 
s-au impus Țîbuleac (care a fost 
folosit și ca aripă) și Nedeleu, 
acesta din urmă prin intervenții 
sigure ca și prin tendința con
tinuă de a se intercala în jocul 
treisferturilor. A plăcut, de ase
menea, evoluția aripilor Drago- 
mir și Coravu, a centrului Dra- 
gomireseu. O notă bună și pen
tru mijlocași — mai ales pentru 
Giugiuc și Boiangian. A lipsit 
Florescu, aflat în examene.

Dintre înaintași, o impresie 
bună au lăsat Onuțiu, Baciu și 
Dinu (linia I), Vel uda și Tuțu- 
ianu (linia a Il-a), Demian, AI. 
Pop și M. Rusu (linia a IlI-a). 
Au absentat motivat Mihalașcu 
și Râșcanu.

Evident, după acest prim joc 
de selecție, nu se poate trage 
încă o concluzie. Urmează să-i 
vedem și in jocurile din cam
pionat și la următoarele 
jocuri de selecție. Abia apoi 
vom fi in măsură să ne facem1 
o idee mai precisă asupra va
lorii fiecărui jucător in parte.

lit) a înregistrat un timp remarca
bil : 6:27,6, O altă mențiune o acor
dăm echipajului de 2 visle (A. A- 
posteanu, O. Pavelescu), bine su
dat, creditat (in condiții ceva mai 
grele de concurs și cu adversari 
pe care i-a lăsat 1a 30 sec. în ur
mă) cu un rezultat bun : 6:46,0. în 
rest, -subliniem evoluția plină de 
perspective a tinerilor Milea 
Ivanov, învingători duminică 
2+1, ca Și valoarea incontestabilă 
a „8“-Zui sovietic, care a terminat 
învingător cu timpi remarcabili, 
dind loc, totodată, la dispute echi
librate.

Rezultatele celor două zile de 
concurs: 2 + 1 — 1. Dinamo I (Mol- 
doveanu, Herling + Gheorghiu) 
7:41,0, 2. Dinamo II (Milea, Ivanov 
+ A. Grigore) 7:43,0, 3. 
(Alexandrov, Pitirimov 
7:57,5; 2+1 .• I. Dinamo 
Ivanov + A. Grigore) 
R.S.F.S.R. — 7:45,8 ; 4+1 : 
mo I (Batschi, Ceapura, Stratan, 
Tudor + Lavrenschi) 6:27,8, 2.
R. S. F. S. R. (Egorov, Mihailov, 
Gubanov, Fax + Rudinkov) 
6:40.6, 3. Dinamo II 6:43,6 ; 2 f.c. : 
1. Dinamo (Chirlacopschi, Zaiț) 
7:05,2, 2. R.S.F.S.R. (Sibaev, Sara- 
pov) 7:18,2 ; 1. Dinamo 7:17.9, 2. 
RSFSR 7:30,9. Simplu 1. C. Ciocoi 
(Dinamo) 7:34,0, 2. I. Saveliev
(RSFSR) 7:55,6 ; 1. Ciocoi 7:42,8, 2. 
Saveliev 8:23,8. 4 f.c. Dinamo (Ci
chi, Papp, Husarenco, Tarasov) 
6:34,6 (în prima zi echipajul dina- 
movist nu a avut adversar, iar în 
cea de a doua a concurat în cadrul 
„8"-lui). 2 visle 1. Dinamo (Apos- 
teanu, Pavelescu) 6:46,0, 2. RSFSR 
(Nikitin, Vekselmeister) 7:16,0 ; 1. 
Dinamo 6:50,7, 2. RSFSR 7:19,7 ; 
8+1 1. RSFSR 6:05,0, 2. Dinamo I 
6:12,0, 3. Dinamo II 6:17,5 ; 1.
RSFSR 6:01,2, 2. Dinamo I 6:02,7, 
3. Dinamo II 6:22,2.

Și 
la

R.S.F.S.R. 
+ Jarov)

II (Milea, 
7:35^2, 2.

1. Dina-

NEAGOE MAKDAN

BgLELiLLâJ

Concurs de selecție pentru
Jocurile Balcanice

I
I

Aceleaș
Bogata în surprize, plăcute și 

neplăcute, a fost și această etapă 
a doua a diviziei A. Deocamdată 
să le reamintim : proaspăta pro
movata, 
vins pe 
mai în 
tiri). și
Rapidul

A.S.A. Tg. Mureș, a în- 
Sieaua „acasâ" la ea (cea 
formă echipă în... pregă- 
s-a instalat pe locul I ;

,___  a realizat la Arad ceea
ce nu reușise în prima etapă la 
„domiciliu" ; Dinamo București s-a 
salvat, in extremis, grație unui 
autogol și a unui discutabil pe- 
nalti, F. C. Argeșul a... dar, ce 
să mai discutăm : dincolo de „sur
priza* de mari proporții furnizată 
de echipa Progresul nu se mai 
situează nimic.

în vederea 1 armării echipei repre
zentative de atletism a țării pentru 
Jocurile Balcanice dc la Istanbul (28 
septembrie — 1 octombrie), în zilele 
de 2 și 3 septembrie va avea loc în 
Poiana Brașov un concurs de selec
ție. Concursul se va desfășura la ur
mătoarele probe: BARBARI: 100,200, 
400, 800, 1500, 5 000, 10 000 m, 
110 mg, 400 mg, 3 000 m obstacole, 
20 km marș, înălțime, prăjină, lungi
me. triplusalt, greutate, disc, suliță, 
ciocan, decatlon: FEMEI: 100, 200, 
400, 800 m, 80 mg, înălțime, lungi
me, greutate, disc, suliță, pentatlon. 
Proba de 20 km marș va avea loc oe 
un traseu în orașul Brașov.

La acest important concurs sînt 
invitați cei mai buni alicii din în
treaga țară, component ii lotului re
publican de seniori și juniori. Prin-

trei cei invitați se numără : G. Zam- 
firescu, A. Stamatescu, A. Muntea- 
nu. V. Jurcă, A. Deak, I. Rățoi, 
Crama, II. 'Si-ef, C. Bloțiu, I. Cioca, 
I. Nicolae, L. Caraio-sifoglu, V. llie, 
C. Soc ol, A. Șepci, G.
Mureșan, V. Suciu. V. Mihuescu, 
Cosma, 1. Căpraru, G. Ce fan, V. Ca- 
ramihai, M. Zak&ria, V. Sării ca-n, D. 
Bădini, A. Samungi, G. Luchian, A. 
Gogea, D. Menis, V. Sălăgean, G, 
Popescu, V. Secol. D. Silaghi, G. Cos- 
tache, V. Tibid&ki, 1. Petrescu, S. 
Angelescu, A. Petrescu, D. Bădescu, 
E. F italics, I. Silui, E.'1 Baciu, C. 
lacob, V. Silică, G. 'Cir s-tea, E.
Schal. D. Munteami, A. Stueiiescu, 
A. Popescu. A. Sălăgean, A. Gurău, 
E. Lefter. E. Elic, O. Cataramă, A. 
Menis, M. Peneș, M. Ciurea, 1. Stan
ca etc.
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La prima ediție I
TURNEUL INTERNAȚIONAL „MĂNUȘA LITORALULUI "

S-A BUCURAT DE SUCCES
La Complexul 

din Constanța, a 
nică seară ultima 
din cadrul turneului internațional 
„Mănușa litoralului", organizat de 
comisia regională de specialitate. 
S-au remarcat boxerii Johan Klaus, 
Joachim Brausche (R.D. Germană) 
și sportivii noștri Nicolae Stanciu 
Aurel Ionescu și Dumitru Alexe.

La sfîrșitul întrecerilor, Comisia 
de organizare a turneului, Admi
nistrația de stat Loto-Pronosport 
și Stațiunea experimentală Mur- 
fatlar au oferit învingătorilor nu
meroase premii. Iată rezultatele 
ultimei reuniuni : N. Stanciu 
(Constanța) b.p. Ștefan Constantin 
(București) ; A. Iliescu (C) b.p. Gh. 
Stan (Buc.) ; J. Klaus (R.D. Ger-

I
I

sportiv Olimpia 
avut loc dumi- 
reuniune de box

mană) t>.p. Șt. Ispas (Buc.) ; Gh. 
Anton (C) b.p. C. Negoescu (Buc.) ; 
A. Simionescu (C) b.p. P. Anghel 
(Buc.) ; I. Dinu (C) b.p. P. Tiepol 
(R.D. Germană) ; O. Baciu (C) b.p. 
C. Vlad (Buc.) ; T. Pintilie (C) 
b.p. N. Lucian (Buc.) ; Jurgen 
Woigklander (R.D. Germană) b.p. 
I. Olteanu (Buc.) ; J. Brausche 
(R.D. Germană) b.p. Gh. Preda 
(C) ; D. Alexe (Buc.) b.p. P. An
ders (R.D. Germană).

E. PETRE — coresp.

Dinamo a cîștigat la scor
(8-2) meciul

Selecționata feminină a orașului Leningrad
7 7

Bircureștencele pe locul 2

cu Crișul Oradea

I
I
I
I
I
I
I
I
I

CONSTANȚA, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). După ce jocu
rile din prima zi păreau a anunța 
un clasament final în care echipa 
țării noastre candida la ultimul loc, 
iată că ziua a doua a răsturnat toate 
calculelehirtici. Jucînd mult mai bine, 
reprezentantele noastre au reușit să 
întreacă sîmbătă reprezentativa Ber
linului, la capătul unui meci viu dis
putat în care conducerea la scor a 
alternat' până în min. 36. A urmat 
nn „foreitig" al jucătoarelor noastre, 
la capătul căruia s-a aflat o foarte 
frumoasă victorie: București ■— 
Berlin 61—54 (27—30). Au înscris 
Spiridon 9, Gheorghe -— Taslan 9, 
Dumitrescu 18. Diaeonescu 12, lfor- 
vat 3, Biții 8, Vogel 2, respectiv 
Schal 11, Scbiinfe'd 4, Ventzke 4, 
Zimmermann 8. Kuhn 13. Wandrey 3, 
Thieme 9, Bartholoniiius 2.

In al doilea joc ai zilei, drama
tismul situației de pe teren este ilus
trat' foarte bine de rezultatul final : 
Leningrad — Praga 63—59 (27—-20, 
46—46, 54—54). O greșeală perso
nală comisă de Majerov.t (Praga) 
cu 6 secunde înainte de sfîrșitul jo
cului a răsturnat complet ierarhia

competiției : praghezele aveau un a- 
vantaj de două puncte, erau în po
sesia mingii, dar aceasta le-a „scă
pat44 și, încercarea de a o recupera, 
le-a adus leningrădencelor două a- 
runcări libere (transformate) cu a- 
jutorul cărora au egalat într-un meci 
practic, pierdut... Și o prețioasă vic
torie la 4 puncte diferență.

în ultima zi, calculul hîrtiei 
funcționat perfect. Se întrezărea 
victorie a culorilor noastre și ea

în cel mai important meci al eta
pei campionatului republican de polo, 
Crișul a înlîlnit la Oradea formația 
campioană, Dinamo București. Oas
peții au d ©minat net. Scor final : 
8—2 (3—0, 2—2, 0—0, 3-rO) pen
tru bucureșteni. Au marcat Grințes- 
cu 2, Novac 2, Zamfirescu 2, Za- 
han 2 pentru Dinamo și Marinescu 
2 pentru Crișul. A condus L. Wein- 
reich ( Timiș.).

P. LORINCZ-coresp.

I
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La 
reșul 
acest 
2—0,

a 
o 
a 

și (ost realizată. București — I’raga 
45—-34 (22—15). Dar, clasamentul 
final depindea acum nu numai de re
zultatul ultimului meci, Leningrad ■— 
Berlin, dar chiar și de fiecare punct 
înscris. Baschetbalistele sovietice au 
cîștigat însă, destul de autoritar și 
astfel in clasamentul final jucătoarele 
noastre au ocupat un merituos loc 2. 
Așadar, în ultimul meci, Leningrad 
— Berlin 52—42 (25—17).

„Cupa Mării Negre" le-a revenit 
anul acesta baschetbalistelor din Le
ningrad, urmate în clasament în or
dine de bucureștence, selecționatele 
Berlin și Fraga.

Tg. Mureș, .echipa locală Nu
li realizat prima victorie din 
campionat: 5—3 (1—0, 1—2, 
1—,1) cu Vagonul Arad, după 

un meci de mare luptă, cu multe 
momente dramatice. Cele 8 puncte au 
fost înscrise de Soos 2, Szarvadi 2, 

‘Csi.xser 1 de la învingători și Albert 
1, Kincs 1, Kontor 1 de la învinși.

I. PĂUȘ-coresp. principal

La București, Steaua a adăugat 
două puncte zestrei sale, obținînd o 
victorie comodă în fața Voinței Cluj: 
8-11 (3—0, 3—0, 1—0, 1—1). In 
primele două reprize, poloiștii de la 
Steaua au atacat continuu, lăsînd 
impresia că vor realiza o diferență 
și mai categorică. Apoi, însă, ei au 
stopat în mod inexplicabil „motoa
rele44, ușurînd, astfel, sarcina apă- . 
rării adverse. Au marcat : Szabo 2, 1 
Culineac 2, Neacșu 1, Popescu 1, ■ 
Firoiii 1, Țăranu 1 pentru Steaua și ■ 
l ulbp pentru Voința. £G. RUSSV-ȘIRIANU
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Revenind la idee : surprize plă
cute și neplăcute, cu implicațiile 
lor implacabile asupra configura
ției clasamentului. Nu e, 
însă, timpul să ne oprim la 
detalii de genul acesta. 
Pentru că, iată, a mai tre
cut o duminică și îngrijora
rea stîrnită de 
etapă a rămas. Mai 
spus, a crescut. Din 
Stelei, care în 
A S.A. Tg. Mureș a , 
să rre ofere o imagine a jocului 
slab practicat la Bacău, din pri
cina lui Dinamo, care prin evo
luția ei nesatisfăcătoare în me
ciul cu Universitatea Crajova a 
infirmat victoria de La 
transformînd-o într-un 
accidental.

Și exemplele de natură să im
pacienteze sînt, din păcate, mai 
multe. Ni le oferă și F. C. Ar
geș - revelația primei etape — 
și Petrolul, pînă nu de mult o 
formație de primul pluton.

Și cînd te gîndești că toate ră
cește „exemple* furnizează ju
cătorii selecționatei Buoureștio- 
lui sau sînt angrenate în 
competiții europene care ocu', 
acu’, vor bate la ușă...

★
Fără îndoială, o etapă, două 

cîte au trecut nu sînt multe. Dar 
ceea ce s-a putut vedea în an
samblu - ca nivel de joc — nu 
poate fi pus doar pe seama insu
ficientei ACLIMATIZĂRI la condi
țiile specifice unui început de în
trecere. Tntr-atît de slab s-au 
prezentat majoritatea echipelor La 
toate capitolele. Ne întrebăm, 
așadar, pe burtă dreptate : ce 
s-a întreprins în cele două luni 
afectate perioadei de pregătire ? 
Ce au făcut în acest timp antre
norii și jucătorii echipelor noastre 
divizionare ? Așteptăm chiar to
tul de la măsurile organizatorice 
preconizate de F.R.F. în dorința 
de a urni din loc carul fotbalu
lui ? Sinceri să fim, ni se pare 
că se pierde timp prețios cu 
unele probleme de formă. Ca, 
de pildă, cu mult discutata mo
dalitate de 
mai exact 
de joc. Unii antrenori ai 
pelor noastre din prima divizie 
n-au reușit 
magică", 
„4—2—4" și „n—u—u ; “')U, “j'w 
s-au decis - în sfîrșit - să facă 
pasul spre 
ceastă dispunere în teren ca pe 
„ultimul strigăt" în materie de sis
teme. Și aceasta în timp ce, pe
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așezare în teren, 
spus cu sistemul 

echi-

să găsească „formula 
ezitînd încă între 
.4-3-3" ; alții, oare

„4-3-3" apreciază a-
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PRONOSPORT • ti
• Steaua—Rapid și Progresul lăți

— Dinamo București în progra- Ara 
rtlul concursului Pronosport de Tint 
duminică. ra;

• La 5 septembrie: Tragerea A S.
autoturismelor LOTO. — <

O
Cu deosebită nerăbdare este aș- pint 

teptat de participanți oensoursul va : 
Pronosport dc duminică 8 septem- turi
brie, care cuprinde la loc dc frunte L 
întîlinirile primului -cuplaj inter- cele 
bucureștcain al campionatului. tun:

Programul acestui interesant con- citai 
curs este următorul: I. Steaua—Ra- tecț: 
pid: II Progresul—Dinamo Bucii- „Re 
rești; III. Universitatea Craiova — „Fis 
F. C. Aflgeșul ; IV. Steagul roșu — 3 n
Universitatea Cluj; V. Peirotlul — 3 e:
Jiul: VI. A.S.A. Tg. Mureș—Fa- —
rul; VII. Dinamo Bacău — U.T.A.; vâri 
VIII. Ceahlăul P. Neamț — Victo- toai 
ria Roman; IX, Sidciutgislul Ga- —

proir.it


Mai sînt 3 zile pînă la C. M. de lupte greco-romane I

AU SOSIT
PRIMII OASPEȚI

(Urmare din pag. I)

O altă cursă aeriană a adus la 
Băneasa delegația luptătorilor din 
Portugalia. Sportivii portughezi 
participă pentru prima dată la 
campionatele mondiale. Ce stil de 
luptă practică, ce nivel de pregătire 
tactică și tehnică au? Iată întrebări 
la care nu putem răspunde deo
camdată. Antrenorul lor. Costa 
Rut Luis Margaca, încă nu a defi
nitivat la ce categorii vor participa 
cei 7 sportivi. La București s-au 
deplasat următorii luptători portu
ghezi : A. D. Casquilho, L. M. Gri- 
lo, O. F. Goncalvez, A. A. Morais, 
V. V. Madeira, A. L. Galantinho și 
A. B. Santos. Conducător: 
Miramon.
Caldas.

L. V.
Ca arbitru a sosit L. V.

din nou la aeroportul 
Dintr-un avion al socle-

Aseară, 
Băneasa. 
tățij „Sabena” au coborît doi oas
peți de onoare : d-nii dr. DE FER
RARI (S.U.A.), vicepreședinte al 
Biroului F.I.L.A., și HERBERT 
JACOB (Anglia), membru al ace
luiași for internațional. Ei au fost 
întîmpinați de prof. Ion Corneanu, 
reprezentantul țării noastre în bi- 
noul F.I.L.A., și de arbitrul inter
național, Valentin Bați.

„Sînt cit se poate de bucuros
— ne-a declarat d-1 dr. De Ferrari
— că am prilejul să-mi revăd prie
tenii de data aceasta la ei acasă. 
Vin pentru întiia oară în România 
și sînt cuprins de emoții plăcute 
chiar de la primii pași făcuți pe 
pămintul țării dumneavoastră. Sînt 
sigur — a spus, în încheiere, dl. 
dr. Ferrari — că aceste întreceri 
vor fi bine organizate".

„Eu am chiar convingerea — a 
completat dl. H. Jacob — că -mon
dialele- găzduite de România vor 
depăși din toate punctele de vedere 
edițiile anterioare. Am fost în 
București acum doi ani la turneul 
internațional al țării dumneavoas
tră și m-am edificat in întregime : 
bună organizare, excelentă ospita
litate. Regret că în Anglia se 
practică mai mult luptele libere. 
La București vor concura, totuși, 
și doi sportivi englezi".

Astăzi sînt așteptați în Gapitală dl. 
ROGER GOUEON (Franța), președin
tele Biroului F.I.L.A., M. ERCEGAN 
(Iugoslavia), secretar general al Bi
roului F.I.L.A., B. F1KI0RTS (Gre
sia) și M. MATURA (Ungaria), 
nembri prezidențiali ai Biroului 
F.I.L.A.

Tot astăzi și-au anunțat sosirea 
delegațiile sportivilor din Danemarca, 
Turcia. S.U.A., 
iugoslavia.

Polonia, Mexic și

A fost definitivată echipa României
(Urmare din pag. 1)

5. Helsingborg (1963) — locul 2, 
Tampere (1965) — locul 6, Toledo 
(1966) — locul 3. La J.O. de la To
kio (1964) a fost al 4-lea.

A cucerit medalia de aur la tur
neele internaționale de la București 
(1962 și 1965), Leipzig (1963), Bu
dapesta (1963) și VasterSs (1966 
și 1967).

SIMION POPESCU. S-a născut tn 
comuna Cuptoare, raionul Orșova, re
giunea Banat. la 11 august 1940. 
înălțime: 1,73, greutate: 63 
Maestru al sportului.

Practică luptele greco-romane 
1957. Primul său antrenor a fost 
cob Lovasz din Reșița. Fiind elev 
la Grupul școlar profesional din Re
șița, Simion Popescu a activat timp 
de 3 ani in cadrul secției de lupte 
la C.S.M. Reșița. Din I960 face parte 
din clubul Steaua, unde ii are cu an
trenori pe Vascul Popovici și Gheor- 
ghe Șutea. Campion republican de 
juniori in 1953 și 1959. la seniori 
în 1964, 1965, 1966 și 1967.

A participat la turneele „Speran
țelor olimpice" cucerind locul I in 
1960. 1962 și 1963. în 1967 a ctști- 
gat (la cat. 63 kg) primul loc la

kg.

din 
Ia-

0 victorie normală a înotătorilor francezi 
(91-65) după 3 zile de frumoase întreceri

concursul internațional de la Vaste- 
râs (Suedia). A luat parte de două 
ori la „europene". în 1966, la Essen, 
a obținut medalia de bronz, iar in 
acest an, la Minsk, a reușit să ciș- 
tige titlul de campion al continen
tului.

ION ȚARANU. S-a născut în co
muna Măgurele, raionul Tr. Măgu
rele, regiunea București, la 14 mar
tie 1938. înălțime: 1,75, greutate: 
78 kg. Maestru al sportului.

Practică sportul luptelor din 1954. 
Primul său antrenor: Dumitru Hitru. 
De notat că, Ion Țăranu a fost și 
un bun jucător de rugbi, activînd 
pînă în 1956, la echipa Metalul Bucu
rești. Din 1958 face parte din sec
ția de lupte a clubului Dinamo.

în anii 1955, 1956 și 1957 a cu
cerit titlul de campion republican Ide 
juniori, iar în I960, 1962, 1964 și 
1967 — la seniori.

A participat la campionatele bal
canice, obfimnd locul I tn 1961, 
1964 si 1966. 
de la Roma 
bronz, iar în 
de la Minsk

La Jocurile Olimpice 
a ciștigat medalia de 
1967 la „europenele" 

— medalia de argint.

ISTANBUL: Corespondență specială pentru „Sportul popular"

SPERANȚELE INTR-0 COMPORTARE BUNA
LA BUCUREȘTI SÎNT ÎNDREPTĂȚITE

A

După cum ne-a declarat Menet 
Oktar, antrenorul luptătorilor turci 
care se pregătesc pentru întrece
rile de la București, disputa pentru 
locurile fruntașe în acest campio
nat mondial va fi deosebit de dir- 
ză, dată fiind valoarea luptători
lor sovietici, bulgari, români și un
guri, alături de care vor concura 
sportivii turci. Conștienți de difi
cultatea pe care o vor întîmpina 
în drumul spre locurile de... pe 
podium, luptătorii noștri s-au an
trenat foarte intens și speranțele 
într-o comportare mai bună decît 
la Minsk apar îndreptățite.

Iată însă Iotul de luptători care 
va reprezenta Turcia la Campio
natele mqadiale de la București. 
La categoria 52 kg va concura 
Metun Cikmaz, campion național, 
în vîrstă de 25 de ani, originar din 
Adana. La cat. 57 kg va concura 
campionul mondial și balcanic Un- 
ver Beșergyl (29 de ani), născut la 
Istanbul. La cat. 63 kg Metin Ala-

kof, campion balcanic și al Jocu
rilor Mediteraneene (19 ani, origi
nar din Ankara) va încerca să ob
țină mai mult decît locul IV ocu
pat la ediția trecută a C.M. La ca
tegoria 70 kg, Vahap Pehlivan, (25 
de ani, născut la Malagya) va în
cerca să-și îmbunătățească palma
resul, în care figurează deocam
dată doar locul II la campionatele 
balcanice. La categoria 78 kg cam
pionul european pe anul în curs, 
Siri Agar <24 de ani, originar din 
Istanbul), va asalta titlul mondial. 
La categoria 87 kg, Negdet 
Uțar (34 de ani, de asemenea năs
cut Ia Istanbul) va încerca să do
vedească pe saltea că, deși cel mai 
vîrstnic 
serioase 
sul, - în 
medalii 
raneene 
97 kg,
Topaz (26 de ani, născut la Can- 
cirî) se va prezenta, de asemenea, 
cu o vie dorință de afirmare. In 
sfîrșit, la categoria peste 97 kg, 
Gyassetin Ylmaz, de 5 ori campion 
al lumii (29 de ani, născut la 
Korf), cred că nu are nevoie de

8

om al echipei, are resurse 
de a-și îmbogăți palmare- 
care figurează în prezent 
de aur la Jocurile Medite- 
și Balcanice. La categoria 
campionul național Omei

BREVIAR
• F.R.L. ne-a cmunicat echipa Suediei care va participa la „mon

diale". lată numele sportivilor suedezi: Poikalla (cat. 70 kg), Karstrom 
(cat. 78 kg), Olsson (cat. 87 kg) și Svensson (cat. 97 kg).

prezentare... Media de 
echipei turce este de 26,2

vîrstă 
ani.

• în ziua de 30 au
gust, membrii Biroului 
F.I.L.A. se vor Întru
ni într-o ședința de lu
cru Pe ordinea de zi 
figurează și trei refe
rate prezentate de

U.R.S.S.. („Campiona
tele europene de lupte 
greco-romane de la 
Minsk"). TURCIA 
(„Campionatele euro
pene de lupte libere 
de la Istanbul"), BUL-

GARIA („Campionatele 
mondiale de lupte li
bere și greco-romane 
— juniori — de Ia 
Haskovo» — care tre
buiau să albă loc în 
luna august).

Y.
ziarist turc

NULE

fi aplicat la cea de-a* Tn Iegăturâ cu 
XVI-a ediție a C.M. de 
declarat următoarele l „La actuala ediție a „mondialelor" va fi aplicat un 
nou sistem de arbitraj. Rezultatul tntîlnirii fiind dat de un singur arbitru 
judecător. (Foile de punctaj ale juriului se vor lua tn considerație numai in 
cazul unei contestații). Aceasta presupune foarte mult discernâmînt in dele
garea arbitrilor judecători, cărora le revine o mare responsabilitate în apre
cierea rezultatelor înttlnirilor. Stntem convinși că arbitrii delegați de F.I.L.A. 
vor conduce cu competentă meciurile tncredințat»*.

sistemul de arbitraj care va
lupte, arbitrul international VASCUL POPOVICI ne-a 
La actuala ediție a

• FOTBAL PE GLOB • FOTBAL
TRAKIA — ÎNVINGĂTOARE

* In etapa a III-a a campionatului 
Bndgar. campioana țării, Trakia, ju- 
k-înd pe teren propriu, a învins pe 
(Botev Vrața cu 3—0, prin golurile 
înscrise de Dermendjiev, Dișkov șl 
Popov. Celelalte rezultate ale etapei i 
Lokomotiv Sofia — Levski 1—0, 
ȚS.K.A. Cerveno Zname —. Slavia 
2—I, Cerno More — Botev Burgas 
1—2, Sliven — Beroe 2—0, Dobrud- 
ja — Lokomotiv Plovdiv 1—0, Spar
tak Pleven — Spartak Sofia 1—1, 
Marita — Minior 1—2. în clasa
ment: Lokomotiv Sofia și Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname cite 6 p. Botev Bur
gas 5 p, Trakia și Minior 4 p.

REZULTATE din campionatul en
glez: Chelsea — Fulham 1—1; Co
ventry City — Sheffield United 2—2, 
Liverpool — Newcastle 6—0; Man
chester United — Leicester City
1— 1. Nottingham — Arsenal 2—0, 
Sheffield Wendesday — Burnley
2— 1, Southampton — West Brom
wich Albion 4—0. Sunderland — 
Everton 1—0; Tottenham — West 
Ilam United 5—1 ț Wolverhampton 
— Leeds United 2—0.

A XX-A ETAPA a campionatului 
maghiar: M.T.K. — Eger 4—0. H»n- 
ved — Komlo 11—I. Gyor —Tata- 
banya 2—1, Salgotarjan — Ujpest 
0—2. Pecs — Csepel 0—1, Szom- 
bathely — Szeged 3—1, Vasas —

0“ fotografie cu autograf de la Alain Mosconi. Asul notației franceze 
o dedică cu toată simpatia sportivilor noștri Foto : A. Neagu

în sfîrșit, în ultima întrecere din 
program, echipa de ștafetă 
4x200 m liber a oaspeților, care 
deține actualmente recordul euro
pean, a ciștigat fără emoții, în 
fața echipei noastre, care deși a 
întrecut recordul țării 
lucit (cu excepția lui 
tuși de puțin. Iată și 
complete ale ultimei 

200 m liber: A.
(Fr.) 2:02,4, Rousseau (Fr.) 2:04,6, 
Slavic (Rom.) 2:07,3 VI. Moraru 
(Rom.) 2:07,8 (H. C. Vigne 2:06,4, 
Vănacker 2:06,4, Marie 2:09,6) ; 
200 m spate: P. RANDAXE (Fr.) 
2:21,1, Vicente (Fr.) 2:21,9. Z.
Giurasa (Rom.) 2:24,3. T. Șerban 
(Rom.) 
2:24.3, 
bras : 
Herdt 
(Rom.) 
2:49,0 
2:42,3, 
ber : 
2:05,7. 
2:03,2,
8:423
2:07.5,
2:12,0,

(Urmare din pag. 1) 
favoritul nr. 1 a fost întrecut de mai 
tînărul său coechipier Pierre Ran- 
daxe, ambii sosind pe primele două 
locuri, 
priză : 
„mers" 
(2:24,3 
vins atît pe
Șerban, care au evoluat sub po
sibilități.

A urmat cursa de 200 m bras 
și... cea de a 5-a victorie româ
nească în această întîlnire. Chiar 
de la plecare, Costa și Șople- 
reanu s-au instalat la conducere, 
ajungînd la 100 m 
un timp intermediar 
normal ar fi trebuit 
la sfîrșitul probei 
de 2:31,0—2:32,0. Startul lor fur
tunos avea însă să le fie fatal, 
mai ales lui Șoptereanu. După 
cea 
s-a desprins clar în cîștigător, 
dar 
apel la toate resursele pentru a 
rezista atacului lansat de fran
cezul Marc De Herdt, trecut pe 
planul al doilea la 180 de metri. 
Așadar, în loc de 8—3 în această 
probă doar 7—4...

în tabăra română o sur- 
Șlefan Benedek, care a 
în afară de concurs 

— record personal) a în- 
Giurasa, cît și pe

în 1:12,d'
care în mod 
să le aducă 
un rezultat

de a treia întoarcere. Costa

în final el a trebuit să facă

DE LA SARATOV
Ea Saratov (U R.S.S.), s-a des

fășurat turneul internațional feminin 
de volei deschis reprezentativelor fe
roviare din Europa. Ea întrecere au 
luat parte 8 echipe. Intre care și o 
selecționată românească, alcătuită pe 
scheletul Rapidului. Voleibalistele 
noastre au obținut următoarele re
zultate- 3—0 cu Iugoslavia și Un
garia ; 3—1 cu Bulgaria și Polonia; 
0—3 cu U.R.S.S. In clasamentul fi
nal primul loc a fost ocupat de e- 
chipa U.R.S.S., urmată de România, 
Polonia, Bulgaria, Ungaria, Ceho
slovacia, R.D.G. și Iugoslavia.

i

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH
■> >

După desfășurarea 
trerupte din cadrul 
național de șah de ... __
fruntea clasamentului se află acum 
4 jucători : Matulovici (Iugoslavia). 
Fischer (S.U.A.), Gheller și Holmov 
(U.R.S.S.), fiecare cu cîte 10*/. punc
te. în partida continuată din runda 
a 12-a, iugoslavul Janosevici a cîș- 
tigat la Fischer. După 14 runde, Soos 
(România) are 6 puncte și o partidă 
întreruptă.

partidelor ln- 
turneului inter- 
la Skoplje, în

în turneul internațional de șah de 
la Havana, lider continuă să fie, 
după trei runde, marele maestru in
ternațional Polugaevski (U.R.S.S.). 
care totalizează 2l/« puncte. Urmează 
in clasament Larsen, Bednarskl, Fl- 
iip șt Talmanov, fiecare cu cîte 
2 puncte.

PE GLOB • FOTBAL PE GLOB •
Dunaujvaros 8—0, Dyosgyor — Fe- 
renevaros 1—2.

IN CAMPIONATUL francez: Nice 
—Sedan 1—0, Marseille — Bor

deaux 2—1. Anger — Aîx 3—1. 
Stade de Paris — Nancy 2—1, St. 
Etienne — Lens 3—0.

CONTINUINDU-Ș1 turneul in A- 
merica, lntemazionale Milano a jucat 
la Toluca cu formația mexicană To
luca, campioana Mexicului. Scor 2—1 
(I—0) pentru italieni Golurile în
vingătorilor au fost realizate de Niel
sen

DU PA trei în camninnatnl
Olandei conduc echipele Ajax Am

sterdam și Feijenoord cu cîfe 6 p. 
Duminie.1 Aiax a învins cu 4—0 pe 
Dos, iar Feijenoord a cîștigat în de
plasare cu 5—0 în meciul cu Nec.

CAMPIONATUL cehoslovac: Slo
van Bratislava — Inter Bratislava 
1—0. Jednola Trencin — Jednota Zi- 
lina 2—1, Sklo Union Teplice — 
Lokomotiv Kosice 2—0. Skoda Plzen 
— Sparta Praga 0—0.

JOI, la Zagreb. Dinamo din loca
litate va întîIni în primul meci al 
finalei „Cupei orașelor tirguri" pe 
Leeds United (Anglia). Returul ur
mează să aibă loc peste o săptă- 
mină. în Anglia.

nu a stră- 
Slavic) cî- 
rezultatele 
reuniuni: 

MOSCONf

2:28,5 (H. C. Șt. Benedek 
Potoceanu 2:28,4) ■, 200 m
V. COSTA 2:36,4, M. De

(Fr.) 2:37,4, Șoptereanu
2:38,2, Servisolle (Fr.) 

(H. C. P. Teodorescu
Soos 2:45.t); 4x200 m 11- 

FRANȚA 8:21,8 (Mosconi 
Rousseau 2:08,3. Moreau 
Luyce 2:04,6), România 
— nou record (Slavic 
D. Nagy 2:12,0, Gottei

VI. Moraru 2:10,8).

SCURT
• Cu prilejul unui concurs de na- 

tatie desfășurat la Tokio. Douglas 
Russel (S.U.A.) a stabilit un nou re
cord mondial la 100 m spate : 59.5 
(v.r. 59,6, Thomson Mann — S.U.A.).
• Jack Brabham (Australia) a cîș-

tigat competiția internațională auto
mobilistică (formula 1) „Marele pre
miu al Canadei”. El a concurat pe 
o mașină „Lotus", realizînd pe cei 
354,05 km timpul de 2h — -
die orară 133.23 km). In 
campionatului mondial 
prezent Denis Holme cu 
de Brabham cu 34 p.
• Reprezentativa R F. a Germa

niei a ciștigat competiția interna
țională de polo pe apă ..Trofeul ce
lor șase națiuni", desfășurată la Barcelona. ----- -■
R.F.G. 
gia 2—2. Olanda -
• La Rotterdam, .. __  . .

plonatul european de călărie. 
Kowalczyk (Polonia) a ciștigat pro
ba de obstacole (640 m, 14 obstaco
le) cu timpul 1:24,2. In proba de dre
saj a terminat învingător irlandezul 
Eddie Boylan cu 33 p penalizare.
• Alte rezultate înregistrate în

concursul internațional dc natație 
„Marele premiu al Varșoviei" : mas
culin : 100 m liber Gomula (Polo
nia) 55.2 ; loo m bras Morsciukov 
(U.R.S.S.) 1:08.9 ; 200 m spate Tiknius 
(U.R.S.S.) 2:16.2 ; 200 m fluture Suz- 
dalțev (U.R.S.S.) 2:12.4 : 200 m mixt 
Dunaev (U It.S.S.) 2:17,0; feminin: 
100 m spate caron (Franța) 1:09,6; 
200 m bras Prozumenșeikova (U.R.S.S.) 
2:44.6 : 100 m fluture Deviatova
(U.R.S.S.) 1:08,2 : 400 m mixt Zaha
rova (U.R.S.S.) 5:32.9.
• Concurs atletic la Melbourne : 

10 mile — Ron Clarke 47:50.0. Luînd 
startul la Stockholm, Gaston Roe 
lants (Belgia) a ciștigat proba de 
3 000 m obstacole tn 8:32,8.
• Meci internațional de polo ta 

Utrecht : Olanda — Belgia 7—1.
• Scor final în înttlnirea de nata- 

tie Anglia — olanda 103—72 în fa
voarea Angliei.

40:40.0 (me- 
clasamentul 
conduce în 
43 p, urmat

Rezultate din ultima zi : 
— Spania 2—1, Suedia — Bel- 

Anglia 7—2.
a început cam- 

jan

TIRIAC Șl NĂSTASE 
CONCUREAZĂ
LA BRATISLAVA

în această săptărnînă, tenismanit 
noștri fruntași Ion Tiriac și Ilie 
Năstase iau parte la campionatele 
internaționale de tenis ale Cehoslova
ciei, care se desfășoară la Bratislava. 
La întoarcere, cei doi jucători vor 
concura la competiția internațională 
dotată cu „Cupa Mamaia® progra
mată între 4 și 10 septembrie.

Redacția și administrația i ști Vasile Cont, nt 16 telefon H 10.05 Interurban n șt 236 T-tox «portrorr hun ign t<p,rul i P .Informația’ «u Brezotaua 23—25. IO'iRS
PRE|VL ABONAMENTULUI i 1 lună i 8.50 lei ; 3 luni i 19.50 lei) 6 lunii 39 ,ei , l an: 78 leL tU JUv»



FBAL
O bl e m e...

ni reputati 
sării. Ram- 
>ria, ca să 
Iile, au și 
st sens. La 
or al Bra- 
n pretenții 
ost de an-
- spune 

ea. A so- 
tltccva, în- 

s-a dove- 
!e. Eu pro- 
ata să de- 
te cel mai

spune că 
si sale ca
ii n-a fost

este în 'm- 
considerăm

pasat, ori a driblat și apoi și-a 
reluat locul pentru a urmări li
niștit consecuția fazei. Ce denotă 
aceasla ? Că nu se cunoaște JO
CUL FĂRĂ MiNGE (sprijinirea 
permanentă a purtătorului de ba
lon), element care fine de abece
darul fotbalului. Sau, dacă se cu
noaște nu se... aplică.

Și atunci ? Să mai vorbim de 
concepție, de placă turnantă, de 
blocuri funcționale, de un-doi-uri, 
triunghiuri, de centrarea înapoi ? 
O singură dată în 180 minute de 
joc ale cuplajului de pe „23 Au
gust" ne-a fost dat să înregistrăm 
o perfectă centrare înapoi. în 
min. 60 al meciului Dinamo Buc. 
— Univ. Craiova, Sfîrlogea a de
marat cu succes pe aripa stîngă, 
după care i-a trecut balonul lui 
Niță, aflat în poziție excelentă de 
șut. Minuscula extremă a craiove- 
nilor avea, cum se spune, golul

nostru

u ne plaoe 
idicâm însă

a se 
noțiuni 
Astfel, 
■zările, 
or rezolva 
nele jocu- 
i pe o di- 
î. Antreno- 
ți de veri- 
Și, cu toa- 
să ne ofe- 

s noastre ? 
e nerv, în 
stă la loc 
ir, foarte 
măriți pînă 
□ etape își 
iată în mo- 
nu se mai 
j avut, l-a

ab- 
în 

s-a 
ori-

avea, cum se spune, golul 
în vîrful bocancului. Tre
buia door să șofeze dintr-o 
bucată pentru a nu oferi 
adversarului posibilitate de 
intercepție. Cum a pro
cedat el ? A încercat o 
preluare (defectuoasă) si a- 
poi a șutat în... Oble- 

menco, ivit pe traiectoria mingii. 
Curînd după aceea, Cîrcium&rescu 
a avut și el o bună ocazie să 
finalizeze, dar, comrțînd aceeași 
greșeală - ezitare în fața porții 
- a pierdut un tempo, suficient 
pentru Pîrvu să-l contreze la 
timp.

In rest, cum spuneam, amîndouă 
partidele au abundat în greșeli 
de tot felul, care au culminat 
mingi trimise acasă, imprecis, 
un autogol și cu trei lovituri 
la 11 metri. Toate pe motiv 
fault în coreu. Asistam parcă 
«Comedia erorilor*...

cu 
cu 
de 
de 
la

G. NTCOLAESCU

,. o singură miu^țe „aruncai <i“ în grămadă. O 
e fotoreporterul notilm, de joc ne&iulit...

RT ® PRONOSPORT © PRONOSPORT
X. C.F.R

XI. C.F.R.
Timișoa- 

loara — 
ia Oradea

i desparte 
-.brie, cînd 
re a auto-

- ca și la 
bmie auto- 
i și capa- 
• de pro- 
JMITAT: 
100
>1“ pentru 
in primele

î valoare 
rc cîștigă-

și 50 EX

CURSII CU PETRECEREA REVE
LIONULUI LA BERLIN (prin 
tragere la sorți) pentru 2 numere 
câștigătoare din 4 extrase.

Cu 40 lei puteți participa la toate 
cele 20 extrageri a cite 4 numere 
din 90. în total se extrag 80 de nu
mere.

Luni 4 septembrie ultima zi de 
vînzare a biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONG EXPRES nr. 34 
DIN 23 AUGUST 1967

EXTRAGEREA I: categoria a 
II-a : 1 variantă a 44.255 lei și 2 a 
19.255 lei ; categoria a 111-a : 39 va
riante a 1.595 lei : categoria a IV-a: 
270 variante a 296 lei; categoria 
a V-a : 834 variante a 95 lei ; cate
goria a VI-a : 4.21,2,5 variante a 
26 hei.

Report -categoria I : 57.606 lei.

C.S.M.S. lași
SERIA I

C.S.M.S. IAȘI — ELECTRONI
CA OBOR (2—O). Joc viu dispu
tat, cu multe faze de gol. Gaz
dele au acționat mai clar în prima 
parte, cînd au dominat și- au 
deschis scorul în min. 18 prin 
Cuperman. De asemenea, au mai 
ratat cîteva ocazii : Incze în min. 
11, Ștefănescu I în min. 12 și 
Romilă în min. 28. Si oaspeții pu
teau să marcheze, însă Feodot 
a ratat în min. 38 și 40. După 
pauză, ieșenii majorează scorul 
prin același Cuperman în min. 
70. De remarcat că Cuperman a 
ratat un penalti în min. 78. A 
HTbitrat bine Zaharia Chifor — 
Brașov. (D, Diacoaescu, coresp. 
principal).

CHIMIA SUCEAVA — PORTUL 
CONSTANȚA (2—0). O ploaie 
măruntă și deasă a influențat în 
maTe măsură jocul. In repriza I 
oaspeții s-au arătat mai mobili 
și au contraatacat periculos. 
După pauză, sucevenii au con
struit acțiuni ofensive cu mai 
multa claritate. Au marcat: Ni- 
oolau (min. 67) și Brîndușescu 
(min. 75). C. Buburuz — Bacău 
a condus corect. (R. Munieanu, 
coresp.).

CJ-.R. PAȘCANI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI (2—1). Jocul 
a fost de factură tehnică mo
destă. Oaspeții au pus accentul 
pe apărare, iar contraatacurile lor, 
prin Marica și Stanciu, nu au 
fost destul de periculoase. Totuși, 
studenții au deschis scorul în 
min. 25. Autor : Piguiea. în min. 
40 ceferiștii au egalat prin Ata- 
riasiu. Ulti-mul gol a fost înscris 
de Marinescu în min. 70. Arbi
trul N. Cursaru — Ploiești a 
condus bine. (C. Enea, coresp.).

POIANA CÎMPJNA — FLACĂ
RA MORENI (1—0). Meciul s-a 
desfășurat în limitele unei de
pline sportivități. Gazdele au ju
cat excelent, iar oaspeții s-au 
apărat supranumeric. Unicul gol 
a fost realizat de Moraru în min. 
75. Ilie Dră ghici — București a 
arbitrat bine. (C. Vîrjoghie, co
resp.).

METROM BRA-ȘOV — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ (0—0). 
Nivelul tehnic al jocului a fost 
scăzut. Brașovenii au dominat co
pios și au ratat ocazii prin Ar- 
deleanu, Sima și Budai. Jucătorii 
de la Ceahlăul s-au apărat în 
permanență, avînd doar cîteva 
„ieșiri" la poarta adversă. Arbi
trul G. Vasilescu I — București 
a -condus nesatisfăcător. (Victor 
Secăreanu, coresp.).

CHIMIA RM. V1LCEA — VIC
TORIA ROMAN (0—0). Jucătorii 
de la Chimia au dominat, însă au 
dat multe pase la adversar. Oas
peții au pus accentul pe apărare 
și și-au încercat de puține ori 
șansele în atac. Gh. Retezan — 
București a arbitrat bine. (D. 
Roșianu, core.sp.).

METALUL BUCUREȘTI — SI- 
DERURGTSTUL GALAȚI (1—1). 
I,ipsindu-le un coordonator de joc. 
acel „cap limpede" care să aibă 
clarviziune și orientare în teren, 
m-etalurgiștii n-au putut scoate 
acasă mai mult de un meci egal, 
deși au stat majoritatea timpului în 
jumătatea de teren adversă. Și au 
avut «destule ocazii de a-și asigura 
o victorie comodă. Imprecizia și 
nervozitatea și-au pus însă am
prenta pe jocul înaintașilor. Este 
cazul să arătăm că din echipă au 
lipsit o serie de jucători titulari, 
ca Tudor, Niculescu II, Georgescu 
etc.

Golurile au fost realizate de că
tre Tancu-Metalul (min. 56), care 
a reluat in plasă o centrare a lui 
Decu, și de către Stătescu-Siderur-

EXTRAGEREA a II-a : catego
ria a II-a : 1 variantă a 51.255 lei 
și 0,5 variante a 26.255 lei ; cate
goria a Hl-a : 36 variante a 1178 
lei ; categoria a IV-a : 180 varian
te a 302 lei ; categoria a V-a : 
636.5 variante a 85 lei ; categoria 
a Vl-a : 2.739 variante a 27 lei.

Report categoria I : 36.397 lei.
Premiile de 25.000 lei de la extra

gerea I și a II-a, atribuite unei va
riante de categoria a II-a. vor fi 
trase la sorți miercuri 30 august 
1967.

Plata premiilor de la acest con
curs va începe în Capitală de vi
neri 1 septembrie, iar în țară apro
ximativ din ziua de 5 septem
brie a.c.

Rul/rică redactată de Administrația 
de stat Loto—Pronosport.

și C.F.R. Timișoara - lideri în divizia B
gistul (min. 68), care a transformat 
o lovitură de la H rn, acordată do 
arbitru la un henț dubios în careu.

Arbitrajul lui Mihai Vaslliu- 
Ploiești a fost inegal. Bun în prima 
repriză, slab în cea de-a doua. El 
a refuzat un 11 m evident comis 
de apărătorii echipei din Galați, 
în final, după ce oaspeții au egalat 

Facă din meciul Meiului București — Siderurșfislul Calafi. din cadrul 
diviziei li

a arbitrat în compensație, fluierînd 
aproape toate atacurile la minge 
ale jucătorilor gălățeni drept faul
turi, în favoarea Metalului.

METALUL : Niculescu — Marin. 
Nedelcu, Cojocaru, Bălănescu — 
Dobre, Chiru — lancu, Voinea. 
Fanteiimon, Decu.

SIDERURGISTUL : Iorgulescu — 
Rugină, Profir, Stancu. Dima — 
Velea. Lehăduș — Adam. Cojo- 
caru. Botescu, Stătescu.

★
La sfirșitul jocului, in timp ce 

arbitrul M. Vasiliu se îndrepta 
spre cabine, mai mulți huligani au 
săriț in terenul de joc, l-au încon
jurat pe arbitru, injurîndu-1 și lo- 
vindu-1. Cu mare greutate acesta 
a fost scos din mîinile huliganilor 
de către jucători și cițiva organi
zatori și condus la cabină.

Faptele săvârșite de o mină de 
derbedei trebuie pedepsite cu toată 
asprimea. Și există legi în acest 
sens. Cum însă nu este prima oară 
cînd pe acest teren au loc aseme
nea incidente, sperăm că Federația 
română de fotbal va ridica dreptul 
de organizare secției de fotbal a 
duhului Metalul.

C. DUMITRIU
CLASAMENT

1. -C.S.M.S. Iași
2— 3. Siderurgisiui Gl.
2— 3. Chimia Suceava

4. Victoria Roman
5— 7. Portul Constanța
5— 7. FlacAra Moreui
5— 7. Metrom Brașov
8— 9. Poiana Cimpina
8— ». C.F.R. Pașcani 

10—13. Politehnica Buc. 
10—13. Chimia R. Vilcea 
10—13. Ceahlăul P. N. 
10—13. Metalul Buc.

14. Electronica Obor

2 2 0 0 4-1 4
21103-13
2 110 2-03
21101-03
21012-22 
2 10 12-22 
20201-12 
21011-22
2 10 12-32
2 0 113-31
2 0 111-21
20111-21
20111-21
20110-21

ETAPA VIITOARE : C.F.R. 
Pașcani — Flacăra Moreni, Po
iana Cîmpina — Metalul Bucu
rești, Electronica Obor — Chi
mia R. Vîlcea, C.S.M.S. Iași — 
Metrom Brașov, Portul Constan
ta — Politehnica București, 
Ceahlăul P. Neamț — Victoria 
Roman, Siderurgistul Galați — 
Chimia Suceava.

SERIA A II-A
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

OLIMPIA ORADEA (7—1). Peste 
4000 de spectatori au asis
tat la un joc in care studenții 
au încercat să se reabiliteze pen
tru evoluția slabă din prima e- 
tapă. Ei au reușit acest lucru 
numai în parte. Spunem aceasta 
deoarece au creat puține faze 
clare de fotbal. Majoritatea go
lurilor au fost înscrise din faze 
fixe. Oaspeții au fost inexistenți 
pe teren și golul realizat de ei, 
prin Petrică în min. 85, este 
rezultatul unei greșeli a apără
rii gazdelor. Au marcat Popa- 
nică (min. 6), Cotormani (min. 
27 și 60), Mureșan (min. 31 din 
11 m), Surdan (min. 35 și 75) și 
Bodrojan (min. 52). A arbitrat 
bine M. Biolan — Turnu Seve
rin. (P. Arcan — coresp. prin
cipal).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.F.R. CLUJ (4—2). Victoria e- 
chipei locale se datorește în spe
cial jocului bun din repriza a 
II-a. In această perioadă jucăto
rii de la Gaz metan au atacat 
continuu și au fructificat trei 
ocazii prin Gărtner (min. 58), 
Lepădatu (min. 71) și Matei (min. 
78). In prima repriză oaspeții au 
dominat și și-au concretizat su
perioritatea înscriind de două 
ori. Autori: Majurache (min. 5) 

ți Uifăleanu (min. 38). Cel de-al 
patrulea gol al gazdelor a fost 
marcat de Gârtner (min. 14). I. 
Boroș — Timișoara a condus bine 
ți autoritar. (Z. Itîșnoveanu, co
resp.).

MINERUL B. MARE — ME
TALUL HUNEDOARA (3—0). 
Deși lipsiți de aportul lui Uivari,

Foto : T. Roibu

Cromeli și Doboș localnicii au 
dominat copios, obținind o vic
torie pe deplin meritată. Oaspe
ții s-au comportat modest acțio- 
nind pe contraatac. Prin 
asemenea acțiuni și-au creat 
două ocazii care au fost ratate 
de Steiner și Mercea. Au în
scris: Fillo p (min. 14), Sua- 
kovschi (min. 48) și Hornung 
(min. 88). (T. Tohătan, coresp. 
principal).

IND. SlRMEI C. TURZII — 
C.S.M. SIBIU (2—1). Gazdele au 
dominat majoritatea timpului, 
dar au fost ineficace. Oaspeții au 
atacat sporadic ți periculos. Au 
■marcat: Albu (min. 34), Balaban 
(min. 49), respectiv portarul 
Duca (min. 80 — autogol). T. 
Barna — Petroșani a arbitrat 
slab, a dat decizii greșite și nu a 
sancționat multe abateri (P. Tone, 
coresp.).

VAGONUL ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA (0—1). Arădenii au 
dat satisfacție numai în primele 
15 minute ale fiecărei reprize. In Mare — C.F.R. Cluj.

F. R. Fotbal constată:
După desfășurarea celei de a 

doua etape a diviziei naționale A, 
se constată — în general — ace
leași deficiențe semnalate și în 
partid-eJe primei etape.

Sub Taport lehnico-tactic, etapa 
nu a marcat — în ansamblu — 
o creștere a calității, în compa
rație cu nivelul arătat anterior. 
Execuțiile tehnice au fost lipsite 
de precizie, forță și varietate. Au 
abundat pasele greșite, deposedă
rile incorecle, dure, periculoase 
(autori D. Nicolae, Nunweiller 
III, acesta fiind și eliminat de pe 
teren, Dragomir și alții) dar, mai 
ales, deficiențele în trasul la 
poartă, exprimate prin numărul 
scăzut de goluri (numai 11 în 
cele 6 partide oficiale). Acțiunile 
de joc arată că antrenorii și ju
cătorii continuă să înțeleagă in
tr-un mod simplist și mecanic sis
temul cu 4 fundași. Lipsa de va
rietate în fazele ofensive, viteza 
scăzută, circulație de balon mo
notonă ca sens, conducerea pre- 
lungilă a mingii, ignorarea jocu
lui fără minge, tendința spre re
zolvări individuale a acțiunilor de 
atac, toate acestea au determinat

ȘTIRI... ȘTIRI...
SCHIMBĂRI IN PROGRAMAREA 

UNOR MECIURI

Federația română de fotbal a 
schirrrbat ordinea disputării urmă
toarelor meciuri din divizia C, 
seria Nord : Chimica Tîrnăveni — 
Steaua roșie Salonta (din etapa a 
IlI-a — se va juca la Tîrnăveni) ; 
Steaua roșie Salonta — Medicina 
Tg. Mureș (din etapa a V-a — la 
Salonta) ; Medicina Tg. Mureș — 
Minerul Bihor (din etapa a VI-a — 
la Tg. Mureș).

TURNEUL
„SPERANȚELOR OLIMPICE"

Duminică s-au disputat noi me
ciuri în cadrul turneului ..Speranțe
lor olimpice", care are loc în mai 

rest, ei au acționat dezordonat, 
jocul lor fiind apreciat in an
samblu ca unul dintre cele mai 
slabe. Feroviarii au câștigat pe 
merit, in urma unui joc mai or
ganizat, concretizindu-și superio
ritatea mai ales la mijlocul tere
nului. Unicul gol al partidei a 
fost înscris în min. 34 de către 
Fodor. A arbitrat satisfăcător Al. 
Toth — Oradea. (Gh. Nicolădță, 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C.F.R. 
ARAD (2—0). Evoluția echipei lo
cale a dezamăgit. Jucătorii au 
dat multe pase greșite, iar jocul 
lor a fost indicii, fără orizont. 
Linia de înaintare a Crișului a 
avut o evoluție ștearsă. Ceferiștii, 
după o repriză mai slabă, au 
dominat în partea a doua, in 
min. 85 jucătorul Ghenghe (CFR) 
a fost eliminat pentru proteste 
și vociferări repetate la decizi
ile arbitrului. Au marcat : N. 
Alexandru (min. 23 din 11 m) și 
Harșani (min. 45). S. Mureșan—- 
Turda a arbitrat competent. 
(Ilie Ghișa, coresp. principal).

A. S. CU GIR — C.S.M. RE
ȘIȚA (1—0). Aproape tot timpul 
meciului a plouat, fapt ce a in
fluențat desfășurarea jocului. 
Gazdele au ratat multe ocazii. 
Unicul gol a fost înscris in min. 
37 de Neamțu din .11 m (jucă
torul Given a oprit mingea cu 
mina). A condus bine Petre So
ții — Mediaș. (M. Vîlceanu, co
resp.).

CLASAMENT

1. d.F.R. Timișoara 2 2 O 0 7-0 4
2. Crișul Oradea 2 1 1 0 2-1 3
3. Polit. Timisoara 2 1 0 1 7-4 2
4. C.S.M. Sibiu 2 1 0 1 4-2 2

5— 6. C.S.M. Reșița 2 1 0 1 2-1 2
5— 6. Minerul B. M 2 1 0 1 3-2 2
7— 8. înd. s. C. Turzii 2 1 0 1 2-2 2
7— 8. Vagonul Arad 2 1 0 1 3-3 2

9. C.FJt. Arad 2 1 4) 1 1-2 2
10—li» Olimpia Oradea 2 10 J. 5-7 2
10—11. Gaz m. Mediaș 2 1 0 1 4-4» 2

12. A.S. Cugir 2 1 0 1 1-6 2
13. Met. Hunedoara 2 4) 1 1 1-4 1
14. CJF.R. Cluj 2 1) 4) 2 4-7 4

ETAPA VIITOARE: C.F.R. 
Arad — Vagonul Arad, Ind. sâr
mei C. Turzii — C..S.M. Reșița, 
C.FJt. Timișoara — Politehnica 
Timișoara, Metalul Hunedoara — 
A. S. Cugir, Olimpia Oradea — 
Crișul Oradea, C.S.M. Sibiu — 
Gaz metan Mediaș. MinerulBaia

partide lipsite de eficacitate și 
spectaculozitate.

Ca aspecte satisfăcătoare pot fi 
considerate doar pregătirea fizică 
(în linii mari corespunzătoare), 
evidențiiridu-se în acest sens Uni
versitatea Craiova, Universitatea 
Cluj și Farul, atitudinea corertă, 
sportivă, a majorității jucătorilor, 
precum și calitatea arbitrajelor — 
in general bună.

Jocurile au decurs în condiții 
organizatorice corespunzătoare, 
exceptînd meciul Jiul — Progre
sul, Ia care echipa bucureșteană 
uu a prezentat legitimațiile jucă
torilor — nitindn-le acasă — ne
glijență ce denotă o gravă lipsă 
de răspundere din partea condu
cerii secției.

F.R.F. atrage atenția tuturor 
factorilor angrenați în activitatea 
fotbalistică să analizeze temeinic 
comportarea echipelor în etapa de 
duminică, stabilind măsuri care 
să ducă la eliminarea lipsurilor 
existente, astfel inert etapele vi
itoare să arate o creștere evi
dentă a potențialului de joc al 
formațiilor din prima divizie.

COMISIA TEHNICĂ 
A F. R. FOTBAL

ȘTIRI... ȘTIRI...
multe orașe din Bulgaria. Echipa 
reprezentativă de juniori a țării 
noastre a fost întrecută de U.R.S.S. 
cu scorul de 3—2.

EXCURSIE PENTRU MECIUL 
TRAKIA PLOVDIV — RAPID

Cu prilejul întîlnirii de fotbal 
de la Plovdiv din cadrul C.C.E., 
clubul Rapid .organizează — pen-. 
tru membrii .susținători legitimați 
— o excursie de trei zile (26 - 27 -28 
septembrie). Gestul unui loc este • 
de 395 lei plus 96 tei bani de bu
zunar.

înscrierile se fac la club numai 
în ziua de 29 august, între orele 
17—21. Completarea formularelor se t 
va face in z ua de 30 august.


