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JURUL 
ROMÂNIEI"
LA CICLISM

® itinerarul competiției
• Lista nominală a 
alergătorilor danezi
• Heinz Richter - arbi
trul principal din „Cursa 
Păcii" — invitat în „Tu
rui României" • Nu
meroase premii pentru

performeri
Cea <le a XVI-a ediție a 

„Turului României" Ia ci
clism — competiție inter
naționala organizată de 
F. R. CICLISM si A. S. 
LOTO-PRONOSPORT — 
se desfășoară intre 12 și 
24 septembrie.

Itinerarul întrecerii din 
acest an este următorul :

Etapa 1, 12 septembrie, 
București (de două ori un 
circuit de 10 km) — Plo
iești ; etapa a 11-a, 13 
septembrie. Ploiești — Ca
lați ; etapa a III-a. 14 sep
tembrie, Galați — orașul 
Gheorglie Gheorghiu-Dej ; 
etapa a IV-a, 15 septem
brie, orașul Gheorglie 
GIieorgliiu-Dcj — Brașov; 
etapa a V-a, 16 septembrie, 
Brașov — Tg. Mureș; e- 
tapa a VI-a, 17 septembrie, 
Tg. Mureș — .Acățari — 
Tg. Mureș, contratimp in- I 
dividual; la 18 septembrie 
cicliștii vor beneficia de o 
zi de odihnă Ia Tg. Mu
reș ; etapa a Vil-a, 19 
septembrie, Tg. Mureș — 
Cluj; etapa a VIII-a, 20 
septembrie. Cluj — Ora
dea ; etapa a IX-a, 21 sep
tembrie, Oradea — Arad; 
etapa a X-a, 22 septem
brie, Arad — Deva; etapa 
a Xl-a, 23 septembrie, 
Deva — Călimănești; e- 
tapa a XlI-a, 24 septem
brie, Rm. Vîleea — Bucu
rești.

In afara clasamentelor 
obișnuite, individual și pe 
(Continuare in pag. a 2-a)

Citiți în pag. a lll-a relatarea trimisului 

nostru șpecial, C. MANTII, despre meciul de 

fotbal dintre selecționatele București și Berlinul 

occidental încheiat cu scorul de 1-0 pentru for

mația română.

MÎINE ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

Cine vor fi noii campioni
Înmii?

Cea de-a XVI-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
lupte, care încep mîine în 
Capitală, este apreciată ca 
una dintre cele mai pu
ternice din istoria acestui 
sport. La startul ei vor fi 
prezenți pește 150 de spor
tivi din 24 de țări, luptă
tori cu renume în arena 
internațională, campioni o- 
limpici, mondiali și euro
peni.

La București vor evolua

Premiații „europenelor* de la Minsk : ion Țăranu (România),
Adjar (Turcia) și Verșinin (U.R.S.S.). Reprezentantul nostru și 
sportivul turc vor fi din nou adversari la întrecerile care încep 

mîine
Foto : TASS

Constantin Vlad (Dinamo), cîștigătorul celei de a doua probe de ieri: categoria semiușoa- 
ră de obstacole.

Au început finalele campionatelor 
republicane de călărie

Ieri, în Capitală, pe baza 
hipică din Calea Plevnei, 
au început întrecerile din 
cadrul etapei finale a cam
pionatelor republicane de 

numeroși sportivi consa- 
crați, care au la activ o 
îndelungată activitate com- 
petițională. Mulți dintre ei

— Ancheta noastră —
au concurat la două Olim
piade (Roma — 1960 și 
Tokio — 1964) și la mai 
multe ediții ale C.M. de 
„ greco-romane ", 

călărie, obstacole și dresaj. 
Dimineața s-a disputat o 
probă de dresaj, categoria 
ușoară. Tricoul de campion 
al acestei categorii a re
venit reprezentantului clu
bului Steaua, N. Mihalcea, 
cu Domino, care a totalizat 
031 de puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat D. 
Vedea (Steaua) cu Severin
— 317 p și A. Frolich 
(C.S.M. Sibiu) cu Rădăuți
— 313 p.

După amiază, 42 de con- 
curenți s-au întrecut în ca
drul categoriei semi-ușoară 
de obstacole. Parcursul a 
fost terminat de 17 concu- 
ien|i fără penalizare. Pri-

Dintre campionii mondiali 
ai ediției a XV-a, de la To
ledo, vor fi prezenți la 
București: Keresov, Stange, 
Riirna, Horvat, Egumenov, 
Olenik și Kozma (lipsește 
doar bulgarul Radev).

Ce va fi la „mondialele" 
din 1967 ? Care vor fi noii 
campioni mondiali ?

In ceea ce privește cîști- 
gătorii, am solicitat prono
sticurile unor specialiști de 
peste hotare. La ancheta 
noastră au răspuns: dr. 
PER STR’O’MBĂCK — mem
bru în Biroul F.I.L.A., pre
ședintele Federației suede
ze de lupte RYCZARD 
MARCZEWSKI — președin
tele Federației poloneze de 
lupte, DEMETRIO ASPRO- 
GERAKAS — secretar ge
neral adjunct al Federației 
de lupte a Greciei, BUR- 
HAN MEAHU — oficial 
din Turcia, VINCENT 
ZUARO —- manager al e- 
chipei S.U.A., EVGHENI 
DOROGNOV — antrenor al 
echipei de lupte Burevesnik 
Moscova, D1MITAR DO- 
BREV — fost campion al 
Bulgariei, GYULA KO- 
VACS — antrenor din Un-

GHEORGHE CIORANU
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mul baraj a fost parcurs 
de 9 concurenți fără gre
șeală. în acest fel a fost ne
cesar să se țină al doilea 
baraj, cu înălțimea obstaco
lelor de 1,30 m, departaja
rea făcîndu-se la cronome
tru. Cîștigătorul probei a 
fost ultimul concurent, spor
tivul dinamovist Constantin 
Vlad, cu Spirt. El a înregis
trat cel mal bun timp al 
categoriei, 27 sec., fără nici 
o penalizare. Iată clasamen
tul în continuare: 2. Puiu 
Victor (Dinamo) cu Lama 0 
p, 27,9 sec; 3. Oscar Recer 
(Dinamo) cu Petrișor 0 p, 
28 sec; 4. Puiu Victor cu 
Lin 0 p, 31,5 sec.

întrecerile continuă azi 
dimineață cu proba de 
dresaj categoria mijlocie 
(de la ora 9) și după a- 
miază — obstacole catego
ria ușoară, (de la ora 16).

.V. POMPILIU

Trei dintre luptătorii mexicani: Esparza. Montesionos și Con- 
trearas, intr-o alergare de relaxare pe una din aleile parcului 

de la complexul sportiv „23 August*
Foto : V. Bageac

IN „SATUL
MONDIALELOR**

Centrul de antrenament de 
la complexul sportiv „23 Au
gust* s-a transformat in a- 
ceste zile în „satul mondiale
lor*. Peste tot, în hotel, în să
lile de sport și de forță, pe 
alei, pe terenurile de joc> pot 
fi văzuți zeci de sportivi ve- 
uiți la C.M. de lupte.

Unii întrețin conversații a- 
micale, fac schimb de insig
ne, dar cei mai mulți folosesc 
acest scurt răgaz pînă la în
ceperea competiției, antrenîn- 
du-se de zor.

Ieri, înainte de masă, toate 
delegațiile care locuiesc în 
„satul mondialelor* — cu ex
cepția sovieticilor, care au în
cheiat marți seara antrena
mentele — au fost prezente 
în sălile și în locurile special 
amenajate pentru pregătiri. 
Primii cu care am luat contact 
au fost cei cinci luptători ira
nieni, care după o „încălzire* 
de o jumătate de oră, pe o 
saltea așezată în aer liber, 
au lucrat aproape o oră în 
sală. Tema fixată de antreno
rul Ohovat era cizelarea unor 
procedee ca: răsturnarea din 
pod, centura laterală etc.

Pe unul din terenurile de 
baschet ale complexului „23

MEMBRII BIRUUIUI F.l.l.A.
AU VIIITAT IERI PAEIAUARUl „23 AUGUST"

Ieri la prînz, președintele 
Biroului Federației interna
ționale de lupte, Roger 
Coulon (Franța), a vizitai 
patinoarul „23 August" din 
Capitală — locul de desfă
șurare a campionatelor mon
diale de lupte greco-roma
ne din acest an. Oaspetele 
a fost însoțit de Vehbi 
Emre (Turcia), Al. Katulin 
(U.R.S.S.) și De Ferrari 
(S.U.A.), vicepreședinți ai 
Biroului F.I.L.A., Milan Her- 
cegan (Iugoslavia), secretar 
general al Biroului F.I.L.A., 
dr. P. Stromback (Suedia), 
M. Matura (Ungaria), H. 
Jakob (Anglia) și Ț. Țenov 
(Bulgaria), membri prezi
dențiali.

Au mai Tost prezenți 
Fred B. Oberlander, pre
ședintele federației de lupte 
din Canada, și Alex Ro- 
maniuk, președintele asocia
ției de lupte din Edmonton 
(Canada).

Oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășul Miron Ol- 
teanu, secretar al Consiliu
lui Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, pre
ședintele Comitetului de or
ganizare a celei de a XVI-a 
ediții a campionatelor mon

August* două formații de cite 
cinci jucători, îmbrăcați în 
treninguri roșii cu semilună 
pe piept, alergau în plină vi
teză de la un panou la altul. 
Alături de „pivoți*, greul și 
semigreul echipei turce, Yil- 
maz, respectiv, Topuz, se stre
curau cu multă dibăcie sub 
coș luptătorii de la catego
riile mici. Timp de peste o 
oră întreaga formație turcă, în 
frunte cu antrenorul ei, Oktav 
Mehmet, om trecut de 50 de 
ani, a transpirat pe terenul 
de baschet.

Po luptătorii mexicani i-am 
întîlnit în jurul orei prinsului 
ieșind din hotel. Erau obosiți, 
nu atît din cauza drumului 
lung pe cure l-au făcut (Ciu*- 
dad de Mexico — New Y orie 
— Paris — Zurich — Bucii* 
rești, cu avionul o zi și > 
noapte) cît, mai ales, din 
cauza decalajului orar. Cei pa* 
tru luptători din America TaP* 

tină au venit singuri, fără an
trenor sau conducător. Acest* 
funcții sînt îndeplinite de cel

T. RÂBȘAM
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diale de lupte, și de con
ducători ai federației româ
ne de specialitate.

Roger Coulon și membrii 
Biroului F.I.L.A. au trecut 
în revistă amenajările ce 
s-au făcut la patinoarul 
„23 August" pentru buna 
desfășurare a întrecerilor : 
sălile de antrenament, po
diumurile de concurs, ves
tiarele, tribuna oficială, bi
roul de presă etc.

La încheierea vizitei, pre
ședintele F.I.L.A. ne-a de
clarat că pregătirile organi
zatorice i-au lăsat o impre
sie excelentă. „De altfel, 
tot ce am văzut — ne-a 
spus dl. Coulon — nu con
stituie pentru mine o sur
priză. în urmă cu doi ani 
am mai fost la București și 
încă de pe atunci Federația 
română de lupte stabilise 
aproape fiecare detaliu in 
legătură cu C.M. Trebuie să 
vă mai spun că materialele 
românești folosite aici sînt 
de cea mai bună calitate. 
Cred că întrecerile de la 
București se vor bucura de 
cea mai bună organizare".

C. CHIRI AC



Miine, la Vichy, start în campionatul
feminineuropean

în acest an, speranțele olimpi
ce ale înotului din (J.R.S.S., R. D. 
Germană. Ungaria. Cehoslovacia, 
Polonia, Bulgaria și România și-au 
dat întîlnire la București, pentru 
tradiționala lor confruntare. Ac
tuala ediție a competiției, progra
mată cu numai 13 luni înaintea 
J.O. din Mexic, prezintă o deo
sebită importantă, deoarece vom 
putea vedea la lucru 
fază de 
tată — 
ranțele natatiei din Uniunea So
vietică, 
garia (țări în care acest sport cu
noaște o foarte largă dezvoltare) 
în marea întrecere de la Ciudad 
de Mexico.

Așadar, vineri, sîmbătă- și du
minică — trei interesante noc
turne Ia piscina din parcul Di
namo. La startul probelor se vor 
afla nume de mare rezonantă 
în natatia europeană, printre 
care nu mai puțin de 19 me- 
daliați la recentele campionate 
europene de juniori. Lor li se 
vor adăuga și alti sportivi de 
bună valoare, întrucît spre deo
sebire de competiția de la Lin- 
koping, unde limita de vîrstă a 
fost fixată la 15 ani, concursul 
de la București oferă posibilita
tea de participare și celor mai 
vîrstnici cu un an.

Cea mai puternică garnitură de 
înotători va fi prezentată publi
cului din Capitală de către Uaiu- 
aea Sovietică, țara c«e domină 
autoritar, la ora actuală, natatia 
continentală. în fruntea listei fi-

in tr-o 
finisare destul de înain- 

pe cei ce vor purta spe-

R. D. Germană sau Un-

Anca Andrei in cursa in care a stabilit lin nou record de junioare (2:45,3) 
la 201) m mixt. O veți revedea cu prilejul concursului speranțelor olimpice 
din Capitală Foto: P. liomoșan
gurează unul din .copiii minune' 
ai înotului sovietic, IRINA POZD- 
NIAKOVA, care anul trecut a fost 
recordmana a lumii în proba de 
200 m bras (2:43,0) și a cîștigat 
medalia de argint a acestei probe 
la „europenele" de la Utrecht. Ea 
va fi însoțită în această depla
sare de încă 5 medaliati la Lin- 
koping: Igor Grivenikov 57,6 — 
160 m liber (aur), Grigori Davi
dov 63,0 — 
200 m spate 
Lidia Grebets

100 m și 2:16.2 — 
(de două ori aur), 
62,6 — 100 ni liber

Sibiu—Erevan 25—19 la sărituri
Bazinul C.S.M. Sibiu a găzduit 

zilele trecute întîlnirea de sărituri 
dintre selecționata locală și cea a 
orașului Erevan. Victoria a reve
nit sportivilor sibieni cu scorul de 
25—19 (14—8 la băieți, 11—11 la 
fete). Succesul gazdelor este remar
cabil dacă ținem seama că din 
echipa oaspe au făcut parte maeș
tri ai sportului și componeuți ai 
lotului olimpic al U.R.S.S.

Rezultate: PLATFORMA băieți: 
1. I. Ganea (Sibiu) 469,55 p ; 2. S. 
Kaciarian (Erevan) 453,10 p ; 3. V. 
Kurcinkin (E) 448,90 p ; 4. V. Sara- 
voeksian (E) 425,35 p ; 5. N. Sperio- 
su (S) 391,0 p ; fete : 1. Suzana 
Merkurian (E) 226,60 p ; 2. Mariana

Farcaș (S) 217,30 p ; 3. Nora Mie«6 
(S) 213,90 p ; 4. Julieta Abrețian (E)
211.25 p ; 3. Loreta Hairapetian (E)
181,40 p (sărind în afară de concurs, 
Melania Treistaru a obținut 290,90 
p) ; TRAMBULINA băieți: 1. I. 
Ganea 473,30 p ; 2. N. Speriosu 
399,70 p ; 3. V. Kurcinkin 369.85 p ; 
4. V. Saravoeksian 368,95 p ; 5. M. 
Hvrenean (E) 342,10 p ; fete : 1. Ma
riana Farcaș 328,45 p ; 2. Julieta 
Abrețian 310,90 p; 3. Suzana Merku
rian 305,30 p ; 4. Nora Miess
295.25 p ; 5. Loreta Hairapetian 
286,85 p.

ILIE IONESCU — coresp. principal

rgEEMllO DATELE DE DESFĂȘURARE5

A TURULUI IN DIVIZIILE A SI B»

S-a încheiat și ultima între- 
de calificare în Divizia B 
vorba de turneul echipelor

•
cere 
Este 
masculine, desfășurat la Mediaș, 
Ia care au participat I.C.H.F. 
București, Școala sportivă Mediaș, 
Voința Oradea și Constructorul 
Iași. Formația bucureșteană s-a 
dovedit cea mai bună, cucerind, 
neînvinsă, primul loc în clasa
mentul final. Rezultatele tehnice : 
I.C.H.F.: 82—50 cu Voința, 73—45 
cu Constructorul, 67—58 cu Școa
la sportivă; Școala sportivă: 
90—46 cu Constructorul, 78—65 
cu Voința; Voința: 72—55 cu 
Constructorul. Clasament •
1. I.C.H.F. Buc. 3
Q. Șc. sp. Mediaș 3 2 1 226—178
8. Voința Orad. 3 
4 Constr. Iași 3

3 0 222—153

datele de desfă-

1 2
0 3

187—215
146—235

6
5
4
3

Echipa I.C.H43. (antrenor Mihat 
Ionescu) s-a calificat pentru Di
vizia B.

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Cu prilejul a 30 de ani de 
înființare. Federația cehoslovacă 
popice organizează un turneu ju
biliar, la care și-au anunțat partici
parea sportivi din Iugoslavia, Aus- 
•tria, R.F. a Germaniei, Ungaria, Ro
mânia, R.D. Germană etc. Țara noas
tră. ya fi reprezentată de maestrul 
emerit al sportului Petre Purje și 
Cornelia Moldoveanu .

întrecerile vor avea loc între 2—4 
septembrie la Bratislava. în program 
figurează proba mixtă.

Ia 
de

• Iată acum
șurare a turului și seriile Divizi
ilor A și B : DIVIZIA A — mas
culin (29 octombrie — 14 ianua
rie) : Steaua, Dinamo, Politehnica, 
Rapid, I.C.F. din București, Di
namo Oradea, Universitatea Cluj, 
Politehnica Iași, Medicina Tg. Mu
reș, Farul Constanta Universita
tea Timișoara, Politehnica Galati ; 
feminin (22 octombrie — 17 de
cembrie) : Politehnica, Rapid,
I.C.F., Constructorul, Progresul, 
Voința din București, Crișul Ora
dea, Universitatea Cluj, Voința 
Brașov, Mureșul Tg. Mureș; DI
VIZIA B — masculin, seria I 
(29 octombrie — 24 decembrie): 
Politehnica Brașov, Unio 
Mare, Medicina Timișoara, 
tehnica 
Steagul 
Oradea, 
tul Tg.
iova ; seria a Il-a (29 octombrie 
— 24 decembrie): Academia Mi
litară București, Universitatea 
București, Construcții București, 
A.S.A. Bacău, Voința București, 
ICHF București, Petrolul Ploiești, 
Progresul București, Universita
tea Iași, I.C.F. II București; femi
nin, serial (12 noiembrie — 14 ia
nuarie) ; Medicina Tg. Mureș, 
Voința Tg. Mureș, Spartac Sa- 
lonta, Școala sportivă Craiova, 
Medicina Cluj, A.S.A. Cluj, Școa
la sportivă Brașov, 
Brașov, Foresta Arad, Universita
tea Timișoara; seria a Il-a (12 
noiembrie — 14 ianuarie): Arhi
tectura, 
Olimpia 
sportivă 
dagogic
lași. Pedagogic Bacău,
Dorohoi,

Satu 
Poli- 

Cluj, Constructorul Arad, 
roșu Brașov, Pedagogic 
Știința Petroșeni, Comer- 
Mureș, Universitatea Gra

Politehnica

Școlarul, Universitatea, 
T.V., I.C.F. II, Școala 
nr. 1 din București, Pe- 
Constanța, Universitatea 

Viitorul

(aur), Valentina Samkina 1:16,9
— 100 m și 2:32,2—200 m bras 
(de două ori argint) și Ekaterina 
Kondakova 1:12,0 — 100 m și 
2:44,1 — 200 m delfin (bronz). 
Lotul mai cuprinde pe Igor Pa
nov (1:11,3 — 100 m și 2:36,0 — 
200 m bras), Oleg Iscenko (62.6
— 100 m spate) și lori Kovalev 
(2:21,0 — 200 m delfin).

Redutabile sînt și selecționatele 
aliniate de către R. D. Germană 
și Ungaria, fiecare cu cite 6 me- 
daliati la „europenele" de juniori. 
Veți putea urmări, printre alții, 
pe R. Fr ei gang: 2:22,1 — 200 m 
delfin (aur). Christine Strubing 
2:37,8 — 200 m delfin, L. Unger 
58,3 — 100 m liber. Sabine
Rantzscb 4:58,6 — 400 m liber 
(toți cu argint) în echipa germa
nă și, respectiv, pe Laszlo Cseh 
61,9 — 100 m delfin (aur) și 63/1
— 100 m spate (argint). Andrea 
Gyarmaty 1:08,4 — 100 na delfin 
(aur), M. Borloy 4:28,1 — 400 m 
liber (aur) și Edina Pok 1:11,0
— 100 m spate (bronz) în for
mația maghiară, (a.v.).

Timp de trei zile (1—3 sept.) se 
va desfășura — în cunoscuta sta
țiune franceză Vichy — campiona
tul european feminin de canotaj 
academic, considerat, pe drept cu- 
vînt (în lipsa „mondialelor* și a 
J. 0. pentru această specialitate 
sportivă), competiția supremă a 
schifistdor. în acest an, cele 5 ti
tluri puse în joc vor fi mai dispu
tate ca oricînd, deoarece organiza
torii au consemnat un record de 
participare, aproape 200 de ramere 
și vîslașe, din 15 țări, fiind înscri
se pe foile de concurs. La startul 
probelor se vor alinia echipaje din 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca. Olanda, Po
lonia, România, R.D.G., R.F.G„ 
S.U.A.. Suedia, Ungaria, U.R.S.S. 
și Franța. De remarcat că pentru 
prima dată printre participante se 
numără și canotoarele din S.U.A. 
și, de asemenea, că â fost necesară 
programarea de calificări și semi
finale pentru toate probele.

Canotoarele noastre au fost pre
zente ediție de ediție la această 
competiție, inaugurată în 1954, la 
Amsterdam. Gu regularitate, ro
mâncele s-au situat printre frunta
șele întrecerilor, de multe ori ele 
ocupând locul II în clasamentul pe 
națiuni, iar în 1962 la Grirnau — 
cucerind titlul de campioane euro
pene, prin echipajul de 
rame (Tamaș, Rigard, 
Bulugioiu Borisov,1, 
cerile care încep mîine; 
prezintă următoarele 
4-J-1 rame: Ana Raiou (Talmaș) 
Florie» Ghitizelea, Teodora Untaru, 
Luminița Golgoțiu-|-Ștefaaia Bori
sov; 4-)-1 vîsle: Ioana Tudorar), Mi- 
tana Ftorea. Maria Hublea. Ileana 
Nemeth S. Borisov: 2 vîsle: Ma
ria Covaci, Elisabeta Vorindan; 
8+1 : Emilia Rigard, Viorica Mol
dovan, Doina Bălașa, Stana Tudor, 
alături de care se va alătura echi
pajul de 4-f-l rame.

Avînd în vedere frumoasa com
portare a unor echipe române în 
actualul sezon internațional, con
siderăm că cele mai apreciabile 
șanse la medalii — și chiar Ia ti-

tluri — ic au schifistele de la 4-f—1 
rame și 4-f-l vîsle (ultimele, de 
altfel, creditate cu mai multe vic
torii asupra campioanelor europe
ne actuale, sportivele din R.D.G.). 
Dar, să așteptăm desfășurarea în
trecerilor, cu speranța câ aceste a- 
precieri ne vor fi confirmate...

„TURUL ROMÂNIEI*

®SEEEZ33

schif 4-f-l
Ghinzelea, 
La în-tre- 

Româuia 
echipaje:

PROGRAMUL CAMPIONATULUI
CATEGORIEI A (FEMININ)

ETAPA I, 3 SEPT.

Polit. Galați — Mureșul Tg. Mureș 
Rapid Buc. — Progresul București 
Universitatea Buc. — Rulmentul bv. 
Confecția Buc. — Constructorul Tim. 
Liceul 4 Tim. — Univ. Timișoara

ETAPA a II-A, 10 SEPT.

Univ. Timișoara — Politehnica Gl. 
Constructorul Tim, — Liceul 4 Tim. 
Rulmentul Bv. — Confecția Buc.
Progresul Buc. — Universitatea Buc. 
Mureșul Tg. Mureș — Rapid Buc.

ETAPA A III-A, 17 SEPT.

Politehnica Gl. — Rapid Buc. 
Universitatea Buc. — Mureșul Tg. M. 
Confecția Buc. — Progresul Buc. 
Liceul 4 Tim. — Rulmentul Brașov
Univ. Timișoara — Constructorul Tim.

ETAPA a IV-A, 24 SEPT.

Constructorul Tim. — Politehnica Gl. 
Rulmentul Bv. — Univ. Timișoara
Progresul Buc. — Liceul 4 Tim. 
Mureșul Tg. Mureș — Confecția Buc.
Rapid Buc. — Univ. București

ETAPA A V-A, 1 OCT.

Univ. București — Polit. Galați

Confecția Buc. — Rapid București 
Liceul 4 Tim. — Mureșul Tg. Mureș 
Univ. Timișoara — Progresa: Buc. 
Constructorul Tim. — Rulmentul Bv.

ETAPA A VI-A, 8 OCT.

Pălit. Galați — Rulmentul Brașov 
Progresul Buc. — Constructorul Tim. 
Mureșul Tg. Mureș — Univ. Tim. 
Rapid Buc. — Liceul 4 Timișoara 
Univ. București — Confecția Buc.

ETAPA A VII-A, 15 OCT.

Confecția Buc. —- Politehnica Galati 
Liceul 4 Tim. — Univ. București 
Universitatea Tim. ~~ 
Constructorul Tim. — Mureșul Tg. M. 
Rulmentul Bv. ~ —

(lirmare din pag. I) 
echipe, pe etape și generale, in ca
drul actualei ediții a „Turului Ro
mâniei* se inai alcătuiesc clasamente 
pentru cei mai buni sprinteri și pen
tru cei mai buni cățărători. în mo
mentul de față se află pe traseu o 
comisie desemnată de către organi
zatori care fixează punctele de sprint 
(intermediare) și punctele de căță- 
rare, precum și locurile dc sosire, 
determină exact kilometrajul etape
lor.

Inițial, comisia de organizare a 
fixat ca sosirile în orașele Ploiești, 
Galați, Brașov, Gluj, Oradea și Bucu
rești să aibă loc pe stadioane. Ur
mează ca membrii comisiilor locale 
de organizare și cei ai comisiei de 
verificare a traseului să ateste opor
tunitatea acestei măsuri.

După R.D. Germană, Suedia, Aus
tria și Cehoslovacia, o altă țară 
participantă la competiție a comunicat 
lista alergătorilor care o vor repre
zenta : DANEMARCA. Echipa esse 
alcătuită din John Nielsen, Finn 
Stausholm, Paul Mikkalsen, Prebeni 
Grand și John Nielsen. După cunt 
se vede, din telegrama federației de 
ciclism daneze reiese că din echipă 
vor face parte doi alergători cu ace
lași... nume. Se așteaptă listele no
minale ale alergătorilor din Polonia, 
Bulgaria și Olanda. Așa cum am a- 
nunțat. țara noastră va fi reprezen
tată de echipele România l și II, 
România, tineret I și il, Voința Plo
iești și de către 5 alergători indivi
duali. Așadar, Ia 
70 de rutieri din

Printre invitații 
de a XVÎ-a ediții 
niei“ se află și 
(R.D. Germană), arbitrul principal în 
„Cursa Păcii“ Berlin — Praga — 
Varșovia. Cu acest prilej amintim 
faptul că în „Turul României64 va 
funcționa un juriu internațional.

Cicliștilor care vor realiza perfor
manțe deosebite le vor fi atribuite 
importante premii. Cîștigătorii de 
etape și primii clasați în clasamen
tul general individual vor fi premiati 
de către A.S. Loto-Pronosport. Celor
lalți performeri le vor fi acordate 
premii de către F.R. Ciclism, insti
tuții de stat și obștești, fabrici și 
întreprinderi, comisii locale de or
ganizare.

start se vor alinia
9 tari.
de onoare ai celei 
a „Turului Româ- 

IIEINZ RICHTEK

DE LA I.E.B.S.
Rapid Buc.

— Progresul Buc.

VIII-A, 22 OCT.
— Progresul Buc.

ETAPA A
Politehnica Gl. ___________
Mureșul Tg. Mureș —“Rulmentul Bv. 
Rapid Buc. — Constructorul Tim.
Univ. București — Univ. Timișoara 
Liceul 4 Tim. — Confecția Buc.

ETAPA A IX-A, 29 OCT.
Polit. Galați — Liceul 4 Tim. 
Confecția Buc. — Universitatea Tim. 
Constructorul Tim. — Univ. Buc.
Rulmentul Brașov — Rapid Buc. 
Progresul Buc. — Mureșul Tg. Mureș

PRONOSPORT •
• AUTOTURISME ÎN NUMĂR 

NELIMITAT LA TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR LOTO DIN 
5 SEPTEMBRIE

• EXCURSII — EXCURSII

Marți 5 septembrie a.c. va avea 
loc tragerea autoturismelor LOTO 
care oferă participanților un nou 
prilej de mar; cîștiguri.

Semnalăm, în primul rînd, auto
turismele: „Renault 16“, „Skoda 
1000 M.B.“, „Fiat 850“ și „Tra
bant 601“, care se atribuie în nu
măr NELIMITAT pentru catego
riile I—IV.

Se mai atribuie premii în bani 
de valoare variabilă la categoria 
a V-a și premii în bani de valoa
re fixă ia categoria a Vl-a.

In plus (tot la categoria a Vi-a) 
prin tragere la sorți vor fi oferite

PRONOEXPRES
50 de excursii cu petrecerea Re
velionului la Berlin.

Se efectuează 20 de extrageri a 
câte 4 numere din 90. în total se 
extrag 80 de numere.

Cu 40 de lei puteți participa 
la toate cele 20 extrageri.
• Vineri 29 august 1967, au ple

cat în R.S.F. Iugoslavia cîștigăto- 
rii excursiilor oferite la tragerea 
autoturismelor LOTO din 6 iunie 
a.c.

Programul prevede ca în 18 
zile să se viziteze cele mai fru
moase monumente de artă și cul
tură din orașele: Belgrad, Saraje
vo, Spdit, Opatija, Ljubljana, Za
greb ș.a.

PRONOEXPRES NB. 35 
DIN 30 AUGUST 1967

EXTRAGEREA I :
2 13 38 1 36 39 — 23 6

Fund de premii : 535 791 lei, din 
care report categoria I : 57 696 lei.

cuplajul interbucureștean 
STEAUA — RAPID șl 

DINAMO de dupii- 
„23 Au-

® Pentru 
de fotbal 
PROGRESUL 
nică 3 IX de pe stadionul .. 
gust“, biletele se găsesc de vînzare 
la casele obișnuite.

• Agențiile din str. Smîrdan nr. 13 
și C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dcj, 
vînd și bilete pentru Campionatele 
mondiale de lupte greco-romane din 
1—3 IX de la patinoarul „23 August".
• Incepînd de astăzi, agențiile și

casele de bilete din str. Smîrdan 
nr, 13, C.C.A., Loto-Pronosport din
calea Victoriei nr. 2, stadionul Repu
blicii și parcul halelor Obor vînd și 
bilete pentru Campionatul de box 
al armatelor prietene din 3—9 IX 
de la stadionul Republicii.

• PRONOSPORT
EXTRAGEREA A II-A :

2 47 21 41 26
Fond de premii : 

care report categoria
Tragerea următoare 

miercuri 6 septembrie 
rești.

premiile întregi ________
LA TRAGEREA MOTO DIN 25 AU

GUST 1967

Categoria a Il-a : 2 variante a
38 833 lei și 3 a 9 708 lei ; categoria 
a Iii-a : 59 a 1 825 lei și 76 a 456 lei; 
categoria a IV-a : 358 a 371 lei și 484 
a 92 lei ; categoria a V-a : 623 a 258 
lei și 818 a 64 lei.

Report la categoria I : 71195 lei.
Plata premiilor la tragerea Loto 

din 25 august a.c., se va face în Ca
pitală, incepînd de sîmbătă 2 
tembrie ' "
ximativ 
tig>P de 
lut.

30 — 44 10
359 402 lei,

I : 36 397 
va avea 

1967, la BuCU-

din 
lei. 
loc

ȘI SFERTURI

____ ___  _ _____ _ sep- 
1967, iar în provincie, apro- 
de luni 4 septembrie a.c., 
45 zile de la data concursu-

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



De la trimisul nostru special, CRÎSTÎAN MANTU

Selecționata Bucureștiului a întrecut cu 1-0 (1-0)
reprezentativa Berlinului Occidental

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI...
MECIURI AMÎNATE

• PUNCTUL VICTORIOS A FOST ÎNSCRIS DE SOO (MIN. 22)

BERLINUL OCCIDENTAL, 30. — 
Astă-seară s-a disputat pe stadio
nul olimpic, la lumina reflectoare
lor, întîlnirea internațională ami
cală care a opus selecționatei 
Bncureștiulul pe cea a Berlinului 
occidental. Printre cei 25 000 de 
spectatori, prezenti la întrecere, 
s-au aflat șl reputații tehnicieni 
Sep Herberger și Helmuth Schon.

Meciul a luat sfîrșit cu victoria 
fotbaliștilor noștri la scorul de 
1-0 .(1-0), prin punctul înscris de 
Soo, în min. 22, la capătul unei 
acțiuni reușite.

în general am asistat la o par
tidă echilibrată în care selecțio
nata Bucureștiului a marcat 
tuși un plus de valoare și 
tehnicitate, gratie căreia a 
deseori aplaudată.

Jucătorii noștri au avut o 
șoară superioritate în prima
priză, perioadă în care au reușit 
sS înscrie și punctul victorios. 
După pauză, adversarul a forțat 
din răsputeri egalarea, a presat 
puternic, aproximativ 15 minute, 
dar apărarea noastră a fost de ne
trecut. Din acest compartiment 
s-au remarcat, îndeosebi, Nun- 
weitler III șl Haidu, ultimul avînd 
ctteva intervenții salutare. Apoi, 
tacet-încet selecționata noastră a 
echilibrat jocul pentru ca spre fi
nal să închege dîn nou acțiuni 
periculoase la poarta apărată de 
Kelner. La acest reviriment și-a 
adus contribuția și tînărul Dumi- 
traebe, inspirat introdus în teren, 
In min. 60 în locul lui Voinea.

Arbitrul Schulenburg (Hamburg) 
a condus corect următoarele for
mații :

SELECȚIONATA BUCUREȘTIU-

to- 
de 

fost

U- 
re-

*

N a nb mcâ
PÎRCĂLAB?
campionatul diviziei A 

consumat de acum două

între- 
Pîrcă-

în 
s-au 
etape. Suporterii fiecărei echi
pe comentează jocul favoriți- 
lor lor. Sigur, sînt comentate 
și absențele din formațiile res
pective. Cea mai discutată e, 
fără îndoială, aceea a lui Pîr
călab. S-au emis diverge ipo
teze. s-a comentat în fel și 
chip acest fapt.

Pentru a răspunde la 
barea „De ce nu joacă
lab t“ ne-am adresat antreno
rului TRAIAN IONESCU. Iată 
oe ne-a declarat: „Consider 
că acțiunea de îmbunătățire a 
fotbalului trebuie începută cu... 
începutul. Și începutul pentru 
mine este jucătorul. Este ne
cesar ca el să fie privit sub 
mai multe aspecte : jucătorul 
în formare, in performanță și 
după performanță. El trebuie 
să satisfacă exigențele fotbalu
lui de performanță cu simț de 
răspundere. La noi, jucătorul 
face de toate fi nimic concret. 
Și acum, despre Pîrcălab. El 
vrea să trăiască pe vechea glo
rie, vrea ca clubul să adapteze 
obiectivele de performanță la 
felul său de pregătire. Pentru 
noi, a rămas același jucător 
cu reale posibilități de perfor
manță. E necesar, insă, să-și 
schimbe complet mentalitatea 
despre pregătire, randament fi 
progres. De fapt, Pîrcălab re
prezintă mentalitatea multor 
jucători care fși dau adeziunea 
pentru ridicarea fotbalului nu
mai prin vorbe, rămîmnd ca 
faptic s-o rezolve antrenorii și 
conducătorii”.

Pentru a elucida problema, 
am cerut și părerea celui in 
cauză — Pîrcălab.

-In meciurile amicale dina
intea campionatului am evo
luat slab și în mod firesc nu 
am avut loc în echipă in pri
mele etape. Deci, aceasta-i rea
litatea : nu am fost in formă. 
Acum, mă pregătesc cu 
conștiinciozitate pentru 
relua locul în formație, 
că aceasta 
duminică,

\ grasul”.

te va intimpla 
in meciul cu

multă 
a-mi 
Sper 
chiar 
Pro-

P; VINTtf A

LUI : Haidu — Sătmăreanu, Nun- 
weiller III, Dumitru Nicolae, Hăl- 
măgeanu — Ghergheli. Dumitru 
Popescu — Lucescu, Voinea (min. 
60 Dumitrache), Soo. Nunweiller 
VI (min. 50 Negrea).

SELECȚIONATA BERLINULUI

OCCIDENTAL: Rohloff (min. 46 
Kelner — Gros, Witt, Sangulin, 
Forster — Altentorf, Erdman 
Greif, Kralczyk, Steiner (min. 
Tylinschv), Gersdorff.

în ziarul nostru de vineri 
reveni cu noi amănunte.

75

voi

Deoarece echipa C.S.M. Sibiu va 
juca cu echipa națională a Sene
galului — pe data de 3 septembrie, 
ora 12 — meciul C.S.M. Sibiu — 
Gaz metan Mediaș se va disputa în 
ziua de 6 septembrie, ora 16,30.

Partidele Viitorul Fieni — S.N. 
Oltenița, I.M.U. Medgidia — Chi
mia Tr. Măgurele și Metalul Tîr- 
goviște — Dunărea Giurgiu, pro
gramate pentru 10 septembrie, au 
fost amînate pentru 14 septembrie, 
întrucît formațiile S.N. Oltenița, 
Chimia Tr. Măgurele și Dunărea 
Giurgiu vor efectua turnee în R.P. 
Bulgaria în perioada 8—11 septem
brie.

mătoarele ore de începere a parti
delor respective: prima — Ia ora 
13, celelalte două — de la ora 
12,30.

JENEI (STEAUA) INDISPONI
BIL PENTRU MECIUL — 

RAPID
CU

întip-
Tff.

Ieri s-a desfășurat pe Stadionul 
Ciulești, meciul 
tional 
oana 
chipa reprezentativă a 
lului. ~ '

amical interna- 
de fotbal dintre campi- 

țării noastre, Rapid, și e- 
Senega- 

După un joc de bun nivel 
tehnic, în care rapidiștii au do
minat majoritatea timpului, vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 2-0 (0-0), prin punctele 
realizate de Neagu (min. 64 și 
86). Scorul final nu reflectă e- 
xact diferența existentă pe teren 
între cele două formații- In timp 
ce oaspeții s-au angrenat într-un 
joc de centru, fără orizont și 
cu puține acțiuni pe poartă, ra
pidiștii au practicat un fotbal 
constructiv, gîndit, creind nume
roase faze la poarta apărată de 
excelentul Diallo — cel mai bun 
de pe teren. Ceea ce li se poate 
reproșa, totuși, campionilor 
tri este lipsa de precizie în 
turtle la poartă în situații deci
sive. Neagu, Dumitriu și mai ales 
Ionescu au ratat ceî puțin 6 oca
zii clare de gol în prima repriză, 
luftitid sau 
tar de la 7-8 
putut să 
în prima 
reușit 
cui la 
apărarea 
Senegalului. în prima- parte a 
partidei, oaspeții au pus accentul 
pe apărare și au reușit să ter
mine repriza fără primească

noș- 
șii-

ia por- 
Ei nu au 

ura gol 
repriză, deoarece 

să contracareze 
ofsaid practicat 
(în linie) a echipei 

parte

trăgînd 
metri, 

înscrie nici
n-au

Jo- 
de

vreun gol. în atac s-au bazat 
numai pe cîteva acțiuni indivi
duale ale extremului-stînga Diag
ne, beneficiarul unui sprint irezis
tibil. După pauză, eforturile oas
peților de a menține scorul alb 
au fost zădărnicite de virulenta 
atacului rapidist remaniat (Neagu 
îl înlocuiește pe Ionescu, iar Co- 
dreanu trece pe extremă). Iu 
această formulă, acțiunile rapi- 
diste devin mai incisive. în min. 
64. Năsturescu face o
lungă și centrează, în careu, 
Dumitriu, acesta trimite 
Neagu, care înscrie plasat.

După cîteva situații bune, 
tate de Neagu (printre care 
lovitură de ia 11 m — min.
Dan, enervat de ineficacitatea a- 
tacului, pornește in dribling pînă 
ii» careu și pasează aceluiași 
Neagu, care introduce balonul in 
plasă.

Arbitrul V. Pădureanu a- con
dus următoarele formații :

RAPID :
(min. 46 Ștefan), Motroc, 
Greavu — Dinu, 
(Pop) — Năsturescu,
Ionescu, (tain. 46 Neagu), Neagu 
(min. 46 Codreanu).
SELECȚIONATA SENEGALULUI: 

Diallo — Y. Diagne, Dieng, Baye. 
Gueye 
Thioye, 
Diouck,

cursă 
lui 
lui

ra- 
și o 
84),

Răducanu — Costea. 
Dan, 

Jamaischi 
Dumitri u,

— Gomis, Camara — 
bloussă (min. 46 Diaye), 
I. Diagne.

ORA DE ÎNCEPERE 
A PARTIDELOR

neFederația română de fotbal 
comunică că toate meciurile din Di
vizia națională A programate pen
tru datele de 3, G și 10 septembrie 
vor începe la ora 16,30.

SCHIMBARE DE DENUMIRE
Echipa de fotbal Rapid Mizil 

și-a mutat sediul la Plopeni. în- 
cepînd de la 30 august a.c. forma
ția va activa în divizia C sub de
numirea de Rapid Plopeni, iar me
ciurile vor fi organizate pe terenul 
din Plopeni.

METALUL TR. SEVERIN — 
A.S.A. SIBIU SE JOACĂ 

SÎMBĂTĂ
Duminică la Tr. Severin vor 

avea loc mai multe întîlniri spor
tive internaționale. Din această 
cauză partida de fotbal Metalul 
Tr. Severii» — A.S.A. Sibiu se va 
juca sîmbătă, de la ora 16,30.

DUMINICĂ, ÎN DIVIZIA B
în programul Pronosport de du

minică 3 septembrie figurează și 
meciurile Siderurgistul Galați — 
Chimia Suceava. C.F.R. Timișoara 
— Politehnica Timișoara și Meta
lul Hunedoara — A.S. Cugir. Pen
tru acest motiv, au fost fixate ur-

Jenei (Steaua) a suferit o 
dere în meciul cu A.S.A. _ 
Mureș și a devenit indisponi
bil pentru jocul cu Rapid. 
Astfel, Jenei se adaugă Ia 
lista celorlalți component! ai lotu
lui echipei bucureștene care sînt 
inapți pentru joc din motive de 
sănătate: Creiniceanu, nerestabilit 
după accidentul suferit în pregătiri, 
Chiru — leziune de menise, Dan 
Savu — luxație a umărului.

PROGRAMUL MECIURILOR DE 
DUMINICĂ DIN CAPITALA
Stadionul 23 August, ora 14.30: 

Steaua — Rapid; ora 16,30: Pro
gresul — Dinamo București (divi
zia națională A);

Terenul Electronica Obor, ora 
11: Electronica Obor — Chimia 
Rm. Vîlcea (divizia B);

Terenul Timpuri noi, ora II: 
Flacăra roșie București — I.M.U. 
Medgidia (divizia C).
ANTRENORI NOI LA PROGRE

SUL BUCUREȘTI
Conducerea clubului Progresul 

București ne anunță că de pregătirile 
echipei se va ocupa — provizoria 
— următorul colectiv de 
CORNEL DRĂGUȘIN 
FLORIN ȘTIRBEI și 
OZON, secunzi.

antreno-ri: 
principal, 

TITUS

0 cupă LOTfl-PRONOSPORT

jucător al zilei.
îneîntati dacă nmnăral can- 
la cucerirea trofeului va fi 
mare, incit comisia (prezi- 
scriitorul Eugen Uarlm) si

AURELIAN BREBEANU

portarul

afara careului.mult în

Diallo salvează ieșind

La primul cuplaj inierbucureștean 
al actualului sezon. Administrația de 
stat Loto-Pronosport oferă o fru
moasă cupă ce se va atribui celui 
mai bun

Am fi 
didaților 
atît de 
dată de 
se afle în grea dilemă atunci cînd va 
trebui să hotărască cine a fost' îu- 
tr-adevăr cel mai bun'

N-eagu a scăpat singur.

Foto : B. Vasile

MULTI SUPORTERI ȘI SIMPATIZANT!,
DAR PUTINI MEMBRI susținători

Fărj îndoială, titlul de mai 
sus necesită multiple explica
ții. căci așa ceva nu e de 
crezut. Trist, dar adevărat. 
Clubul Rapid, comparativ cu 
numărul foarte mare de sim- 
patizanți, are un număr mic 
de membri care înțeleg să 
sprijine nu numai moral, ci 
și materialicește secțiile clu
bului.

Analizând această situație, 
conducerea clubului a hotărît 
următoarele :

a) reorganizarea sistemului 
dte evidență a membrilor sus
ținători și al încasării cotiza
țiilor ; b) atragerea a cît 
mai mulți membri susținători 
legitimați cu carnete ; c) mă
suri pentru o mai strînsă le
gătură șl colaborare între 
membrii susținători și condu
cerea clubului.

Pentru a veni în sprijinul 
celor interesați, vom da pe 
aceasta cale țoale explicațiile 
și lămuririle necesare.

De pe întreg cuprinsul țării 
ne-au sosit și ne sosesc zilnic 
scrisori prin care ni se soli
cită explicații asupra formali
tăților ce trebuie îndeplinite 
pentru a deveni membru sus
ținător al clubului Rapid.

In acest sens anunțăm : în 
cadrul clubului avem trei ca
tegorii de membri susținători: 
1. membri susținători cu o 
cotizație de 10 lei/lună , 2. 
membri susținători cu o coti-

zație de 20 lei/lună ; 3. mem
bri susținători cu o cotizație 
de peste 30 let/lună.

Care sint avantajele ’ Mem
brii susținători de la vet. 1 
primesc din partea clubului, 
după achitarea cotizației pe 
6 luni, o parte din următoa
rele : un fanion format mic 
— club Rapid, una fotografie 
colectivă de echipă cu auto
grafe, una insignă club Ra
pid : membrii susținători de 
la pct. 2 : un fanion format 
mic — club Rapid, una foto
grafie colectivă de echipă cu 
autografe, una insignă — club 
Rapid. Ei au, de asemenea, 
intrarea liberă la toate 
antrenamentele echipelor clu
bului Rapid ; membrii susți
nători de la pct. 3 : un fanion 
format mare — club Rapid, 
o fotografie colectivă de echi
pă cu autografe (în culori), 
una insignă — club Rapid. Ei 
au, de asemenea, intrarea li
beră la toate antrenamentele 
eehlpelor clubului Rapid și 
pot participa la o excursie or
ganizată de club cu ocazia 
unui meci derbi susținut de 
echipa de fotbal în deplasare.

La sfîrșitul anului respec
tiv. după achitarea cotizației 
toiale. membrii susținători vor 

- pruni și cealaltă parte dtn 
obiectele menționat? mai sus.

Membrii susținători exis- 
tențj sînt rugați «ă treat i i>e 
la sediul clubului pentru cla-

rifiearea situației și comple
tarea unei noi adeziuni, 
vind încadrarea într-una 
cele trei 
sus.

Pentru 
vincie și 
Capitală,

categorii arătate

pri- 
din 
mai

pro-susținătorii din , 
chiar pentru cel din 

.....____ , intenționăm sa des
chidem un cont colector la 
CEC, unde cei interesați vor 
putea depune cotizațiile, pri
mind în schimb o chitanță 
în dublu exemplar. Un exem
plar îl vor reține, iar al doi
lea îl vor expedia pe adresa 
clubului sportiv Rapid Bucu
rești, Calea Ciulești nr. 13, 
raion 13 Februarie cu indica
ția „PENTRU SUSȚINĂTORI”. 

Pînă la deschiderea acestui 
cont, sumele respective pot fi 
expediate prin mandat poștal. 

Menționăm că fotografiile, 
fanioanele și insignele vor fi 
comandate numai pentru 
membrii susținători.

Pentru ușurarea operațiuni
lor propunem membrilor sus
ținători care locuiesc în 
aceeași comună. să alcătuiască 
colective cu un responsabil, 
cu care să corespondăm țn 
mocf curent.

Termenul prevăzut pentru 
reorganizarea sistemului de 
evidență și înscrierea de noi 
membri este 15 septembrie 
a e.. dată pînă la care toți cei 
interesați pot îndeplini forma
litățile indicate.

Toți membrii susținători au

prioritate în ceea ce privește 
înscrierea copiilor lor în sec
țiile de performanță ale clu
bului.

Am amintit cu alte ocazii 
despre intenția noastră de a 
organiza o consfătuire cu 
membrii susținători. în care să 
dezbatem împreună cu jucă
torii, antrenorii și conducerea 
anumite probleme legate de 
activitatea clubului.

Tn momentul de față nu pu
tem organiza această consfă
tuire întrucît, așa cum am 
arătat, nu avem o situație 
clară a membrilor susținători. 
Rămîne ca 
septembrie, 
nul fixat 
membrilor, 
locul unde _ 
ceastă întîlnire.

La această consfătuire, cît 
și la alte acțiuni pe care clu
bul le va organiza, vor partici
pa numai membrii susținători 
legitimați. Ne gîndim să orga
nizăm un speetacol dedicat 
membrilor susținători, „balul 
Rapidului” care să devină tra
ditional, vizionări de filme cu 
caracter sportiv, excursii țn 
străinătate, conferințe pe teme 
educative eu caracter sportiv, 
întîlrriri cu oameni de știință 
și. artă, expunerea unor mate
riale sub formă de articole 
alo membrilor susținători în 
vitrinele de propagandă ale 
ciubulul, cum sint cele de pe

după data de 15 
cînd expiră terme- 
pentru înscrierea 
sg fixăm data și 
se va organiza a-

peronul Gării de Nord. Agen
ția de bilete a Teatrului C. 
Tănase de pe Calea Victoriei, 
cît și la vitrina specială denu
mită „SUSȚINĂTORUL” de 1* 
sediul clubului.

In această vitrină vom ex
pune periodic fotografiila 
membrilor susținători car» 
s-au evidențiat în realizarea 
diverselor acțiuni organizata 
de club șl în special ale ace
lora care vor sprijini acțiune» 
de educare a unor suporteri 
certați cu disciplina.

La prima consfătuire ne-am 
propus să dezbatem trei pro
bleme principale și anume: 
1. Cum înțeleg sportivii clu
bului sprijinul adus de supor
teri în obținerea unor perfor
manțe Și rezultate cît mai 
bune. (Materialul va fi pre
zentat de un jucător și um 
antrenor). 2. Cum trebuie în
țeleasă „galeria” de către su
porteri ; comportarea în tri
bune, vocabularul, atitudinea 
față de arbitri, atitudinea 
față de ceilalți suporteri de 
la alte cluburi ; mijloace mo
derne de susținut.

Corespondența se poate ex
pedia pe adresa : Clubul spor
tiv 
18,

Rapid Calea Ciulești nr 
raionul tG Februarie.

NICOLAE MT'CAN 
șelul comisiei de propagandă



miine Încep campionatele mondiale de lupte greco-romane Ieri, la fotbal

Ieri au sosit in Capitală numeroase delegații Cine vor fi noii campioni
Autoturismele și autobuzele cu 

reprezentanții Federației române de 
lupte au fost ieri într-un continuu 
du-te-vino la aeroportul Bâneasa, 
Gara de Nord, patinoarul „23 Au
gust" și la hotelurile centrale din 
București. Miercuri au sosit în Ca
pitală numeroase delegații partici
pante la cea de-a XVI-a ediție a 
campionatelor mondiale.

De dimineață au venit luptătorii 
din Bulgaria. Pentru „mondialele” 
care încep miine federația bulgară 
a format o echipă foarte puternică. 
Ea are în componență pe campionul 
mondial Kerezov, Biambalov, Pe
trov și Raicev, participant! la ul
timele ediții ale acestei mari com
petiții.

Din Republica Democrată Ger
mană s-au prezentat 7 luptători 
printre care Lothar Metz, cîștigă- 
tor al medaliei de bronz la Olim-

ÎN „SATUL MONDIALELOR"
( Urmare din pag. 1)

mai ta vîrstă dintre ei, Albert Bre- 
miint:, 35 de ani, de profesie ingi
ner. Ceilalți componenli ai micii de
legații mexicane sini Urbano Mon- 
tesionos, 21 de ani, învățător, Ra
fael Esparza, 26 de ani, profesor 
de educație fizică, și mezinul, Pon- 
eiano Contrearas, 20 de ani, student. 
Luptătorii mexicani au fost antrenați 
pentru „mondialele** de la București 
de antrenorul turc Husein Ercmen.

Ieri, sportivii din îndepărtatul Me
xic au făcut ușoare exerciții, aler
gări și gimnastică, pentru acomodare 
cu joasa altitudine de la noi. Am 
mai văzut la lucru pe membrii dele
gațiilor americană și portugheză. 

piada de la Tokio, Vesper Rudolf, 
clasat pe locul II la C. M. din 
1963 și Lothar Schneider care, a cu
cerit medalia de bronz la C. M. 
din 1965.

O altă delegație cu sportivi va
loroși care a sosit în București este 
și cea a Ungariei. în componența 
acesteia figurează campionul olim
pic și dublul campion mondial 
Istvan Kozma, campionul mondial 
și european Ianoș Varga și campio
nul european Ferenc Kiss.

Din.echipa R. F. a Germaniei fac 
parte o serie de sportivi valoroși ca, 
de exemplu, Stange ■— campion mon
dial, Lacour — campion european și 
Rost — medalie de argint la J. O. 
de la Tokio (Ia lupte libere).

S-au mai prezentat luptători 
din Suedia, Cehoslovacia, Belgia, 
Norvegia, Elveția și Liban, a 24-a 
țară înscrisă. Astăzi, pînă la prînz 
sînt așteptate șl celelalte delegații.

care au exersat la saltea, dar nu le-a 
lipsit din programul de antrenament 
nici „miuta**... de baschet.

hitr-una din sălile de antrenament 
i-am găsit și pe luptătorii noștri care 
vor evolua la această importantă com
petiție mondială. Toți sint optimiști. 
După cum ne-uu declarat ei, sint 
hotărî li să lupte cu toată dîrzenia, 
să folosească la maximum cunoștin
țele tehnice și tactice în vederea ocu
pării unui loc cit mai bun în clasa
mente. Sintem convinși că G. Turtu
rea (cat. 52 kg), I. Baciu (57 kg), 
S. Popescu (63 kg), I. Enache (70 
kg), I. Țăranu (78 kg), Gl>. Popo- 
vici (87 kg), N. Martinescu (97 
kg)' și C. Bușoi (~}~97 kg) ne vor 
reprezenta cu cinste.

ai lumii?
(Urmare din pag. 1) 

garia, PIUS KOVÂCS — vicepre
ședinte al F.R.L.

Pronosticuri și pronosticuri... 
Consultîndu-le, observăm că la 
unele categorii există o deplină 
unitate de păreri. Astfel, cele mai 
multe șanse pentru cîștigarea 
titlului suprem au fost acordate 
sportivilor: Bakulin (cat. 52 kg), 
Rurua (cat. 63 kg), Novohatko 
(cat. 70 kg), Olenik (cat. 87 kg), 
Roscin (cat. +97 kg) — U.R.S.S., 
Kozma (cat. +97 kg), și Varga 
(cat. 57 kg) — Ungaria, Keresov 
(cat. 52 kg) — Bulgaria, I. Ță
ranii (cat. 78 kg) și N. Marti
nescu (cat. 97 kg) — România.

Iată cum au văzut invitații an
chetei noastre pe cîștigătorii me
daliei de aur de la București (în 
ordinea categoriilor).

PER STRCîMBĂCK : Bakulin
(U.R.S.S.), Ilanahava (Japonia), S. 
Popescu (România), Novohatko 
(U.R.S.S.), Dorosiev (Bulgaria), 
Ukar (Turcia), Svensson (Suedia), 
Kozma (Ungaria). Clasament pe 
națiuni: 1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. 
România.

RYCZARD MARCZEWSKI: Ke
resov (Bulgaria), Kazakov 
(U.R.S.S.), Rurua, Horvat (Iugo
slavia), I. Țăranu (România), Ole
nik (U.R.S.S.), Kiss (Ungaria), 
Kozma. Clasament pe națiuni :
1. U.R.S.S., 2. România, 3. Un
garia.

DEMETRIO ASPROGERAKAS: 
Keresov, I. Baciu (România), 

Rurua, Steer (Ungaria), I. Țăranu, 
Sillai (Ungaria), N. Martinescu 
(România), Roscin (U.R S.S.). Cla
sament pe națiuni : 1. U.R.S.S., 2. 
Ungaria. 3. România.

BURHAN MEATIU: Bakulin, 
Carga (Ungaria), Alakoc (Turcia), 
Novohatko, Adjar (Turcia), Olenik, 
Iakovenko (U.R.S.S.), Kozma. Cla
sament pe națiuni : 1. U.R.S.S.,
2. Ungaria, 3. Turcia.

VINCENT ZUARO: Sakurama. 
Ilanahava (Japonia), Alakoc, Peh
livan (Turcia), Dorosiev, Gheor- 
ghe Popovici (România), Iakoven
ko, Roscin. Clasament pe na
țiuni : 1. U.R.S.S., 2. Turcia, 3.
România.

EVGHENI DOROGNOV: Ba
kulin, Besergil (Turcia), Rurua, 
Novohatko, Adjar, Olenik, Iako
venko, Roscin. Clasament pe na
țiuni : 1. U.R.S.S., 2. România, 3. 
Turcia.

DIMITAR DOBREV: Keresov, 
Varga, Rurua, Novohatko, Țăra
nu, Olenik, Martinescu, Kozma. 
Clasament pe națiuni : 1. U.R.S.S.,
2. Ungaria, 3. România.

GYULA KOVACS: Bakulin, 
Varga, Rurua, Novohatko, Adjar, 
Olenik, Kiss, Kozma. Clasament 
pe națiuni: 1. U.R.S.S., 2. Unga
ria, 3. România.

PIUS KOVÂCS : Sakurama,
Varga, Popescu, Novohatko, Egu- 
menov (U.R.S.S.), Ucar (Turcia), 
Martinescu, Kozma. Clasament pe 
națiuni: 1. U.R.S.S., 2. România,
3. Ungaria.

Moscova : U.R.S.S.—Finlanda 2-0 
(1-0) în campionatul Europei (grupa 
a IlI-a) ; Zagreb : Dinamo—Leeds 
2-0, in prima manșă a finalei 
C.O.T.

Benfica Lisabona 
și Boca Juniors la egalitate

LOS ANGELES. Meciul internațio* 
nai de fotbal dintre formațiile Ben
fica Lisabona și Boca Juniors (Bue
nos Aires) s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate 1—1 (1—0).

Boca Juniors a deschis scorul în 
minutul 39 prin Zarich. Egalarea a 
survenit zece minute mai tîrziu, cînd 
Eusebio a marcat printr-un șut de la 
distanță.

S In Bulgaria se desfășoară com
petiția internațională de fotbal „Cupa 
speranțelor olimpice4*. Rezultate: Bul
garia A — Ungaria 4—2 (3—0) * 
Iugoslavia — Polonia 3—0 (2—0) ; 
R.D. Germană •— Cehoslovacia 1—0- 
(1—0); U.R.S.S. — Bulgaria B 
2—0 (2—0).

întreceri de natație 
in Suedia

STOCKHOLM. — In localitatea 
Lidkoping (Suedia) s-a desfășurat 
un concurs internațional de natație 
la care au participat sportivi din 
Australia, R.D, Germană, Finlanda și 
Suedia. Proba de 200 m fluture a 
fost cîștigată de Feil (Suedia) eu 
timpul de 2:11,5, iar cea de 100 m’ 
liber a revenit compatriotului său 
Eriksson, cronometrat în 56,0. Alte 
rezultate: 100 m bras — Henninger 
(RDG) 2:31,6; 200 m spate — Mat
thes JRDG) 2:12,8.

Fischer conduce 
din nou la Skoplje

Meciuri spectaculoase
iu turneul internațional

de handbal feminin
Turneul internațional de handbal 

feminin de pe stadionul Progresul 
din Capitală a programat ieri me
dul între pretendentele la primul 
loc. Progresul București și I.C.F. 
A fost un joc presărat cu faze spec
taculoase. Handbalistele de _ la Pro
gresul au combinat mai gîndit la 
semicerc, punînd-o adesea în po
ziție favorabilă pe principala reali
zatoare, Antoaneta Oțelea, care de 
fiecare dată a înscris plasat. Stu
dentele n-aj putut fructifica multe 
contraatacuri din cauza impreciziei în 
șuturile la poartă. Rezultatul : 12—7 
<5—2) pentru Progresul.

Volov Șumen (Bulgaria) și Șc. sp. 
Fetroșeni, două echipe de forțe sen
sibil egale, au practicat un joc ob
structionist, uneori dur. Arbitrul M. 
Petrescu a trebuit să dicteze cîteva 
eliminări, pentru a tempera atmos
fera. Au învins româncele cu 11—5 
(5-2).

Intr-un meci de verificare, Rapid 
București, campioana României, și 
Empor Rostcck. campioana R. D. 
Germane, au satisfăcut sută la sută 
așteptările publicului, furnizînd o 
partidă spectaculoasă, care a plăcut 
șl prin evoluția scorului. ' 
revenit bucureștencelor 
<5—5).

Programul reuniunii de
— șc. sp. Petroșeni, Proșresul — 
Volov șumen. în meci amical : Con
fecția București — Empor Rostock.

Jocurile încep la ora 15,45.
TR. 1OANIȚESCU

Victoria a
cu 11—10

azi : I.C.F.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM DIN OLANDA

...SI ACUM, FON
9 y

DISTII»
AMSTERDAM (prin telefon, 

de la trimisul special Agerpres).
După cele 7 zile de întreceri 

dedicate probelor de pistă, cara
vana campionatului mondial de 
ciclism părăsește ospitalierul ve
lodrom din Amsterdam, îndirep- 
tîndu-se spre sud, la Heerlen, 
unde încep joi cursele de șosea, 
împreună cu antrenorul olandez 
Meddeling și cu ciclistul Kar- 
stenjs, am făcut zilele trecute o 
scurtă recunoaștere pe traseul 
campionatului. Trecînd prin U- 
trecht și Eindoven (unde se află 
cunoscutele uzine „Philips"), am 
ajuns la Heerlen, un oraș cu a- 
proape 100 000 de locuitori. Pei
sajul, arhitectura, ambianța sînt 
diferite de restul Olandei. Ne 
aflăm într-o regiune minieră, in
dustrială, cu șosele excelente pen
tru ciclism. Oraș, cu tradiție spor
tivă, Heerlen are 100 de cluburi 
în care se practică cu precădere 
fotbal, gimnastică, box, ciclism, 
biliard. Aici trăiește celebrul Jaap 
Frans sen, care în anul 1927 a 
parcurs pe bicicletă în 24 de ore 
777,450 km, un record încă ne
egalat. Heerlen a fost ales de 
olandezi ca loc de disputare a 
campionatelor mondiale și din

ambiția de a arăta că „țara de 
sub mare" poate oferi un traseu 
accidentat și selectiv. După cîțiva 
kilometri de drum, din cîmpurile 
de lalele răsare, dintr-o daită, un 
mic Galibier. Este urcușul cir
cuitului de la Heerlen. în trei ki
lometri și jumătate cicliștii se vor 
ridica Ia înălțimea de 85 de me
tri!! Este maximum ce poate o- 
feri Olanda cățărătorilor.

Proba 
echipe 
amiază 
timele informații, sînt înscrise 27 
de țări. Specialiștii acordă cele 
mai mari șanse formațiilor R.D.

- Germane, Suediei și Belgiei. E- 
chipa României, care prezintă o 
formație neomogenă, este cotată, 
totuși, prin eventual; autsideri, 
mai mult în virtutea acelui loc 4 
ocupat în 1964 la Sallanche. Deși 
plecările se dau din două în două 
minute, tragerea la sorți poate

contracronometru 
va deschide joi 
întrecerile. După

pe 
la 

ul-

avea un rol important, ca și con
dițiile atmosferice și dispoziția 
alergătorilor în ziua concursului. 
Cursa contracronometru este bi
neînțeles proba valorilor certe, 
dar surprizele nu sînt excluse. 
Inaugurată în anul 1962, cursa 
contracronometru pe echipe, cîș
tigată de trei ori de Italia, cîte o 
dată de Franța și Danemarca, este 
așteptată cu viu interes, fiind o 
repetiție în vederea Olimpiadei 
din Mexic.

★
Ultimele rezultate ale probelor 

de pistă: urmărire echipe (ama
tori) — U.R.S.S: (4:35,89), Italia 
(4:46,90), R.F.G., Cehoslovacia;
viteză (profesioniști) — Patrick 
Sercu (Belgia); cursa de semifond 
cu antrenament mecanic pe dis
tanța de 100 km pentru profe
sioniști — Leo Proost (Belgia).

CALEIDOSCOP

Jachete" redutabile la startul „Cupei Mamaia"
Tn ultimele zile ale acestei luni, 

la Federația română de tenis a 
«osit o bogată corespondență pri
vind apropiata competiție interna
țională dotată cu „Cupa Mamaia". 
O serie de puternice „rachete", nume 
cunoscute în arena tenisului, își 
anunță participarea la tradiționa
lul nostru turneu de pe litoral.

Din lotul viitorilor noștri oaspeți 
se remarcă astfel, în primul rînd, 
actualul campion al R.F. a Ger
maniei, Ingo Buding, ca și primul 
tenisman al Olandei, Tom Okker. 
Alți cîțiva tenismani, redutabili 
membri ai reprezentativelor națio
nale participante la ultima ediție 
a „Cupei Davis", vor fi prezenți 
la Mamaia. Așa sînt englezul G. 
Stilwell, ecuadorianul E. Zuleta, 
jamaicanul J. Russel, polonezul 
W. Gasiorek, cehoslovacul M. Ho- 
lecek. Mai sînt așteptați jucători 
și jucătoare fruntașe din U.R.S.S., 
Ungaria, Bulgaria Și R.D. Germa
nă. Firește, la start se vor pre-

zentă și cei mai buni tenismani 
ai țării noastre, în frunte cu Ion 
Tiriac și llie Năstase.

După cum se vede, cea de a 
III-a ediție a „Cupei Mamaia" la 
tenis — programată între 4 și 10 
septembrie — se anunță deosebit 
de interesantă.

Azi
concurs

de
la

și miine,
internațional

CEL MAI LUNG meci 
din istoria tenisului din 
S.U.A. s-a desfășurat re
cent la Newport. America
nului Dick Leach i-au tre
buit șase ore și zece mi
nute pentru a-1 învinge cu 
3—6. 49—47, 22—20 pe com
patriotul său Dick Dell. în 
setul al doilea, la scorul 
de 35—35, meciul 
trerupt, fiind 
doua zi.

★
FEDERAȚIA 

nală de fotbal , 
eliminat echipa Surinamu- 
lut din turneul de califi
care pentru jocurile Olim
pice din Mexic. Măsura a 
fost luată deoarece în me
ciurile de calificare des
fășurate în compania echi
pei Trinidadului (0—1 și 
5—2) Surinamul a folosit 
mai mulți jucători profe
sioniști care activau în 
cluburile braziliene.

1 s-a In- 
reluat a

intrrnațio-
(F.I.F.A.) a

sărituri
„Tineretului“

Ștrandul
găzduiește, _____ ______ _______ _
de sărituri dintre selecționata țării 
noastre șl cea a R.S.S. Armeană. 
Programul este următorul : Joi — 
platformă fete și trambulină băieți, 
vineri — trambulină fete și platfor
mă băieți. In ambele zile, întreceri
le se dispută de la orele 11.30 și 17.

Tineretului din Capitală 
astăzi și miine, întîlnirea

★
GRAVE incidente, solda

te cu trei morți și incen
dierea a 15 locuințe. au 
avut loc cu prilejul des
fășurării unui meci de fot
bal în apropiere de Me
dan (Indonezia). Poliția a 
arestat 39 de persoane, 
după ce jucătorii celor 
două echipe șj suporterii 
lor s-au încăierat pe

ce

BELGRAD. — înaintea ultimei 
runde a turneului internațional de 
șah de la Skoplje, în clasament’ con
duce Bobby Fischer cu 121/2 p, ur
mat de Matulovici și Gheller cu 12 p, 
Holmov 11 p etc. Șahistul român 
Bela Soos ocupă locul XM1 cu 7 p. 
Ultima rundă programează partidele 
Fischer — Sofrevski, Matulovici — 
Janosevici, Gheller — Panov, Soos 
— Knezevici.

Au inceput campionatele

internaționale de tenis

ale Cehoslovaciei

BRATISLAVA. — Ion Țiriac a 
debutat cu o victorie în campionatele 
internaționale ale Cehoslovaciei, în- 
vingînd pe Peter Hutjka cu 7—5, 
6—4. în schimb, llie Năstase a pier
dut cu 8—10, 6—8 la laroslav
Vrba.
• Finala campionatelor internațio

nale de dublu ale S.U.A.: Newcombe, 
Roche ■— Bowrey, Davidson 6—8, 
9—7. 6-3, 6—3.

teren și apoi pe străzile 
orășelului.

★
COMITETUL de organi

zare a Jocurilor Olimpice 
din Mexic a stabilit pre
țurile biletelor de intrare 
la diferitele întreceri ale 
Olimpiadei. Acestea vor 
varia intre 3 și 300 pesos 
(25 cenți pînă la 25 dolari). 
Vînzarea biletelor va în
cepe in vara anului viitor.

★
PENTRU pregătirea spor

tivilor in vederea J. O. 
din 1968, americanii folo
sesc experiența cosmonau- 
ților. în orășelul Red Ri
ver din statul New Mexi
co, situat la o altitudine 
de 2 300 m, a fost amena
jată o bază olimpică com
plexă, în care se pot 
face antrenamente la a- 
proape toate ramurile 
sportive. în plus, aci se 
află numeroase laboratoa
re pentru cercetări și exa
mene medicale. Sportivii 
americani vor avea posi
bilitatea să se antreneze 
și la o altitudine 
3 500 m...

de 3 000-

★
Bravo Op Den 

Un mod original 
prima felicitări 

— în foto 
lergător belgian Gaston 
Roelants, care-1 poartă în

Oerdt !... 
de a ex- 

____  _ folosește
— renumitul a- 

belglan

brațe pe coechipierul său 
din selecționata Bene
lux ului, după victoria a- 
cestuia în cursa de 5 00Q ni 
a meciului cu Norvegia, 
pe stadionul Bislet din 
Oslo.

Este vorba de un poligon 
vechi de 8 000 de ani. Isto
ria arată că la astfel de 
poligoane se trăgea cu ar
cul asupra unor reliefe in 
piatră, 
taur.

reprezentind un

★
ARHEOLOGII din Azer

baidjan au descoperit la 
Cabidan una dintre cele 
mai vechi baze sportive.

★
CEL MAi RAPID sprin

ter european la ora ac
tuală, Roger Bambuck 
(Franța), va urma un an
trenament special pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie 
la Font Romeu în munții 
Pirinei, unde funcționează 
un centru de antrenament 
în vederea Jocurilor Olim
pice din Mexic. Bambuck 
își va încerca forțele și 
pe distanța de 400 metri, 
în care speră să obțină un 
timp sub 46 secunde.

★
ÎN TIMPUL unui meci 

de fotbal dintre două e- 
chipe universitare din 
Franța, la St. Pardan a 
avut Ioc un „incident** a- 
muzant. Tn timpul jocului 
doi jucători s-au ciocnit, 
căzind amîndoi la pămînt. 
Medicul de intervenție, de 
o statură impunătoare, 
care alerga în ajutorul 
lor, a alunecat pe iarbă^ 
fracturindu-și piciorul. E3 
a fost dus de pe teren pe 
brațe de către cei doi ju
cători căzuți la pămînt, 
care între timp își reveni
seră din șoc...
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