
Halterofilii de la Steaua

învingători in R.D. Germană
Recent a avut loc la Leip

zig întîlnirea internațională de 
haltere între echipele cluburi
lor militare Vorwărts Berlin, 
Steaua București și Ț.S.K.A. 
Sofia. La capătul unei dispu
te foarte interesante, sporti
vii români au reușit să ob
țină victoria, totalizind IC p, 
față de Vorwărts — 15 și 
Ț.S.K.A. — 13 p. In întrece
rea directă, Steaua a învins 
formația germană cu 4—3 șl 
pe cea bulgară cu 5—2.

Dintre rezultatele indivi
duale, cel mai bun a fost 
cei înregistrat de Gh. Mincu 
la categoria grea. El a reușit 
H® kg la „împins**, perfor
manță care reprezintă un nou 
record al țării noastre.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITl-VA!
Cenf,a/ă

^'"■"loara-Dsva

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

Afltft un ASTĂZI ÎNCEPE
Hr. 5370

★
Etapa finală

Miercuri a campionatelor
30 august republicane

1367 de călărie
★ Baza hipică din Calea Plev- 

nei va fi, începînd de astăzi, 
gazda întrecerilor din cadrul 
etapei a IlI-a, finală, a cam
pionatelor republicane do că
lărie (obstacole și dresaj) pe 
anul 1967.

4 pagini 25 bani

MAI SlNT 2 ZILE PÎNĂ LA C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE

CONTINUĂ SĂ SOSEASCĂ PARTICIPANT!! LA MAREA ÎNTRECERE
Primii oaspeți care au so

sit ieri în București, gazda 
celei de a XVI-a ediții a 
campionatelor mondiale de 
lupte, au fost sportivii da
nezi. Lunga călătorie din 
Danemarca pînă ~ 
nia ei au făcut-o 
Cu toate acestea, 
în Gara de Nord 
danezi erau bine 
se interesau unde și cînd 
pot face primele antrena
mente. Danemarca va fi 
prezentă în competiție cu 
cinci luptători, unii dintre 
ei avînd la activ numeroa
se participări la marile în- 
tîlniri internaționale, cum 
sînt Jocurile Olimpice și 
campionatele mondiale și 
europene. Cel mai cunos
cut dintre ei este Bjarne 
Aasbol, vicecampion al lu
mii în 1962, la C.M. de la

„Sportivii

în Româ- 
cu trenul, 
la sosirea 
luptătorii 

dispuși si

★

Toledo. Bjarne a obținut 
medalia de argint la 78 
kg, categorie la care va 
lupta și Ia actuala ediție a 
„mondialelor*. Ceilalți pa
tru luptători care vor re
prezenta Danemarca sînt : 
Acex Burger (categ. 52 
kg), Johnny Nilsen (categ. 
57 kg), Svend Skrydstrop 
(categ. 63 kg) și Kort Mad
sen (categ. 70 kg). Con
ducător al delegației este 
Viggo Robak, iar antrenor 
James Jorgensen. Au mai 
sosit în Capitală și trei ar
bitri danezi: Jorgen Jor
gensen, Borge Simonsen și 
Simon Simonsen.

Ieri la prînz au sosit, pe 
aeroportul Băneasa membrii 
delegației turce. Turcia va 
participa cu echipă com
pletă, în rîndurile căreia 
întîlnim luptători de talie

★

feri la prinz au sosit pe aeroportul Băneasa membrii delegației turce
Foto: T. Roibu

■ ■ ■ romani se vor numără
printre pretendenții la medalii*^

mondială, ca Beșergil, Sirri, 
Alakoc etc. Printre cei opt 
luptători turci se află și 
doi specialiști la „libere* i 
Yilmaz (locul IV la cam
pionatele mondiale de lup
te libere din 1965 și locul V 
în 1966) și Topuz. Echipa 
turcă se compune din : 
Metin Cikmaz (categ. 52

17-0 la polo

...este de părere dl. Roger Conlon, președintele
Biroului f. I. L. A

Aseară a sosit în 
Capitală dl. Roger 
Coulon (Franța), 
președintele Bi
roului Federației 
internaționale de 
lupte. Pe aeropor
tul Băneasa oaspe
tele a fost salutat 
de tovarășul Mi
ron Olteanu, se
cretar al Consiliu
lui National pen
tru Educație Fizi
că și Sport, pre
ședintele Comite
tului de organizare 
a celei de-a XVI-a 
ediții a campiona
telor mondiale de 
lupte greco-roma- 
ne. In întîmpina- 
rea președintelui 
Biroului F.I.L.A. au 
venit, de aseme
nea, conducătorii 
Federației române 
de lupte și 
membrii Biroului 
F.I.L.A. sosiți pînă 
aseară în Capitală.

Dl. Roger Cou
lon ne-a declarat 
că este foarte mul
țumit că a putut 
să facă deplasarea 
Ia București și 
speră că întrece
rile pe care le găz
duiește 
noastră 
bucura 
succes.

T. RABȘAN 
GH. CIORANU

(Continuare in pag. a 4-a)

î

capitala 
se vor 

de mult 
„Apreciez

valoarea sportivi
lor români — ne-a 
spus dl. Roger Cou- 
lon — și cred că 
ei se vor număra 
printre candidații 
la medalii. Sînt 
sigur că nu vom 
avea probleme în 
privința organiză
rii, deoarece cu
nosc foarte bine 
felul cum sînt găz
duite în România 
marile competiții 
sportive. De altfel, 
am asistat și la în
trecerile sportive 
din cadrul Festiva-

lului Tinerelului 
din 1953. Acum, 
sosesc pentru a 
treia oară în Ro
mânia și aștept cu 
nerăbdare nu nu
mai această mare 
competiție, ci și 
revederea minuna
telor peisaje din 
țara dv.

Doresc mult suc
ces, a spus în în
cheiere dl. Coulon, 
tuturor sportivilor 
care se vor între
ce la mondiale*.

C. CHIRIAC

Un nou turneu internațional de handbal feminin a 
început ieri pe stadionul Progresul din Capitală. In primul 
meci, Progresul București a întîlnlt in Jucătoarele de la Șc. 
sp. Petroșenl o echipă fragilă, de care a dispus cu 19—11 
(10—3). Ultimul joc al reuniunii a opus formațiile Volov Su- 
men (R. P. Bulgaria) și T.C.F. Româncele au combinat fru
mos la semicerc, acțiunile lor soldindu-se adesea cu lovi
turi de la 7 m. datorită intervențiilor neregulamentare ale 
sportivelor adverse. Rezultat final: 14—4 (9—3) pentru
I.C.P.

Turneul continuă azi; de la ora 15.45 cu meciurile pro
gresul — I.C.F. și Volov șumen — Șc. sp. Petroșenl. în a- 
fară de concurs un joc interesant: Rapid București — Em- 
por Rostock (R.D.G.).

TR. I.

Intr-un meci contind pentru 
campionatul republican de 
polo, Dinamo București a în
vins pe Poinfa Cluj cu 17—0 
(3—0, 6—0, 4—0, 4—0)1

Campionii' Europei

la caiac-canoe

au fost primifi cu entuziasm

la București
■ (Citiți amănunte in pag. a 4-a)

I.a startul competiției vor fi 
prezenți reprezentanții a 11 
cluburi și asociații sportive: 
Steaua, Dinamo și Știința 
București, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Sibiu, C.S.MJS. Iași, 
j4.S..4. Cluj, Mondial Lugoj, 
Progresul Craiova. Recolta 
Cislău și Recolta Mangalia.

Pe programul de desfășu
rare a întrecerilor au fost în
scrise următoarele probe: 
miercuri: dresaj cat. ușoară 
(de Ia ora 9) și obstacole cat. 
semiușoară (de la ora 16); 
joi : dresaj cat. mijlocie 
la ora 9) și obstacole 
ușoară (de la ora 16) ; 
nerit, dresaj cat. semigrea 
la ora 9) și obstacole 
mijlocie (de la ora 16)
Competiția va lua sfîrșit luni. 
In afara probelor rezervate se
niorilor. în program mai figu
rează și întreceri ale juniori
lor și fetelor.

(de 
cat. 
fi- 

(de 
cat. 
etc.

PENTRU ÎNOTĂTORII NOȘTRI

Meciul cu franța 
s-a dovedit citrcm de util

Întîlnirea cu valoroasa 
prezentativă de înot a Franței 
a însemnat pentru natația ro
mânească un parțial succes. 
Desigur, nimeni nu se aștepta 
la o victorie a culorilor noas
tre în fața redutabililor ad
versari. neînvinși în acest an, 
existînd chiar păreri că 
francezii vor dubla punctele 
echipei noastre în acest meci, 
lată, însă, că românii nu și-au 
menajat cîtuși de puțin for
țele. s-au bătut cu toată vi
goarea, realizînd o serie de 
performanțe pe măsura activa- 
lelor lor posibilități, la nive
lul atins de natația din țara 
noastră în ultima perioadă.

„Ătn fost realmente surprins 
de replica gazdelor, ne-a de
clarat dl. Baroli, vicepreședin-

re- tele federației de specialitate 
din Franța. Sportivii dr an 
crescut mult în ultimii ani șt 
îmi închipui că nu se vor opri 
aici Iată de ce, voi face tot 
posibilul ca această mtilnire 
să devină tradițională''.

Un meci cu Franța (sau 
o altă țară în care înotul cu
noaște o largă dezvoltare) in 
fiecare an, sau la doi ani o 
dată — iată un lucru esențial, 
obligatoriu dacă vrem să mic
șorăm diferența ee ne desparte 
de primele valori ale năruitei 
europene O asemenea întilnire

UITE CUPA, NU E CUPA!'
O competiție fără trofeu, mistere pe terenul de

După oricare competiție internațională, 
importante sînt, în primul rînd, concluziile 

................. ' '.Ie vom a- 
ca ordine 
data a- 

legate de

de ordin tehnic propriu-zis. 
corda acestora prioritatea numai 
de tratare, ponderea căzînd de 
ceasta asupra unor probleme 
organizarea competiției.

Referitor la concluziile ce se 
după .Cupa Mării Negre', vom 
neașteptat de bună, în ansamblu, 
baschetbalistelor care ne-au reprezentat In 
competiție. Nu este vorba numai de cele 
două victorii ca atare. La urma urmei, 
victoriile, fie ele șl Internaționale, nu echi
valează nici cu valoare absolută, nici cu 
semne de progres. La Mamaia, însă, se- 
lectionabilele au jucat de două ori bine 
si o dată prost în trei zile consecutive, 
iar victoriile (împotriva echipelor Berlin 
și Praga) și înfrîngerea (în fata Selecțio
natei Leningrad) sînt o consecință directă. 
Trebuie să menționăm că așteptările noas
tre, și chiar ale conducerii tehnice a 
echipei, nu erau de Ioc .roze*. Lotul re
prezentativ este radical remaniat, noțiunea 
de „experiență competitională* are aici la 
bază mult mai puține întreceri, Iar rezul
tatele înregistrate după „europenele* de 
anul trecut n-au fost îmbucurătoare (ba 
chiar dimpotrivă...). Țlnînd cont de faptul

pot trage 
aprecia ca 

[, evoluția

că perioada estivală 
cu caracter general, 
marcarea unui progres 
nia dîrzeniei. cu excepția jocului pierdut, 
pe linia disciplinei tactice, precum șl spo
rul de eficacitate al plvoților. De aseme
nea, ne vom ralia unui punct de vedere 
pe care în principiu nu-1 susținem i pre
gătirea centralizată a reprezentat singura 
soluție în cazul reprezentativei feminine 
de baschet. Se Impune însă, în continuare, 
o muncă susținută cu participare totală, 
pentru că timpul nu stă pe loc șl... nici 
progresele adversarelor. Victoria „curată* 
asupra echipei R. D. Germane (care a con
curat sub denumirea de Selecționata Ber
lin) a demonstrat existenta unor posibili
tăți nebănuite care se cer puse în valoare.

Am ajuns însă șl la un capitol neplăcut 
care ne-a impus titlul și ne obligă 
la asprime. Considerăm că tradiționala 
„Cupă a Mări! Negre* s-a desfășurat anul 
acesta în condiții inadmisibile dih punct de 
vedere organizatoric. în primul rînd. un 
„amănunt* de natură să ne știrbească 
prestigiul a fost acela că n-a existat... 
cupă! Cum ne vor fi judecat oaspeții din

G. RUSSU-ȘIRIANU
(Continuare tn pag. a 2-a)

joc, scaune

la baschet

nu 
ne

de

permite concluzii 
vom limita la re- 
substantial pe li-

N. Tat — merituosul ciș- 
tigălor al probei de 200 in 

delfin

are darul de a mobiliza serios 
în pregătire pe sportivă noș
tri, de a-i stimula permanent 
tn limpul concursului pentru 
a-și îmbunătăți performantele. 
Și chiar dacă vom mai pierde 
două-trei meciuri cu 20—30 
de puncte nu vom avea decît 
de ciștigat. Așa cum am ciști- 
gat. repetăm — parțial după 
această mtilnire. Sportivii 
ntâni au realizat 5 victorii 
dividuaie în cele 15 probe 
concursului și au stabilit 8 
recorduri de seniori și 4

AD. VASILIU

ro- 
tn- 
ale 
noi 
da

(Continuare in pag. n 2-a)



Turneul internațional al armatelor prietene
• DOI CAMPIONI EUROPENI LA STARTUL COMPETIȚIEI 
fi A DOUA HMTH.NIRE CHIVĂR - AGHEEV

la un... 
din „eu- 

de la
Cluburile 
care se

întrece la

Duminică, înce
pe la București 
Turneul internațio
nal de box al ar
matelor prietene. 
O sumară lectură 
a listelor cu par- 
ticipanții la aceas
tă puternică con
fruntare pugilisti- 
că ne îndreptățește 
să afirmăm că vom 
avea prilejul sâ 
asistăm 
fragment 
ropenele” 
Roma, 
militare 
vor
București —- ȚSKA 
Moscova, Dukla 
Praga, Honved Bu
dapesta, Vorwârts 
Berlin și Steaua — 
vor prezenta în 
ring și eîteva „me
dalii europene" de 
aur, argint și bronz. 
La Turneu va mai 
participa și o se
lecționată militară 
din R.P.D. Coreea
nă.

Dintre cei zece 
medaliați cu aur 
la campionatele 
europene de la Roma, Iubitorii bo
xului din Capitală vor avea pri
lejul să vadă doi : Nicolae Giju 
și Viktor Agheev. Agheev, pe care 
l-am putut urmări pe ecranele te
levizoarelor în meciul său victorios 
contra dinamovistului Ion Covaci, 
este, fără 
el echipei 
pe ringul 
blicii este 
nerăbdare.
săi va fi reprezentantul nostru 
Gheorghe Chivăr. Cei doi sportivi 
vor lupta acum pentru a doua 
oară. Prima confruntare dintre ei 
a avut loc în septembrie, anul tre
cut, la Budapesta, tot cu prilejul 
Turneului internațional al armate
lor prietene. Agheev și Chivăr s-au 
IntRnit atunci în finala categoriei 
mijlocie. Iată cum ne-a descris 
această partidă antrenorul Ion Chi- 
riac:

„In prima. repriză Chivăr era gata, 
gata să realizeze o victorie sur
prinzătoare înainte de limită. 
Agheev a recepționat o puternică 
lovitură în ficat și a terminat 
foarte greu primul rund. In cel

îndoială, punctuL forte 
sovietice. Evoluția sa 

de pe stadionul Repu- 
așleptată cu justificată 
Unul dintre adversarii

6 zile pină la închiderea
vinzării biletelor pentru
tragerea autoturismelor

LOTO din 5 septembrie 1967
autoturismelor

După cum s-a mai anunțat, marți 
5 septembrie 1967 va avea loc o 
nouă tragere a
LOTO. Ea oferă participanților 
mari posibilități de cîștig. în pri
mul rînd se vor acorda autoturisme 
In număr NELIMITAT : „Renault 
16“, Skoda 1000 M.B.”, „Fiat 850‘, 
„Trabant 601” pentru variantele cu 
3 numere câștigătoare din primele
3 extrase.

La tragerea autoturismelor LOTO 
din 5 septembrie, se vor efectua 
20 extrageri de cite 4 numere, deci 
in total 80 de numere extrase.

Menționăm că se vor atribui pre
mii în bani de valoare variabilă 
pentru 3 numere cîștigătoare din
4 extrase și premii fixe in bani 
pentru numai două numere cîștigă- 
toare din 4 extrase.

Vă reamintim că la această tra
gere puteți participa cu bilete seria 
K de 40 lei, seria F de 20 lei. seria 
G de 10 lei și seria A de 2 lei.

Luni 4 septembrie 1967 este. UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor, iar marți 5 septembrie 
avea loc tragerea la Ploiești, 
începere de la ora 18.

• Tragerea PRONOEXPRES 
astăzi va avea loc la București 
sala clubului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,00.

va 
cu

de 
în

Rubrică redactată de Administrația 
da stat Leto-Pronosport.

lui

i antrenorul lor, Ștefan 

cele mai mari șanse la 
ne-a declarat antrenorul 

vă bazați afirmația ?

Gh. Chivăr (stingă) își primește adversarul cu 
o stingă la figură. Vom avea prilejul să-l ve
dem in curind boxind in compania campionu- 

european Viktor Agheev
Foto : A. Neagu

de al doilea, lupta s-a desfășurat 
sub semnul egalității. Ultima re
priză. insă, i-a aparținut categoric 
Iui Agheev, care este un adevărat 
maestru al eschivei".

Campionul european, Nicolae 
Giju. de eurînd restabilit de pe 
urma unui accident suferit la pi
cior, va evolua in compania spor
tivilor Leonid Bugaievski, maestru 
al sportului, locul trei la campiona
tele Uniunii Sovietice, Jurgen. 
Gossner, campion al armatei R.D. 
Germane, și Pavel Pavlik, campio
nul Cehoslovaciei. Pină la această 
oră nu cunoaștem încă numele 
boxerilor maghiari și coreeni care 
vor participa la competiție.

PETRE HENJ
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„UITE CUPA,
NU E CUPA!"

fizică și 
de la... 
apropie- 

respousa-

trei țări pentru desfășurarea și 
mai ales încheierea acestei 
competiții ? Popularizarea ei s-a 
dovedit ineficace (iar expresia 
e foarte blinda): în prima zi au 
fost 22 de plătitori! Și, sinceri 
fiind, sporul de ordinul zecilor 
din a doua și a treia zi de între
ceri nu înseamnă că pe parcurs 
s-a îmbunătățit ceva (nici nu se 
mai putea face mare lucru), de
oarece prețul biletului de intrare 
nu era justificat : nu existau de- 
cît 3-4 bănci, iar în picioare se 
stătea șf după gard ! Cei ce s-au 
ocupat direct .de desfășurarea 
competiției au fost sfătuiți de că
tre reprezentanții Consiliului re
gional pentru educație 
sport să ia scaune 
Tera&a Neptun din 
rea terenului ! Evident, 
bilul localului a rîs, le-a reamin
tit solicitantilor că scaunele îi 
sînt imperios necesare pentru... 
consumatori și i-a ajutat cu... o 
față de masă, care le-a servit, 
ce-i drept, foarte mult, scorerilor. 
Ridicolul a atins însă culmea în 
altă privință: nu a existat... ta
belă de 
cam cum 
partida 
a necesitat de două ori prelun
giri, dar situația de pe teren re
prezenta cel mai perfect mister 
chiar pentru jucătoare 1 Mai prin 
semne, mai prin viu grai, se dă
deau de la masa oficială 
mâții", evident depășite 
secunde : mingea nu 
pe loc la baschet...

Nu putem consemna 
adresa gazdelor decît competența 
oficialilor (arbitri, scoreri și cro- 
nometrori), eventual bunăvoința 
agitată (era și cazul...) cu care 
încercau să dreagă ceva. Dar cu 
cite un mic afiș în holul efer
vescent 
maia și cu eîteva afișe în Con
stanța, ca și cu un scurt anunț

scor ! Vă imaginați 
a fost atunci cînd 
Leningrad — Praga

■inter- 
în citeva 
prea stă

pozitiv la

al fiecărui hotel din Ma-

IN PREAJMA CAMPIONATULUI PE ECHIPE

OPTIMISM LA FARUL
Peste eîteva zile vor începe între

cerile din cadrul campionatului re
publican de box pe echipe. Absența 
de la competiție a formațiilor bueu- 
reștene Steaua și Dinamo angajează 
— cu șanse —în lupta pentru titlu 
mai multe echipe provinciale. Una 
dintre acestea este și selecționata 
regiunii Dobrogea, care se confundă, 
de fapt, cu Farul.

Am efiscutat despre șansele boxe
rilor constănțeni în actualul ^cam
pionat. cu 
Iordache.

— Avem 
titlu ! — j 
Iordache.

— Pe ce ._
— In primul rînd, pe pregătirea și 

■forma bună demonstrate de constăn
țeni acum în ajunul întrecerilor și, 
în al doilea rînd, pe. . . absența 
principalilor noștri rivali, boxerii de 
la Steaua și Dinamo.

— Ați verificat această „pregătire 
și formă bună“ despre care vorbiți ?

— Da ! La jumătatea acestei luni, 
Farul a susținut două partide în 
R.D. Germană, în compania echipei 
Traktor Schwerin. Rezultatele se cu
nosc : 10—10 în primul meci și 11—9 
pentru noi în cel de-al doilea. Intîl- 
nirile dintre clubul nostru și cel din 
Schwerin tind să devină tradiționale. 
Anul trecut, i-am avut ca oaspeți pe 
boxerii germani la Constanța, unde 
am cîștigat ambele partide. Pentru 
1968 am stabilit cu Traktor Schwerin 
tot două întîlniri (în iulie la Cons
tanța și în august la Berlin) datr

DE MASA

CUPA PROGRESUL" DESCHIDE SEZONUL
COMPETIȚIONAL INTERN

Noul sezon coni petition al de tenis 
de masă se desehide vineri — în 
Capitală, — o dală eu organizarea 
„Cupei Progresul’4. Întrecerile 
avea loc în sala Dinamo și 
reuni 14 senioare, 14 seniori 
juniori — t^i invitați de 
bucii re ș tea n. Se vor disputa 
probe de simplu, meciurile 
du-se sistem turneu,, 
„cel

Printre sportivii invitați șe află 
campioana Europei ■— Maria Alexan
dru — Radu Negulescu, Eleonora 
Mihalca, Adalbert Roti. Carmen Cri- 
șan, Virgil Sîndeanu, Viorica Ivan, 
iar dintre cei mai tineri menționăm 
pe surorile Corodi, Doboși, Macovei, 
Arjoca, Stamatescu, Chqorghc etc.

vor 
ele vor 

și 12 
clubul 
numai 
jucîn-

după. formula 
mai bun din trei seturi44.

sportivii

„Radio Va- 
faee mare 
deși n-am 
a ne 
sursă,

in- 
nu 
să

că, 
de 
la
baschetul

în ziua începerii la 
canța", nu se poate 
lucru. Menționăm 
avut posibilitatea 
forma direct de 
credem ca tocmai 
fi fost oropsit... radiofonic: cele
lalte două competiții internațio
nale, de volei și de box, au avut 
un loc onorabil îji emisiuni. Omi
siunea e neverosimilă...

în toată țara, ospitalitatea și 
excelentul 
românesc 
fapte 
care . _______
din acest punct de vedere. Toc
mai de aceea considerăm că pe 
litoral, punct de mare afluență 
în sezon, lipsurile semnalate sînt 
foarte grave. Se impun măsuri 
care să etyte măcar pe viitor 
asemenea triste situații.

spirit organizatoric 
sînt confirmate prin 

ce sprijină renumele de 
ne bucurăm peste hotare

Primele

chiar de bună va
ma i vorbim de faptul 
zile de întreceri, ur-

Mesconi 4:25,0 
(958 »)

juniori, uncie 
loare. Ca să nu 
că în cele trei 
mărmdu-i pe oaspeți îndeosebi la an
trenament, înotătorii noștri au putut 
reține o serie de învățăminte deo
sebit de folositoare privind în special 
tehnica fiecărui procedeu la care 
(cu excepția brasului), s-o recunoaș
tem, mai sîntem încă serios defici
tari.

Aceste păTeri ne-au fost confirmate 
și de tov. Constantin Mihai, secretar 
general al federației de specialitate: 
„A fost un meci frumos și deosebii 
de util pentru noi. In general, sînt 
mulțumit de comportarea sportivilor 
noștri, care în unele probe s-au în
trecut pe ei înșiși (VI. Mararu la 
200 m mixt, N. Tal la 200 m delfin, 
D. Naghi la 400 m mixt}. Nu tre
buie să ne declarăm însă satisfăcuți 
cu ce am realizat pînă acum și acest 
lucru trebuie să-l înțeleagă în pri
mul rînd sportivii și antrenorii lor. 
Noi vom cjăuta să le oferim cit mai 
dese posibilități de a se inii lui cu 

atunci se vor întîlni, alături de se
niori, și cei mai buni juniori ai ce
lor două cluburi.

— In campionatul pe echipe veți 
folosi formația care a boxat în R.D. 
Germană ?

— Da ! Deocamdată, printre se
niori, nu avem ceva mai bun la 
Constanța. In ordinea categoriilor, 
eu și colegul meu, antrenorul Nieo- 
lae Buză, vom alinia la startul cam
pionatului următoarea echipă : N. 
Stanciu, D. Răgălie, A. Iliescu sau 
O. Kenan. Gh. Anton sau A. Simio- 
nescu, 1.' Dinu, O. Baciu, I. Pițu, 
I. Olteanu II, Gh. Preda și N. Motoc.

— Care dintre ei s-au prezentat mai 
bine în meciurile de pregătire ?

— In general, toți. Totuși, o men
țiune specială pentru Anton, Iliescu, 
Dinu, Baciu și Preda.

Așadar, alături de celelalte forma
ții, Farul așteaptă cu optimism gon
gul de la 2 septembrie, cînd va avea 
loc prima etapă a campionatului pe 
echipe. Cele eîteva nume. .. sonore 
— Răgălie, Iliescu, Kenan, Dinu, Ba
ciu, Pițu — ne recomandă formația 
constă nțenilor ca pe una dintre 
cele mai puternice participante la 
campionat. Dar, socotim noi, nu 
chiar atît de puternică îneît să o 
considerăm de pe acum învingătoa
re. Un cuvînt greu mai au de spus 
și alte echipe, ale căror. . . replici 
la optimismul constănțenilor le aștep
tăm cu interes și nerăbdare.

Concursul prezintă mai multe punc
te de atracție. Este prima apariție 
publică a fruntașilor tenisului nostru 
de masă după mai bine de trei Juni 
de „pauză44. Apoi, va fi interesant 
de urmărit cum a fost folosită în 
pregătire — de către sportivi și an
trenori ••— perioada din timpul verii, 
uneori punct nevralgic în activitatea 
anilor trecuți. De asemenea, întrece
rile de la sfîrșitul acestei săptăraîni 
vor oferi tehnicienilor posibilitatea 
unor constatări privind stadiul pre
gătirilor membrilor loturilor repu
blicane în vederea participării la o 
serie de confruntări internaționale: 
Balcaniada, partidele din cadrul „Cu
pei campionilor europeni*, diferite 
turnee peste hotare.

adversari (le vuloare, iar ei trebuie 
să dovedească permanent că merită 
acest lucru.*.

Amlizind sumar desfășurarea ce
lor 15 probe am ajuns la eîteva cons
tatări interesante. Francezii ne-au 
dominat categoric în cursele de craul 
(43—17), unde de altfel au și rea
lizat diferențe de 26 de puncte^ Tre
ci ml peste faptul 
la dispoziție

că oaspeții au avut 
mari campioni dedoi

performanțe,5
ordine valorică, ale meciului
România

F.
liber

A.
liber

Franța :
Luyce 17:33,9 — 1500 m 
(1003 p)
Mosconi 2:02,4 — 200 m 
(9«6 p)
Șoptereanu 69,9 — 100 m
(984 p)
Costa 70,1 — 100 m bras

400 m

talia lui Aroteon* și Luyce, a fost to
tuși vizibila marea diferență dintre 
nimica erouliștilor lui Carrett, rezis
tența lor superioară în parcurgerea 
ritmică a lungimilor de bazin și ma
rea eiieaeitate a întoarcerilor rosto
golite, și ce au arătat românii în a- 
cest concurs. l’entiu că, în rest, 
francezii au eîștigat ia spate cu 
15—7 și au pierdut cu același scor 
la bras, iwobele de delfin și mixt 
(ambele II—11) dovedind o egali
tate perfectă. Iată o concluzie impor
tantă, care trebuie să dea de gîndît...

A apărut nr.
SPQRT și

carecu .nn sumar bogat din 
menționăm :

— Sprint spre înălțimi
— Despre aviație și aviatori : 

frontul de lâ Mărășești
— Aviația gerierală
— Itinerar turistic : Delta
— Skoda lOfio MB în rodaj
— Raliul Dunării

Pe

ME.V.ORIE SCURTA
1

Fotbalistul FLOREA ION s-a, 
mutat nu de mult de la Tîr- 
goviște ia Constanța, în urma 
transferului de la Metalul la 
Farul.

Nu știm dacă echipa sau co
legii îl regretă pentru măies
tria sa, în schimb vă putem 

‘ spune precis că tovarășii de 
. la întreprinderea de gospodă
rie comunală Tîrgoviște of- 
tează adine în urma lui. Flo- 
rea Ion a plecat cam pe furiș, 
„uitind" — printre altele — să 
achite 956,35 lei, pe care îi 
daloreazâ acestei întreprinderi 

'drept chirie și taxe de între
ținere pentru apartamentul o- 
cupat în aleea Muzelor nr. 7, 
bloc 6, în perioada 1 octom
brie 1966 - 30 iunie 1967.

H anunțăm pe această cale 
că poote trimite banii prin 
poștă. Totodată, ne facem da
toria să airagem atenția I.LL 
Constanța că va avea de-a 

'face cu uh rău 
ia de pe acum 
precauție !

platnic. Să-și 
măsurile de

P. H. LOVITURA DE PEDEAPSA

Fără să fi fost 
baliști, contabilul _________
KE și secretarul ȘTEFAN ILLEȘ 
au marcat asociației sportive 
Voința Satu Mare un „gol* 
cum rar se poate vedea. Uh 
„gol" de 37 000 de lei în... 
buget I Acest „cuplu' a încer
cat să... dribleze legea prin 
îmborderorea dublă a sumei 
de 3950 lei, cheltuirea a a- 
proape 10000 lei, afectați u- 
nor reparații generale, în alte 
scopuri, prin sustragerea a 
două aparate de fotografiat și 
altele.

Pînă la urmă „fentele* n-au 
mai reușit și „arbitrul* (Tribu
nalul orășenesc Satu Mare) a... 
fluierat următoarele sancțiuni : 
Țoma Szoke - 2 ani și 10 luni 
închisoare; Ștefan llleș (în 
prezent secretar ta A. S. Unio 
Satu Mare) - 1500 lei-., o- 
mendă penală.

vreodată fot- 
TOMA SZO-

.RECUNOȘTINȚA^

nu 
Și omul, cu 
și-a luat la

Tovorăsul CONSTANTIN GH 
DARIE, “ * -
raionul

' ceava, 
armată 
sport, 
sâ-și rupă din timpul liber pen
tru a ajuta, dezinteresați, cau
za sportului.

Tovarășul Darie a rupt timp 
de vreo 20 de ani, adică de 
prin vara iui 1946, ocupîndu-se 
de treburile asociației sportive 
sătești, pe rînd, ca președinte, 
secretar, responsabil financiar, 
deseori îndeplinindu-le pe toa
te la un loc. Pînă anul trecut, 
cînd vîrsta și sănătatea 
i-au mai permis. ~ 
durere în inimă, 
revedere.

Asociat io i-a 
datoare suma de _________
tuitâ din buzunar propriu în- 
tr-un timp cînd nu erau fon
duri. La 13 decembrie 1966 
s-a depus procesul verbal, cu 
actele justificative, la asocia
ție, urmînd ca banii să i se 
restituie tov. Darie o dată cu’ 
primele încasări. Peste eîteva 
luni a venit un economist de 
la UCFS Botoșani care □ reve- 
rificat decontul, l-a găsit bun 

t în ter-

din comuna Ștefâneștr, 
Botoșani, regiunea Su- 
este un pion din marea 
a celor îndrăgostiți de 
oameni gata oricînd

râmas, înso,
432 lei, chel-

și a spus să fie achitat 
men de trei zile.

Astăzi sîntem în 30 
1967 și tov. Darie n-a , 
nici un ban înapoi, deși fonduri 
există. Poate la Î3 decembrie, 
o dată cu aniversarea a unui 
on de la predarea decontu
lui ?

august 
primit

Rubrică redactată de 
VALERIC CHIOSE 

și DAN GARLEȘTEANU 
după scrisorile corespondenți

lor noștri

8 al revistei
TEHNICĂ

— Tn zbor spre Venus
—- Pentru radioamatori : Cum se 

lucrează DX ?
— Superheterodină eu S tranzis

tore.
Revista publică de asemenea, 

numeroase reportaje ilustrate, 
noutăți, știri, magazin, răspun
suri la scrisorile cititorilor etc.
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OTBAL
BULETINUL DIVIZIEI C

SERIA EST

METALUL, BUZĂU — GLO
RIA C.F.R. GALAȚI (2—1). Au 
marcat : Rusen (min. 34), Caloian 
(min. 79), respectiv Neacșu (min. 
90). Jocul a fost plin de duri
tăți. Din această cauză, după 
pauză Enache (Metalul) și Mu- 
reșan (Gloria C.F.R.) au fost eli
minați din joc. Arbitrul T. Vasile. 
— București a condus satisfăcă
tor. (C. Coma-n, coresp.)

PETROLUL MOINESTI — 
S.U.T. GALAȚI (3—0). Golurile 
au fost înscrise de Mangalagiu 
(min. 12 și 62) și Chirilă (min. 
17). (Al. Stoianovici, coresp.)

FORESTA FĂLTICENI — 
ȘOIMII BUZĂU (2—2). Au în
scris : Liebenthal (min. 21 din 
11 m), Constantin (min. 89) pen
tru Foresta, Preda (min. 37) și 
Dragu (min. 40) pentru Șoimii. A 
condus bine Ad. Macovei — Ba
cău. (Lazăr Negru, coresp.)

METALUL RĂDĂUȚI —ME
DICINA IAȘI (1—2). Oaspeții au 
cîștigat pe merit. Au marcat: 
Cilievici (min. 88 din 11 m) pen
tru Metalul, Leahu (min. 43 și 
67) pentru Medicina. A arbitrat 
satisfăcător O. Turcitu — Ga
lați. (I. Ignat, coresp.)

ANCORA GALATI — UNI
REA FOCȘANI (1—1). Au mar
cat : Roszniay (min. 58) pentru 
Unirea, Udriș (min. 69) pentru 
Ancora. Bun arbitrajul lui C. 
Sotir — București. (V. Ștefănes- 
eu, coresp.) -

OTELUL GALATI — TEXTI
LA BUHUȘI (1—0). Unicul gol 
al meciului a fost înscris de Pas- 
cu în min. 63. I. Constantinescu 
— Constanța a arbitrat bine. 
(State Constantinescu, coresp. 
principal)

MINOBRAD VATRA DORNEI 
—. GLORIA BÎRLAD (0—0). Joc 
de slabă factură tehnică. Corect
și autoritar arbitrajul lui I. Ștefâ- 
nescu — Vișeu.

1. Metalul Buzău 
2— 3. Șoimii Buzău 
2— 3. Minobrad V. D. 
4— 6. Unirea Foeșani 
4— 6. Gloria Bîrlad 
4— 6. Foresta Fălticeni

7. Gloria C.F.R. GI. 
8—1«. Oțelul Galați 

Medicina Iași 
•—10. Petrolul Moinești 

M. Ancora Garați
12. Textila Buhusi
13. Metalul Rădăuți
14. S.U.T. Galați

2 2 0 0 4-1 4
21106-33
2 110 3-03 
21142-13
2 110 2-13
21144-33 
21014-22
2 10 11-12 
2 14 13-32 
21014-42 
20112-31
2 0 0 2 0-3 0
2 0 0 2 1-50 
20024-60

ETAPA VIITOARE ; Petrolul Moi- 
nești — Foresta Fălticeni, Gloria 
Bîrlad — Medicina lași, Oțelul Ga
lați — S.U.T. Galați, Textila Buhușl 
— Unirea Focșani, Ancora Galați — 
Gloria C.F.R. Galați, Minobrad Va
tra Doi-nei — Metalul Rădăuți, Șoi
mii Buzău — Metalul Buzău.

La 28 august a încetat în mod 
tragic din viață. în urma unui 
accident de automobil, fotbalistul 
luliu Năftănăilă.

Născut la Făgăraș, la 25 au
gust 1942, luliu Năftănăilă a fost 
atras spre fotbal din anii copilă
riei. înzestrat cu un talent deo
sebit, el a făcut progrese 
repezi, fiind inclus in lotul re
prezentativ de juniori al țării, 
participant la turneul U.E.F.A. Ti
tular, ani de-a rîndul, al echipei 
Steagul roșu Brașov, luliu Năf
tănăilă a făcut parte, de aseme
nea, din diferite loturi reprezen
tative ale țării.

Moartea sa prematură, în plină 
activitate sportivă, reprezintă o 
pierdere grea pentru fotbalul bra
șovean.

Foștii săi colegi de echipă și 
de club, toți cei care l-au cunos
cut îi vor păstra o amintire vie, 
luminoasă.
CLUBUL SPORTIV STEAGUL 

ROȘU BRAȘOV

SERIA SUD
RAPID C.F. BUCUREȘTI — S.N. 

OLTENIȚA (2—1). Au fost eliminați 
de pe teren Papari (S.N. Oltenița) 
în min. 79 și Mehedințeanu (Rapid 
C.F.) în min. 80. Golurile au fost 
înscrise de Dinu (min. 22 din 11 m), 
Georgescu (min. 78) pentru Rapid 
C.F., Eftimescu (min. 10) pentru 
S.N. Oltenița. Arbitrul C. Dragu — 
Ploiești a fost nesigur, contribuind 
astfel la degenerarea jocului. (N. 
Tokacek, coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI (1—2). 
Joc de slabă factură tehnică, iar 
din min. 68 gazdele au jucat dur. 
Arbitrul Z. Szocke — Tg. Mureș 
nu a sancționat ieșirile nesportive 
ale jucătorilor Goga, Boldiș, Bozim, 
Csosz, care și-au lovit intenționat 
adversarii. Au marcat : Stoica (min. 
20), Lalu (min. 88) pentru Flacăra 
roșie, Csosz (min. 68) pentru Oltul. 
(G. Briotă și Z. Pop, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — T.U.G. 
BUCUREȘTI (2—<L). Au înscris : 
Gore (min. 45). Lungu (min. 58), res
pectiv Hadade (min. 78). A arbitrat

Fază din meciul Rapid C. F. București S. N. Oltenița

R. Cocoi — Constanța. (N. Grigo- 
rescu, coresp.}.

ELECTRICA CONSTANȚA — RA
PID MIZIL (1—0). Unicul gol a fost 
marcat de ZTăbun în min. 48. Bun 
arbitrajul Iui M. Sadoveanu — 
București. (M. Seuleanu, coresp.).

METALUL TTRGOVIȘTE — CHI
MIA TR. MĂGURELE (2—0). Au 
marcat : Chirițâ (min. 70 din 11 m) 
și Tiron (min. 77). Nesatisfăcătoi 
arbitrajul lui S. fftănescu — Bucu
rești. (M. Avanu, coresp. principal).

PROGRESUL BRĂILA — STUFUL 
TULCEA (1—2). Au înscris : Strîm- 
beanu (min. 38 și 63) pentru Stuful, 
respectiv Gheorghiță (min. 89). Gh. 
Limona — București a arbitrat bine. 
(I. Baltag, coresp.).

l.M.U. MEDG4DIA — VIITORUL 
FIENI (2—0). Golurile âu fost rea
lizate de Tîrșoaga (min. 56) și Mi- 
dache I (min. 77). (R. Avram,
coresp.).

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

3. Met. Tirgoviște
4— 5. Dunărea Giurgiu
4— 5. Rapid C.F. Buc.
6— 7. Rapid Mizil
6— 7. l.M.U. Medgidia

8. Electrica C-ța.
9—11. T.U.G. București
9—11. S.N. Oltenița
9—11. Prog. Brăila

12—IX Chimia Tr. M.
12—13. Viitorul Fieni

14. Oltul Sf. Gh.

2 2 0 0 4-1 4 
22004-14 
2 110 2-03
2 110 2-13
2 110 2-13
2 10 13-32
2 10 12-22 
21011-22 
20111-21 
20112-31 
20112-31
2 0 116-21 
20110-21
2 0 0 2 3-5 0

ETAPA VIITOARE : Stuful Tuleea 
— Metalul Tirgoviște, Progresul 
Brăila — Rapid C.F. București, Ra
pid Mizil — Viitorul Fieni, Chimia 
Tr. Măgurele — T.U.G. București, 
Flacăra roșie București — l.M.U. 
Medgidia, Dunărea Giurgiu — Elec
trica Constanța, S. N. Oltenița — Ol
tul Sf. Gheorghe.

SERIA VEST
EIECTROPUTERE CRAIOVA — 

PROGRESUL CORABIA (5—0). Au 
marcat : Matei (min. 12), Cheznoiu 
(min. 30 și 64), Anton (min. 38 și 72). 
(M Gherghinoiu coresp.).

A.S.A. SIBIU — TRACTORUL 
BRAȘOV (3—0). Golurile au fost 
realizate de Macavei (min. 36 și 63) 
și Bimbea (min. 89). Competent și 
autoritar, arbitrajul lui A. Alexa
— Rm. Vîlcea. (Ilie Ionescu, coresp. 
principal).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. CA
RANSEBEȘ (6—ii). Toate golurile 
echipei locale au fost înscrise de 
M. Popa (dintre care 3 din lovi
turi libere de la 2® m și unul din 
11 m). Pentru oaspeți a marcat
Novacovici (min. 25). Deoarece ar
bitrul delegat, C. Siara — Alba Iu- 
lia, nu s-a prezentat, jocul a fost 
condus de M. Ostaficiue — Deva. 
(St. Marton, coresp.).

VICTORIA CĂLAN — MUREȘUL 
DEVA (1—0). Meciul s-a disputat 
la Simeria, î-ntrucît terenul din Că
lan este în reparație. Unicul gol 
a fost înscris de Gheorghiu (min. 
27). A arbitrat cu scăpări N. Mo- 
goroașe, Craiova. (I. Simion și A. 
Tuz'a coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — ME
TALUL TR. SEVERIN (1—1). Au 
marcat : Vulpășiu (min. 36) pentru 
Progresul, Popescu (min. 20) pen
tru Metalul. Al. S'enescu — Bucu
rești a condus corect. (Gh. Dobrea- 
nu, coresp.).

MINERUL LUPENI — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (1—1). Au înscris : Ar- 
meanu (min. 8) pentru Chimia, 
Cotroază (min. 58) pentru Minerul. 
Foarte bun arbitrajul lui O. Comșa
— Craiova. (St. Băloi, coresp. prin
cipal).

VICTORIA TG. JIU — MINERUL 
ANINA (4—2). Au marcat : Firoiu 

(min. 2 și 4), Florea (min. 14), Pă- 
truț (min. 79)-, respectiv Mate (min. 
38) și Tașcu (min. 7). In min. 53 
jucătorul Păuna (Victoria) a ratat 
un penalti. A arbitrat bine Gh. 
Ghemigian — București. (M. Băloî, 
coresp.).

ETAPA VIITOARE ; Metalul Tr. 
Severin — A.S.A. Sibiu, Victoria Tg. 
Jiu — Minerul Lupeni, Tractorul 
Brașov — Electroputere Craiova, Chi
mia Făgăraș — U. M. Timișoara, Mi
nerul Anina — C.F.R. Caransebeș, 
Mureșul Deva — Progresul Corabia, 
Progresul Strehaia — Victoria Călan.

1. A.S.A. Sibiu 2 1 1 0 5-2 3
2. Metalul Tr. Sev. 2 1 1 0 3-1 3
3. Eiectroputere Cv. 2 1 0 1 5-2 2

4— 6. Tractorul Brașov 2 1 0 1 5-4 2
4— 6. Mureșul Deva 2 1 0 1 3-2 2
4— 6. U.M. Timișoara 2 1 0 1 7-6 2
7— 8. Chimia Făgăraș 2 0 2 0 3-3 2
7— 8. Victoria Călan 2 1 0 1 1-1 2
9—10. Prog. Corabia 2 1 0 1 5-6 2
9—10. Minerul Anina 2 1 0 1 3-4 2

11. Victoria Tg. Ji’i 2 1 0 1 5-7 2
12. C.F.R. Caransebeș 2 1 0 1 3-7 2
13. Minerul Lupeni 2 0 1 1 2-3 1
14. Prog. strehaia 2 0 1 1 2-4 1

SERIA NORD

METALUL SATU MARE — 
MEDICINA TG, MUREȘ (1—1). 
Golurile au fost marcate de Ma- 
kai (min. 54) pentru Medicina, 
Both (min. 73) pentru Metalul. 
A arbitrat corect I. Opriță — 
Arad. (A. Verba, coresp.)

CHIMICA TÎRNAVENI — 
MINERUL BAIA SPRIE (6—1). 
Au înscris : Lazăr (min. 28 și 
60, ambele din 11 m), Șașcă (min. 
32 și 78), Fazekas (min. 62), Don- 
doș (min. 79) , respectiv Pop 
(min. 36). A Cantor — Sighișoa
ra a condus bine. (Ion Ducan, 
coresp.)

METALUL AI UD — RECOL
TA CĂREI (5—1). Au marcat i 
Rotaru (min. 3), Demeter I (min. 
7 și 64), Crăciun (min. 44), Sucâu 
(min. 66), respectiv Feher (min. 
80). (Al. Crișan, coresp.)

MINERUL BIHOR — FAIAN
ȚA SIGHIȘOARA (2—1). Golu
rile au fost înscrise de Coteț 
(min. 18), Tudorache (min. 53) 
pentru Minerul, Postoi (min. 8) 
pentru Faianța. în min. 71 jucă
torul Coteț a ratat un penalti. 
Bun arbitrajul lui Vasile Fă- 
nățeanu — Satu Mare. (M. Do- 
mițian, coresp.)

METALUL COPSA MICA — 
STEAUA ROȘIE SALONTA 
(1—1). Au înscris : Bența (min. 
38) pentru Steaua roșie, Spirido- 
nescu (min. 60) pentru Meta
lul. (M. Falieiu, coresp.)

MEDICINA CLUJ — UNIO 
SATU MARE (6—0). Joc la dis
creția gazdelor. Autorii golurilor: 
V. Alexandru (min. 12), Bîrsan 
(min. 29), Nichiti (min. 30), Co- 
șeru (min. 48), Damian (min. 
62 și 89).

UNIREA DEJ — SODA OCNA 
MUREȘ (5—0). Au înscris : 
Popa (min. 21 și 35), Mardan 
(min. 46), Bandi (min. 85 din 11 
m), Cătană (min. 87). Jucătorul 
Vasile a fost eliminat pentru 
atitudine nesportivă față de ar
bitru. A condus corect Al. Lu- 
caei — Tg. Mureș. (A. Contrai, 
coresp.)

î.
2.
3.
4.

5— 6. 
5— G.

1.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Medicina Cluj 2 11
Steaua r. Salonta 2 11
Minerul Bihor 2 11
Unirea Dej 2 10
Metalul Aiud 2 10
Chimica Tîrnăveni 2 10
Faianța Sighișoara 2 10
Medicina Tg. M. 2 0 2
Unio Satu Mare 2 10
Soda Ocna Mureș 2 10
Minerul Baia Sprie 2 10
Met. Satu Mare 2 0 1
Recolta Cărei 2 0 1
Metalul Copșa Mică 2 0 1

0 6-0 3
0 5-2 3
0 2-1 3
1 6-2 2
1 5-3 2
1 6-4 2
1 3-2 2
0 1-1 2
1 5-6 2
1 3-5 2
1 3-7 2
1 2-5 1
1 1-5 1
1 1-6 1

ETAPA VIITOARE : Medicina Cluj
— Metalul Aiud ; Soda Ocna Mureș
— Metalul Satu Mare ; Steaua ro
șie Salonta — Chimica Ttrnăveni ; 
Minerul Bihor — Metalul Copșa Mi
că ; Recolta Cărei — Unirea Dej ; 
Unio Satu Mare — Minerul Baia 
Sprie : Faianța Sighișoara — Medi
cina Tg. Mureș.

Trimisul nostru special, ^RÎSTIAN MANTU,

transmite prin telefon din Berlinul occidental

Astă-seară, pe Stadionul Olimpic, 
Selecționata Berlinului occidental — 

Selecționata Bucurestiului
De cînd am poposit în Ber

linul occidental (luni in jurul 
orei 14), ne-am dat seama că 
principalul eveniment sportiv 
al acestei săptămîni îl consti
tuie partida dintre cele două 
selecționate. Primirea cordială 
făcută delegației de sportivi 
români, atenția cu care sîn- 
tem înconjurați,’ prezenlarea 
evenimentului în toate coti
dienele, precum și la posturile 
de radio-televiziune, toate a- 
cestea atestă interesul stîrnit 
de prezența fotbaliștilor 
noștri.

Marti, oficialitățile muni
cipale au oferit un prînz 
în cinstea fotbaliștilor noștri, 
în saloanele hotelului Hilton, 
între timp, am căutat să aflăm 
și noi amănunte despre va
loarea adversarilor și am a- 
juns Ia concluzia că vest- 
berlinezii ne vor opune o 
formație redutabilă, alcătuită 
din cei mai în formă jucători 
ai celor trei cluburi din Ber
linul occidental. Vedetele se
lecționatei sînt considerați : 
portarul — Rohloff (un uriaș 
de 2 metri), fundașul Witt și 
înaintașii Greif și Steiner.

Trăind alături de jucătorii 
noștri, îi simt că au intrat 
în atmosfera partidei de astă- 
seară. E primul lor meci in
ternațional din sezonul de 
toamnă. Sper că se vor mo
biliza și că vor arunca în 
luptă toate cunoștințele lor 
tehnico-tactice pentru a rea
liza un rezultat bun. Am aflat 

„TOHIȘTII" DE LA PBOGRESUL
Așadar, am trăit să vedem una ca asta : o formație din prima 

divizie, să-i scriem numele cu majuscule, PROGRESUL, s-a prezen
tat la Hunedoara fără legitimațiile de joc. Colac peste pupăză! 
La lipsurile de ordin tehnic, la slaba evoluție a multora dii*lre echi
pele noastre, în etapa de duminică s-a adăugat și această mostră 
de superficialitate, de totală lipsă de răspundere din parte* tuw»r 
oameni chemați să pună umărul la redresarea fotbalului nostru.

Martori fiind la cele petrecute duminică la Hunedoara, consi
derăm că peste acest „caz unic" nu se poate trece atit de ușor, 
și de aceea se impune relatarea faptelor așa cum s-au petrecut. 
Progresul — ca o echipă care se respectă — a plecat de vineri 
dimineața spre Hunedoara și din motive financiare (pentru eco
nomii !) a făcut deplasarea țo deplasare de peste 900 de kilometri) 
cu autobuzul clubului. Ajunși vineri seara la Deva, fotbaliștii bucu- 
reșteni, inclusiv antrenorii și conducătorul lotului, s-au instalat 
comod în camerele hotelului „Dacia". A trecui o noapte (probabil 
cu vise frumoase, în care se arăta și o victorie asupra Jiului), apoi 
o zi, simbătă (ciud s-a făcut și un ușor antrenament de acomo
dare), și a venit ziua meciului. Nimeni nu s-a gîndit dacă echipa 
avea cu ea și carnetele de legitimare ale jucătorilor, acte indis
pensabile susținerii unui joc oficial.

Eram în cabina arbitrilor. Sosise timpul ca foaia de arbitraj să 
fie completată. Antrenorul Petre Moldoveanu trece în foaie numele 
jucătorilor. Cînd i se cere să completeze și numărul carnetelor de 
legitimare și data nașterii, are o ezitare, iese pe culoar. După cîteva 
minute, conducătorul echipei, prof. Gabriel Zugrăvescu, vicepre
ședinte al clubului Progresul (activist sportiv salariat), anunță pe 
arbitru că LEGITIMAȚIILE AU FOST UITATE LA BUCUREȘTI. în
cearcă să se dezvinovățească de comiterea acestei gafe arunciDd 
vina pe magaziner, care nu pusese, ca de obicei, legitimațiile in 
sacoșa unui jucător. Omul a căzut pe ginduri, apoi a încercat din 
nou să se scuze. Din atitudinea lui, toți cei prezenți în cabină 
înțelegeau de fapt cine este adevăratul vinovat : EL și ANTRENO
RII PETRE MOLDOVEANU și FLORIN ȘTIRBEI, singurii care prin 
natura funcțiilor lor trebuiau să se intereseze dacă legitimațiile au 
fost luate din... magazia clubului. (Și locul unde sînt ținute spune 
multe !)

Cazul întîmplat nu se poate discuta doar Ia nivelul unui 3—0 
în favoarea Jiului, cu care comisia de competiții a F.R.F. va omo
loga rezultatul de la Hunedoara. Neprezentarea carnetelor de legi
timare a fotbaliștilor de la Progresul a creat nemulțumiri in rindu- 
rile spectatorilor (unii veniți de la Petroșeni), a dus la cheltuirea 
unor bani în mod inutil. Și cineva va trebui să-i plătească, adică 
conducătorul lotului și cei doi antrenori. Fiindcă a venit vorba 
de bani, să facem și o mică socoteală (nemaiținind seama și do, 
cheltuielile făcute de asociația sportivă Jiul): trei nopți de cazare1 
la hotelul Deva = 1350 lei. Transportul, masa jucătorilor precum 
și celelalte cheltuieli pentru trei zile înseamnă încă 4—5000 Iei. La 
toate acestea adăugăm și faptul că celor trei arbitri a trebuit să 
li se plătească banii de deplasare, diurna și cazarea, ceea ce a 
însemnat peste 1000 de lei. în cefca ce-i privește pe arbitri, să 
mai menționăm un fapt: pentru a consemna în foaia de arbitraj 
că meciul nu s-a putut disputa, Mircea Rotaru a trebuit să par
curgă 1788 km de la Iași la Hunedoara. De ce o asemenea pro
gramare ? Un arbitru mai de departe nici nu se putea delega. Oare 
la Arad, Timișoara, Sibiu sau Cluj nu exista un arbitru care să 
conducă meciul de la Hunedoara? Iată un punct de discuții (spe
răm și de măsuri) pentru Colegiul central de arbitri.

Cele petrecute duminică la Hunedoara trebuie să constituie ud 
semnal de alarmă, în primul rînd, pentru conducerea clubului Pro
gresul București. Cu asemenea oameni superficiali nu se pot face 
pașii înainte, pe care îi așteptăm în fotbalul nostru. Considerăm 
că Colegiul central de antrenori și conducerea clubului Progresul 
trebuie să sancționeze exemplar pe cei vinovați, să ia măsurile 
corespunzătoare pentru ca asemenea cazuri să nu se mai repete 
pe viitor.

CONSTANTIN ALEXE
★

în ședințe de marți seara, Comisia de competiții a omologat 
rezultatul meciului Jiul-Progresul București: 2-0 pentru formația 
din Pefroșeni.

că în tribune va fi prezent 
și Helmuth Schon, selecționer 
unic al echipei R.F.G.

La fluierul arbitrului inter
național Schulenburg (Ham
burg), echipele vor intra pe 
teren în următoarea alcătuire.

Selecționata Bucureșliului: 
Haidu — Sătmăreanu, Nur 
weiller III, Dumitru Nicolae, 
Hălmăgeanu — Ghergheli, D. 
Popescu — Lucescu, Soo, Voi- 
nea, Nunweiller VI.

Selecționata Berlinului occi
dental : Rohloff—Gros, Witt, 
Sangulin, Forster — Altenterf, 
Erdman —Greif, Krafczyk, 
Steiner, Gersdorff.

Meciul va începe la ora 
20,30 ora Bucureștiului.

Rapid intilnește azi, 
in Giulești, 

Selecționata Senegalului
Stadionul Giulești găzduiește 

astăzi, de la ora 16,45, o par
tidă interesantă : Rapid Bucu
rești întîlneșle într-un meci 
amical reprezentativa Senega
lului. Este un joc atractiv, 
prin ineditul pe caie-1 va a- 
duce formația oaspete, aștep
tat cu justificat interes de iu
bitorii fotbalului din Capitală.

în deschidere, de la ora 
15,45, meci între două echipe 
de copii ale clubului Rapid.



*
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MAI SiNT 2 ZILE PÎNĂ LA C.M. DE LUPTE Corespondențe speciale pentru „SPORTUL POPULAR"
BREVIAR

Campionatele mon
diale vor fi onorate de 
prezența membrilor Bi
roului Federației inter
naționale de lupte. Din
tre distinșii oaspeți, 
pînă astăzi dimineață au 
sosit la București dl. 
Roger Coulon (Franța), 
președintele forului in
ternațional, Al. Katulin 
(U.R.S.S.), dr. De Fe- 
rari (S.U.A.) și Veh- 
bi Emre (Turcia),
vicepreședinți ai Birou
lui F.I.L.A., Milan Her- 
cegan (Iugoslavia), se
cretar general al Birou
lui F.I.L.A., " - - -
(Anglia),
(Suedia), 
(Grecia), și M. Matura 
(Ungaria), membri pre
zidențiali ai Biroului 
F.I.L.A. $i-au anunțat 
sosirea și ceilalți com- 
ponențj ai Biroului 
F.I.L.A. : Ichiro Hatta

P.
B.

H. Jakob 
S tromba k

Fikioris

(Japonia), vicepreședin
te. Ț. Țenov (Bulgaria), 
general Izadpanan ti
ran), M. Sene (Senegal) 
și S. Majithia (India), 
membri prezidențiali.

Din conducerea Fede
rației internaționale de 
lupte face parte și pro
fesorul Ion Corneanu, 
eare a fost ales mem
bru prezidențial al Bi
roului F.I.L.A. lâ Con
gresul de la Toledo 
(S.U.A. — 1962).

• Mexicul este cea de 
a 23-a țară care 
participa la ediția 
1- z__—‘ 
natelor mondiale, 
evolua: Urbano L. 
tesionos (cat. 52 kg), 
Rafael Esparza (cat. 57 
kg), Ponciao Contrearas 
(cat. 63 kg) și 
Bremuntz (cat.

va
__________ _____ de

la București a campio- 
" ’ Vor

Mon

Alberto
70 kg).

delega- 
finlan- 
și ele-

• Din lotul 
ției de sportivi 
dezl face parte 
vul Jorma Kujanne (cat.
62 kg) în vîrstă de 17

ani El este campion de 
juniori al Finlandei și 
totodată clștigător at 
categoriei 52 kg la cam
pionatele scandinave de 
juniori-

• Printre ziariștii a- 
crcditați la campionate
le mondiale se numără 
și Cristina Sahlin, care 
va transmite comentarii 
pentru presa de specia
litate din Suedia. De a- 
semenea. Dawes Keneth 
(Anglia), în vîrstă de 20 
de ani, este trimisul 
unei reviste din Londra.

• Federația de spe
cialitate a Bulgariei a 
definitivat echipa care 
va participa la „mon
dialele- programate la 
București. lat-o In or
dinea categoriilor : Ke- 
rezov, Tralkov, Galln- 
cev, Raicev, Dorosiev, 
Țințarov, Bimbalov, Pe
trov.

să sosească participanții 
la marea întrecere

(Urmare din pag. 1)

kg), (Jnver Beșergil (57), Metin 
Alakoc (63). Vahap Pehlivan (70), 
Sirri Acar (78), Necdet Ucar (87), 
Omer Topuz (97) si Giyasettin 
Yitmaz (grea). La categoria 87 
kg, multiplul campion al lumii, 
Tefkin Kîs, a fost înlocuit cu un 
alt luptător cu o vastă experiență 
internațională. Necdet Ucar, care 
acum se află într-o formă mai 
bună decît titularul categoriei.

Conducătorul delegației este 
Uskan Cihat, far antrenor Oktav 
Mehmet. Lotul oaspe este însoțit 
de un medic, un maseur, doi ar
bitri și ziariști.

După amiază. la aeroportul 
Băneasa au sosit și delegațiile 
luptătorilor din Polonia și S.U.A. 
Sportivii polonez) se vor prezenta 
la startul întrecerilor eu j echipă 
compusă din Stefan Hajduk (cat. 
52 kg), tosef Gizyb (cat. 57 kg.), 
Czestan Korzen (cat. 63 kg.), Ta- 
deus Kachel (cat. 70 kg.), 
Czardyhon (cat. 78 kg.), 
Otowski (cat. 87 kg.),
Kwiecinski (cat. 97 kg), 
Wojda (cat. -f- 97 kg.). în 
delegației se află 
MARCZEWSKI. președintele fe
derației poloneze de lupte, 
la puțin timp de la sosire, 
declarat: ,După o călătorie 
cută am ajuns la București 
ne simțim ca la noi acasă, 
avem multe cunoștințe și 
prieteni. La actuala ediție 
„mondialelor*, s-au înscris —

înaintea celeilalte mari întreceri: 
J. O. din Mexic.

Delegația luptătorilor din 
S.U.A. cuprinde cinci sportivi, 
în legătură cu participarea lor 
la C. M., arbitrul internațional, 
VINCENT ZUARO ne-a spus cî- 
teva cuvinte: „Am deplasat la 
București numai sportivi tineri, 
cu reale perspective. După o pre
gătire susținută, care a durat doi 
ani, acum avem prilejul să-i ur
mărim intr-o competiție de an
vergură. Lupta pentru întâietate 
se va da în special între sportivii 
din U.R.S.S., Ungaria, Turcia fi 
România, țări care s-au clasat 
în primele locuri pe națiuni ți 
la G. E. de la Minsk.*

■ ■ ■

de ciclism a Franței ne-a oferit — re- 
exemplu 
continuie 
utilizarea 
campion

39000 DE CERERI

Marian 
Wactan 
Gzertar 
Eduard 
fruntea 

RYCZARD

căre, 
ne-a 
plă- 

unde 
Aici 
buni 

a 
„ ,---------- fi

rește — concurenti foarte puter
nici. așa că misiunea echipei 
noastre de lupte este dificilă. 
Considerăm că întrecerile Se vor 
ridica la un înalt nivel tehnic, 
această confruntare internaționa
lă constituind de fapt o verificare 
a potențialului luptătorilor noștri

întreceri internaționale
î

de haltere pentru școlari
La Tolbuhin (R. P. Bulgaria) 

•-a desfășurat un turneu interna
țional de haltere la care au par
ticipat echipele școlilor sportive 
din Constanța, Vama și Tolbuhin. 
Pe echipe, victoria a revenit for
mației din Varna, care a totalizat 
37 puncte. Echipa Scolii sportive 
din Constanța s-a clasat pc locul 
secund cu același număr de puncte.

Federația 
cent — un 
hotărîtă să 
răspuns la 
cazul unui 
după cum se știe, la 
titlul de fondist nr. 1 al Franței, la capătul unei 
evadări solitare de 58 km. La analiză medicii au 
constatat însă că Letort s-a dopat și. în consecință, 
forul de specialitate i-a retias tricoul și dreptul de 
a participa la campionatele mondiale din Olanda. 
Oficialitățile federației franceze au declarat că nu 
vor înceta lupta împotriva cicliștilor care obțin vic
torii ca urmare a întrebuințării stimulentelor. La 
aflarea acestei vești, ciclistul Letort a protestat, 
dectarînd ziariștilor că el nu s-a dopat, ci a urmat 
tratamentul medicilor săi care i-au prescris multe 
vitamine. Nemulțumit de atitudinea federației de 
specialitate este, în același timp, și primarul comu
nei Plancoet, în care locuiește Letort. Primarul a 
cerut o contra-expertiză medicală, deoarece el este 
convins că concetățeanul său 
mente... 
sportive.

din care reiese că este ferm 
acțiunea „antidoping*. Primul 
stimulentelor a fost dat -în 

al tării. Desire Letort. care, 
13 august, a cîștigat detașat

anti-astenice, ce nu
a utilizat medica- 
contravin regulilor

HENRI COUSIN

Hefsinhi

INTERES CRESC9ND PENTRU
„EUROPENELE" DE BASCHET

Capitala Finlandei va fl gazda ediției din acest an 
a campionatelor europene masculine de baschet. Tradi
ționala întrecere se va desfășura între 28 septembrie și 8 
octombrie, dar încă de pe acum iubitorii de sport de 
aici urmăresc cu mult Interes toate noutățile privind 
competiția celor mai bune 16 echipe de pe continent. La 
Comitetul de organizare am aflat că formațiile partici
pante au fost împărțite în două serii preliminare, după 
cum urmează : seria I (meciurile se vor disputa la Hel
sinki) : Belgia, Cehoslovacia. Finlanda, Iugoslavia, O- 
landa, Polonia. ROMANIA. Spania ; seria a Il-a (jocuri
le se vor desfășura la Tampere) : Bulgaria, R. D. Ger
mană, Grecia, Franța, Italia, Izrael. Ungaria. U.R.S.S.

PEKKA RANTANEN

Ziariștii care au vizitat 
acum citeva zile birourile 
Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice din 1968 
au putut culege foarte mul
te informații interesante 
privitoare la problemele ri
dicate da viitoarele Jocuri 
Olimpice, lată cilcva în
semnări pe această temă 
atit de... actuală. Ni s-a 
comunicat, de pildă, că 
încă de pe acum au fost 
înregistrate 39 000 de ce
reri pentru rezervarea de 
camere. Deși pînă la J.O. 
mai sînt aproape 14 luni, 
se găsesc totuși „fanatici'1 
ai sportului (cum sînt de
numiți aici acești grijulii) 
care, în dorința de a evita 
emoțiile, și a avea unde să 
pună... capul pe pernă cînd 
vor veni la Ciudad de Me
xico. au trimis de pe acum 
cererile lor pentru a fi a- 
probate. Dl. Ramon Alai- 
tore, șeful biroului de ca
zare, cu care am stat 
de vorbă, mi-a declarat că, 
din informațiile pe care le 
deține, pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie urinează 
să mai primească alte peste 
50 000 de cereri do acest 
gen, care nu cam început 
să-i... strice somnul. Do 
ce? Pentru că, după cum 
a precizat dinsul, nu au 
fost prevăzute decît 65 000 
de paturi și că el nu se 
aștepta ca tocmai de acum 
să înceapă „asaltul* în a- 
ceastă problemă. Totuși, se 
vor lua măsurile corespun
zătoare ca tofl cei dornici 
să urmărească pasionantele 
întreceri ale Jocurilor O-

limpice să fie găzduiți în 
optime condițiuni. Biroul 
de cazare urmează să ame
najeze în următoarele zile 
în împrejurimile orașului 
Ciudad de Mexico o serie 
de clădiri mat 
mine, care vor 
mate adhoc în 
limpice".

1n ceea ce 
propiata „Săptămînă spor
tivă internațională" pro
gramată aici la Ciudad 
de Mexico și care consti
tuie o adevărată repetiție 
generală în vederea Olim
piadei, la ea și-au anunțat 
participarea peste 1 700 de 
sportivi si sportive din 35 
de țări. în programul com
petiției. care va avea loc 
între 14 și 29 octombrie, 
figurează 18 ramuri spor
tive. Ceremonia de deschi
dere se va desfășura la 
stadionul „Magdalena Miz- 
huea". în primele trei zile 
sînt programate probele 
atletice. Concursul de na
tație și sărituri de la tram
bulină va avea loc la cen
trul nautic olimpic, între 
25 și 28 octombrie. Iată 
și programul altor întreceri: 
15—21, baschet; 24—28 
box; 19, 21, 24, 26 — 
canoe; 18, 21, 24 — ci
clism ; 21, 22 călărie; 21, 
25 scrimă; 25—28, gim
nastică ; 24—28, hochei pe 
iarbă; 20, 21, 22 — lupte; 
25—29, pentatlon modern; 
15, 17, 18 —canotaj aca
demic ; 23—28, volei ;
20—25 polo pe apă.

muri și că- 
fi transfor- 
hoteluri „li

CARLOS MURIETA

Campionii Europei la caiac-canoe 
au fost primiți cu entuziasm la București

Aseară, pe aeroportul internațional 
Băneasa. nn mare număr de iubitori 
ai sportului au întimpinat cu entu
ziasm echipa României, participantă 
la campionatele europene de caiac- 
canoe de la Duisburg.

Sportivii români au părăsit orașul 
în care au realizat cea mai completă 
colecție de medalii din cete cucerite, 
pînă acum, la marile competiții, marți 

trecînd prin Dusseldorf, 
avionul,

di minea ța, 
De aici, cu 
spre Zurich*

în orașul 
sportivii români 
excursie de cîteva ore. Printre obiec
tivele itinerariului s-a înscris, bine
înțeles, Ziirichsee. cunoscuta stațiune 
elvețiană de sporturi nautice.

După acest popaă. sportivii români 
și-au reluat drumul spre București, 
în avion, am continuat discuțiile pur
tate, de altfel, în fiecare din ceasu
rile de răgaz ale acestor ultime zile 
petrecute cu echipa României. „Sînt 
foarte fericit — îmi spunea antre
norul emerit Radu Iluțan — că a- 
proape fiecare dintre sportivii noș
tri au cucerit un prestigiu binemeri
tat pe apele lacului Bertha, din Duis
burg. Este pentru mine mai mult 
decît o satisfacție pe care mi-am do
rit-o cu toată ardoarea, este un plus 
de încredere, de optimism, de spe
ranțe pentru întrecerile olimpice din 
Mexic".

Despre triplul campion european la 
această ediție, Aurel Vernescu, ziarul 
vest-german „Neue Ruhr Zeitung“ 
scria că „Vernescu s-a făcut iubit în

ei au călătorit

de pe
au

malul Limatului 
făcut o plăcută

D. GHIZDAVU
PE LOCUL SASE

TEL AVIV 29 (Agerpres). — 
S-a încheiat turneul final al cam
pionatului mondial de șah rezer
vat juniorilor. Reprezentantul ~ 
mâniei la această competiție. 
Ghizdavu, a terminat pe locul 
cu 3'/2 puncte.

Noi recorduri

Aspect de la sosirea pe aeroportul Băneasa

Ro
ii, 

șase

mondiale la natatie
TOKIO, 

valoare 
de 

cadrul

— Noi performanțe 
au fost înregis- 

înotătorii americani 
concursului în

de la To

Duisburg*. Este în aceasta o apre
ciere cu totul deosebită, care arată 
că în afara celor trei medalii de aur. 
padela nr. 1 a Europei a cucerit și 
simpatia și admirația publicului din 
Duisburg.

...Buchetelor de garoafe care le-au 
fost oferite pe podiumul de la We- 
dau le-au fost adăugate aseară multe 
alte buchete de trandafiri, proaspeți 
culeși. Iubitorii de sport din Bucu
rești i-au primit cu entuziasm pe 
noii campioni ai continentului, întrea
ga echipă a României — sportivi și

antrenori — care au cinstit acest au
gust sărbătoresc cu strălucirea a 
șase medalii de aur, patru de argint 
și două de bronz.

DAN GARLEȘTEANU

trate 
în 
ternațional de natație 
kio. Greg Charlton a corectat re
cordul mondial în proba de 400 m 
liber obținînd timpul de 4:08,2. 
Vechiul record era de 4:08,8 și 
aparținea lui Mark Spitz. Echipa 
masculină de ștafetă a S.U.A. a 
parcurs distanta de 4x100 m liber 
în 3:32,6. Iată-i pe sportivii care 
au realizat noua performantă: 
Wais, Havens, Charlton, Zorn. In 
finala probei de 100 m spate mas
culin Hitckok a fost cronometrat în 
59,3 (record mondial). La 100 ni 
fluture, Douglas Russell a stabi
lit un nou record mondial, cu 
rezultatul de 56,5.

PE PISTELE DE ATLETISM
KEINO,

DIN NOU CEL MAI RAPID 
PE O MILA

DE HERTHOGE SE AFIRMA

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
■ într-un meci inter

național de fotbal dis
putat la New York, In- 
ternazionale Milano a 
învins cu scorul de 1—0 
(0—0) pe Santos. Auto
rul golului — Mazzola.

TEL AV1V. Meciul in
ternational de baschet din
tre selecționatele masculine 
ale Izraelului și Creciei a 
revenit gazdelor cu scorul 
77—68 (40—36).

Broumana, învingător la 
simplu a terminat austra
lianul Grealy, care a dis
pus în finală de Olvera 
(Ecuador) cu 6—3, 6—2, 
6—4. In semifinală, Crealy 
învinsese pe Holecck (Ce
hoslovacia) cu 3—6, 8—6, 
6—4.

chipa S.U.A. Prima întil- 
niro revenise de asemenea 
boxerilor vestgermani, cu

putat'e In nocturnă : Ful
ham — Sunderland 3—2 ; 
Arsenal — Liverpool 2—0.

BEYRUT. In turneul in
ternational de renis de la

NEW YORK. In al doi
lea meci din cadrul tur
neului pe care îl Întreprinde 
în S.U.A., echipa do box 
(amator) a R.P. a Germa
niei a tnvins cu î—3 •-

HAVANA. După 4 run
de. In turneul internatio
nal de șah de la Havana, 
lider continuă să fie Lev 
Polugaevski (U.R.S.S.) cu 
31/, p, urmat de danezul 
Larsen cu 3 p.

MOSCOVA. Rezultate 
din a 23-a etapă a cam
pionatului unional de fot
bal : Aripile Sovietelor — 
Dinamo 
Dinamo 
Tbilisi 
Minsk
cova 1 — 1 ; 
Moscova — 
grad 4—2.

In cadrul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat Pe 
stadionul „White City” din Londra; 
Kipchoge Keino (Kenia) a cîștigat 
proba de o milă, realizînd timpul 
de 3:53,8 (la patru zecimi de secun
dă de cel mai bun rezultat al său, 
înregistrat anul trecut în această 
probă). La 1 500 m plat, Keino a 
fost cronometrat cu 3:36,7.

Cu prilejul unui alt concurs des
fășurat în Suedia» sportivul bel
gian Andre de Herthoge a stabilit 
un nou record al țării sale în pro
ba de 1 500 m pe care a cîștigat-o 
cu timpul de 3:39,5. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Andre Gaerde- 
rud (Suedia) — 3:39,6 și Jean Wa- 
doux (Franța) — 3:39,7.

pregătiri pentru finala
„CUPEI EUROPEI"

LONDRA. Alte două me
ciuri din cadrul campiona
tului engez de fotbal, dis-

Moscova 1—2 ; 
Kiev — Dinamo 
3—0 ; Dinamo

- Torpedo Mos- 
Lokomotiv 

Zenit Lenin-

UWE BEYER
L-A ÎNVINS PE ED. BURKE

La Hălsingborg (Suedia), atletul 
vest-german Uwe Beyer a cîștigat 
proba de aruncarea ciocanului cu 
o performanță de 67,36 m. Pe locul 
doi s-a clasat americanul Ed. Burke 
cu 65,18 rr;.

La Kiev, Nikolai Sviridov a cîș
tigat proba de 5 000 m plat cu tim
pul de 13:39,8. în urma acestui re
zultat, Sviridov a fost selecționat 
în echipa URSS pentru finala „Cu
pei Europei", programată la Kiev 
între 15 și 17 septembrie.
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