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De azi, campionatele mondiale de lupte greco-romane
încă înainte de începe

rea campionatelor, mă 
simt dator să adresez pri
mele aplauze, cui ? Orga
nizatorilor. (ROGER COU- 
LON—Franța ; președintele 
FJ.L.A.).

Ce ziceți, nu-i stă bine 
campionului european să 
fie și campion al lumii ? 
(SIMION POPESCU—Româ
nia ; cat. 63 kg).

Deși am fost accidentat 
recent, la Spartachiadă, 
totuși adversarii mei să nu 
doarmă liniștiți. Mă simt 
complet refăcut t VICTOR 
IGUMENOV—U.R.S.S. ; cat. 
78 kg.).

Tradiționala ospitalitate 
românească va merge de 
data aceasta numai pBiă 
la... medalii (ION COR- 
NEANU—România; antre
nor federal).

Nu sînt desenator, dar 
ador... tușul ! Și unei ten
tații nu poți decît să-i... ce
dezi (IANOȘ VARGA—Un
garia ; cat. 57 kg.).

Un moment, Ianoș ! Să 
nu fi uitat că și eu concu
rez la aceeași categorie... 
(FRITZ STANGE—R.F. a 
Germaniei ; cat. 57 kg.).

Primire excelentă, organi
zare excelentă, o țară mi
nunată ! (MILAN HERCE- 
GAN—Iugoslavia ; secretar 
general al Biroului F.I.L.A.)

Atît de vechi 
si totuși atît de tinere!

în istoria sportului bul
gar, cele mai multe me
dalii au fost cucerite la 
lupte. Dorim să respectăm 
tradiția ! (ANGHEL KERE- 
ZOV—Bulgaria ; cat. 52 kg.)

Lupt ia aceeași categorie 
cu Varga, Stange, Baciu. 
Să mă ajute Alah ! (UM- 
VER BESERGIL—Turcia ; 
cat. 57 kg).

Luptele, sportul celor pu
ternici, numără milenii 
de existență. Basorelie

furile egiptene ne arată oa
meni încleștați în întrecerea 
din arenă încă înainte de a 
fi fost dâltuiți sulifașii sau 
trăgătorii cu arcul. Homer, 
neîntrecutul cronicar al Jocu
rilor Olimpice antice, a de
scris în a sa lliadă momente 
de O rară plasticitate ale par
tidelor de lupte de pe vre
mea lui Ahil Peleanul.

Luptele, atît cele libere cît- 
mai cu seamă — cele greco- 
romane, au cunoscut un avînt 
deosebit în special în ultimele 
decenii de cînd campionatele 
mondiale și europene se des
fășoară cu regularitate, ulti
mele fiind, oricît de ciudat ar 
părea, mai vîrstnice.

Această perioadă de avînț 
general este caracteristică și 
pentru dezvoltarea sportului 
‘luptelor tn țara noastră unde, 
deși el se bucură de o veche 
tradiție, a atins dtH!ina ma
turitate abia in «fa» «rcme. 
Este vorba de perioada in 
care talentul, iscusința și pre
gătirea luptătorilor români 
ne-au adus medaliile Je aur 
cîștigate de Dumitru Pîrvulescu,

Valeriu Bularca, Ion Cernea, 
atîtea altele de argint și de 
bronz, obținute la cele mai 
mari întreceri internaționale.

Recunoașterea acestui salt 
valoric al luptătorilor români, 
alături de aceea a potentelor 
organizatorice ale forurilor 
noastre sportive explică — de
sigur - hotărîrea Federației in
ternaționale de a încredința 
Bucureștiului cinstea găzduirii 
celei de a 16-a ediții a com
petiției.

Nutrim gîndul statornic că re
prezentanții noștri la marea în
trecere de la București vor ști 
să-și pună în valoare măies
tria și puterea, obținînd suc
cese care vor aduce noi tro
fee în visteria sportului româ
nesc.

Iubitorii luptelor din Capi
tală așteaptă cu interes su
netul de gong de astăzi. Ei 
sînt convinși că vor asista la 
un veritabil festival sportiv, pe 
măsura valorii strâluciților re
prezentanți ai celor 24 de țări, 
prezenți la București. Nu sînt 
singurii privilegiați. Televiziu
nea a promis numeroase sec
vențe de la campionate.

Și acum, urarea tradițională :
SUCCES DEPLIN PARTICI- 

PANȚILOR LA CEA DE A 
XVI-A EDIȚIE A CAMPIONA
TELOR MONDIALE DE LUPTE 
GRECO-ROMANE !

GRATUIT 
PENTRU ELEVI Șl COPII!

Micii cetățeni, în pantaloni 
scurți, nu vor trebui să sară 
gardul patinoarului, pentru a 
urmări întrecerile campionate
lor mondiale de lupte greco- 
romane. PENTRU El INTRAREA 
ESTE LIBERA.

Un debutant nu poate 
emite pretenții prea mari. 
Sper totuși să mai stăm 
de vorbă (ORLANDO GON
CALVES—Portugalia ; cat. 
57 kg.).

Fără îndoială că Marti- 
nescu și Svensson sînt ma
rii favoriți. Totuși, cînd 
doi se ceartă... (CZESLAW 
KWIECINSKI — Polonia ; 
cat. 97 kg.).

22 DE GÎNDURI 
consemnate in această pagină de 

redactorii noștri Valeriu Chiose 
și Costin Chiriac.

A desenat: NEAGU RĂDULESCU

Pentru tot ce am văzut 
pînă acum și pentru ceea 
ce voi vedea aici, jos... 
sombrero ! (RAFAEL ES
PARZA LOPEZ—Mexic ; 
cat. 57 kg.).

„Liberele" sînt marea 
noastră specialitate. Dar 
„greco-rcmanele" se află 
la d-voastră ca si - acasă. 
(KIANI KIIOSROV—Iran ; 
cat. 63 kg.).

In întreaga mea carieră 
sportivă am cucerit o sin
gură medalie de bronz. Și, 
fără sot, parcă n-ar avea 
farmec. (EERO TAPlO— 
Finlanda; cat. 70 kg.).

Din 1964 de la Tokio (me
dalie de aur) nu s-a prea 
vorbit despre mine. Mai 
este cazul să reamintesc că 
n-am uitat „gustul" auru
lui? (BRANISLAV SIMIC— 
Iugoslavia ; cat. 87 kg.).

Ca să obțin „aurul" tre
buie neapărat să trec de 
Martinescu. Un obstacol 
de... plumb ! Ușor de 
spus... (PER SVENSSON— 
Suedia ; cat. 97 kg.).

Elevii se legitimează cu car
netul de școlar, copiii cu... un 
baton mic de ciocolată.

Am lost pe locul n în 
1963. După patru ani cred 
că pot spera la puțin mai 
bun. (JIRI SVEK — Ceho
slovacia; cat. 63 Kg.).

Am lăsat acasă prover
bialul calm britanic. Pe 
saltea, pentru liniște pri
mești avertisment ! (FIN
LAY BUCHANAN—Anglia ; 
cat. 70 kg.).

După medalia de argint 
cucerită în ?62 la Toledo, 
speranțele compatrioților 
se îndreaptă mereu spre 
mine. N-am să le înșel ! 
(BJORNE ansbol—Dane
marca ; cat. 78 kg.).

București. România. O.K.! 
(RUDY WILLIAMS—S.U.A.; 
cat. 78 kg.).

îmi cunosc ?er*eex prin
cipalii adversari. Asta e 
bine! Dar și ei mă cu
nosc. Asta e rău. (LOTHAR 
METZ—R.D.G.; cat. 87 
kg.).

Probabil este ultimul 
meu campionat. Am tot 
bătut la ușa unei medalii. 
Mi se va deschide oare 
de data aceasta 9 -MAURI
CE MEWIS—Belgia ; cat. 
52 kg.).



Precizări importante 
plivind regulamentul de joc

Pentru informarea spectatorilor iubitori ai handbalului,, publicăm 
acum la începerea campionatului, această sinteză a principalelor 
modificări survenite în regulamentul jocului. Juca<orn și arbitru au 
luat cunoștință de ele prin circulara F.R.H. Urmeaza, doar, sa leluat cunoștință de ele prin circulara 
aplice !

co-

După cum am mai anunțat, în 
perioada 7—12 august 1967 s-a des
fășurat la Poiana Brașov cea de-a 
15-a ediție a cursului internațional 
de arbitri organizat de Federația 
Internațională de Handbal, în **- 
laborare cu Federația română.

La acest curs au participat 
număr de 53 de arbitri din 21 
țări afiliate la F.I.H., membrii 
misiei tehnice, precum și 
număr de 10 invitați din conducerea 
Federației Internaționale de Hand
bal și din diferite federații naționale.

Cursul internațional de arbitri 
și-a orientat activitatea în două di
recții principale :

— clarificarea și interpretarea unor 
prevederi ale regulamentului de joc ;

— experimentarea conducerii jocu
lui cu 2 arbitri de centru.

un
de

Co- 
un

mai fi preo- 
și închiderea 
care îl oco- 

poartă, știind 
fi sancționat

★

In cadrul cursului internațional de 
arbitri F.I.H. s-au făcut următoa
rele precizări privind interpretarea 
unor articole din regulamentul de 
joc :

1. Arbitrul trebuie să fie cit se 
poate de exigent în sancționarea fo
losirii spațiului de poartă de către 
atacanți, în scopul obținerii unui 
avantaj.

Orice încercare de a ocoli apără
torul postat pe semicerc, prin spa
țiul de poartă, va fi sancționată 
imediat ; în acest mod se va con
tribui la curățirea jocului, în sensul 
că apărătorul nu va ’ *’ 
cupat de împingerea 
drumului atacantului, 
lește prin spațiul de 
că acest atacant va 
imediat de arbitru.

Bineînțeles că arbitrul nu va 
sancționa atacantul împins în spa
țiul de poartă de către apărător ; 
în asemenea situații el va lua 
măsuri numai împotriva apărăto
rului (avertisment, eliminare din 

joc. plus aruncarea liberă).
2. Depășirea spațiului de poartă 

de către jucătorul în posesia mingii 
se sancționează întotdeauna (fie 
atacant, fie apărător). In schimb, așa 
cum s-a arătat în repetate rînduri, 
depășirea spațiului de poartă de un 
jucător, după ce acesta a aruncat 
la poartă sau a pasat mingea, va ră- 
mîne nesancționată. De asemenea, 
călcarea involuntară a spațiului de 
poartă de către jucătorul fără min
ge, în cazul cînd acest lucru nu 
influențează asupra jocului.

3. Folosirea spațiului de poartă în 
scop vădit de apărare se sancțio
nează cu aruncare de la 7 m. Ar
bitrul trebuie să fie foarte exigent 
cu asemenea abateri de la regula
ment, indiferent dacă spațiul de poar
tă a fost depășit cu 10 cm sau 1 m. 
La fel, faptul că un apărător, după ce 
a depășit spațiul de poartă, se apără 
în continuare în mod regulamentar, 
nu absolvă pe apărător de sancțiune 
(aruncare de la 7 m). Dacă un ata
cant vrea să tragă la poartă, dar 
culoarul de aruncare îi este închis 
de un apărător care a trecut prin 
spațiul de poartă, și în această 
situație atacantul este nevoit să pa
seze, se va acorda o aruncare 
de la 7 m.

4. Un accent deosebit s-a pus pe 
curățirea jocului de brutalități, c?e 
acte nesportive.

în acest scop, s-a reamintit arbi
trilor că pentru durități și bruta
lități regulamentul prevede avertis
ment și eliminare, iar pentru faulturi 
grosolane, în propria jumătate de 
teren, chiar dacă nu există situație 
clară de gol, se acordă și aruncare 
de la 7 m.

Aruncările de la 7 m se pot cu
mula și cu sancțiuni disciplinare 
(avertisment și eliminări). Ex. : un 
apărător trîntește grosolan un ata
cant care nu este în poziție clară 
de gol : acesta va fi sancționat 
imediat cu aruncarea de la 7 m și 
eliminare.

Pentru nerespectarea distanței de 
3 m la aruncări libere, pe lingă

PROGRESUL A CÎȘTIGAT»

TURNEUL DIN CAPITALĂ
. Turneul internațional de handbal 
feminin s-a încheiat ieri după-amiază 
pe terenul Progresul din Capitală cu 
Victoria echipei gazdă, care în ultima 
partidă a dispus de formația bulgară 
Volov Șumen cu scorul de 16—9 
(8 4). Handbalistele de la Progre.
sul au jucat mai bine decît în tur
neul de săptămina trecută și deși ad
versarele lor au făcut adesea apel 

s-au impus cu u.șu-
vers a rele for 
la obstrucții 
rință.

Cel de 
mu lui a 
I.C.F. și 
cise în final 
superioară, s------------- _
limita, 10 <) (4-4), O partidă

al 
pus 
Șc.

doilea meci al progra
mată în față fo rmațiile 
sp. Pelroșeni. Mai de
și cu o pregătire fizică 

studentele au cîștigat la 
,------- J în

care ineerlitudinea a planat aproape 
Iot timpul asupra rezultatului final. 
Clasamentul turneului : / Progr-’-
sul 6 2. I.C.l . 4 p, 3, Șc. sp. Pe-
troseni 2 p, 4. Volov Sumen 0 p.

îolr-iui meci amical, tmpor Kos- 
tock a dispus de Confecția cu 16—6
(7-4).

RODJCA VJȘAN 

sancțiunea tehnică, se aplică și sanc- 
țiuni disciplinare și aceasta cu multă 
exigență.

Aceeași exigență trebuie manifes
tată și în cazul întîrzleril repunerii 
mingii în joc, prin purtarea sau în
depărtarea acesteia de la locul aba
terii. Și în aceste situații se impun 
sancțiuni disciplinare (avertismente 
și eliminări).

In cazul cînd jucătorii echipei în 
atac întîrzie efectuarea aruncării, 
arbitrul va desemna pe cel mai apro
piat jucător și va fluiera executarea.

5. In privința avertismentelor, s-au 
făcut următoarele precizări :

— în principiu, avertismentul este 
Individual cu excepția celui pentru 
joc pasiv, cînd el poate fi acordat 
întregii echipe ;

— dacă însă jucătorii unei echipe 
își fac o tactică din diverse aba
teri (nerespectarea distanței de 3 m. 
îndepărtarea mingii de la locul aba
terii, țntîrzierea jocului (cu excep
ția jocului pasiv), durități repetate), 
avertismentul va deveni colectiv și, 
așa cum de altfel și regulamentul 
prevede, eliminările se vor face în 
continuare fără avertismentul prea
labil.

In mod special, Comisia tehnică 
F.I.H. a insistat asupra transformării 
avertismentului pentru nerespecta
rea distanței de 3 m, în avertisment 
colectiv.

6. Sancțiunile disciplinare (elimină
rile) au caracter individual șl se 
acordă 2 minute pentru prima și 5 
pentru următoarele.

In cazul abaterilor grosolane, 
se poate dicta de la început 
eliminare 5 minute sau chiar defi
nitivă.

7. In cazul faulturilor comise asu
pra unui atacant în situația clară 
de gol, în zona imediată a spațiu
lui de poartă, arbitrul trebuie să 
lase să continue faza de aruncare 
(dacă există o șansă oarecare de a 
se înscrie gol) și în cazul cînd 
datorită faultului comis atacantul 
nu reușește să înscrie gol, arbitrul 
va acorda aruncare de la 7 m.

Se atrage atenția că numai în 
cazul descris mai înainte este per
mis să se revină asupra legii avan
tajului, în toate celelalte situații 
avantajul greșit apreciat nu va mai 
putea fi corectat d*e arbitru printr-o 
sancțiune ulterioară.

Exemple : a) la circa 10 m de poar
tă un atacant pornit pe contra
atac, este faultat, însă scapă de apă
rător. Arbitrul aplică legea avan
tajului, dar jucătorul ajuns pe semi
cerc ratează aruncarea.

Arbitrul nu va mai putea inter
veni în joc chiar dacă avantajul 
a fost greșit apreciat.

b) Un atacant în situație clară de 
aruncare în zona spațiului de poartă 
este faultat ; arbitrul ’ - - “ 
avantajului, lâsînd să se 
aruncarea la poartă și, 

dacă atacantul ratează ca 
faultului comis asupra sa 
tor, arbitrul va reveni și 
aruncare de la 7 m.

Arbitrii vor trebui să __  ____
la asemenea faze și să nu se lase 
induși în eroare de scenele teatrale 
ale atacanților care încearcă să ob
țină din această interpretare mal 
mult decît permite regulamentul. 
Adică, dacă s-a comis un fault asu
pra atacantului șl acesta va arunca 
în condițiuni optime la poartă și nu 
va înscrie gol. arbitrul nu va tre
bui să acorde aruncare de la 7 m.

8. O parte din jocurile din cadrul 
turneelor internaționale organizate 
la Brașov au fost conduse de cite 
2 arbitri de centru. Intrucît anul 
viitor la Congresul F.I.H. de la 
Amsterdam există șanse ca să se 
aprobe acest lucru, se recomandă 
colegiilor locale să experimenteze 
pe plan local acest sistem.

COLEGIUL CENTRAL FACE CU
NOSCUT CĂ PRECIZĂRILE CU
PRINSE IN ACEST MATERIAL 
SlNT OBLIGATORII PENTRU AR
BITRI ȘI ECHIPE CU ÎNCEPERE 
DE LA 1 SEPTEMBRIE 1967.

F.R. HANDBAL RECOMANDA 
ÎNCĂ O DATA EXIGENTĂ MA
XIMĂ PENTRU CURĂȚIREA JO
CULUI DE HANDBAL DE DURI
TĂȚI ȘI NESPORTIVITAȚI.

lasă legea 
continue 

, . dacă s-a 
marcat gol punctul este valabil, iar 

. .. . - urmare a
de 
va

apără- 
acorda

fie atenți

Succese ale tinerilor noștri sportivi
în R I. a Germaniei

înotâ-

tinerii

Erdeli
1:21,1,

O selecționată de tineri 
tori, săritori și jucători de polo 
români a întreprins recent un tur
neu în R.F. a Germaniei. Cu acest 
prilej, sportivii noștri au avut o 
serie de întîlniri amicale cu 
înotători din R.F.G.,

La Bad Gandersheim, Zita 
a cîștigat 100 m spate cu 
P. Teodorescu 100 nr; bras cu 1:14,8 
(I. Vlad locul IV cu 1:20,6), Maria
na Bîrsan (1:28,9) și Liliana Bur
lacii (1:29,3) s-au impus în cursa de 
100 m bras, iar Eda Schuller (68,6), 
Mara Hahanu (70,1), Mihaela D<>- 
bocan (72,0) și Mariana Stanciu 
(72,2) s-au clasat în ordine pe pri

La Turneul armatelor prietene
Pugiliști cu faimă europeană

iubitorii 
vadă 

faimă
pe 
în

S3
CU

lupta Invor

Turneul internațional de box al ar
matelor prietene, care va începe du
minică dimineața pe stadionul Re
publicii, constituie — fără îndoială
— unul dintre cele mai importante 
evenimente pugilistice pe care le-a 
găzduit Bucureșțiul în ultimii ani. 
Rareori au avut prilejul 
sportului din Capitală 
ring a ti tea „mănuși* 
boxul european.

Lista „stelelor* care 
cadrul acestui turneu nu se rezumă 
numai la cei doi campioni europeni
— Gîju și Agheev — de care am 
amintit în articolul de miercuri. Iată 
și alți oaspeți cu cărți de vizită im
presionante.

Echipa clubului Honved din Buda
pesta va deplasa la București zece 
campioni ai Ungariei (5 din 1966 și 
5 din 1967). Dintre aceștia, un pal
mares deosebit are „ușorul* Ianoș 
Kajdi, multiplu campion al țării 
sale, medaliat cu aur la „europe
nele* din 1963, locul III la cam
pionatele europene de la Roma. „Kajdi 
a fost cel mai bun „ușor* în capi
tala Italiei — ne-a declarat antre
norul Gheorghe Fiat. El ar fi trebuit 
să primească medalia de aur, pentru 
că îl învinsese pe polonezul Kulej 
mai clar decît a făcut-o campionul 
european Frolov, dar juriul i-a acor
dat doar o modestă 
bronzu.
Ianoș 
Papp 
său.

medalie de 
. Ținem să mai adăugăm că 
Kajdi este elevul lui Laszlo 

boxează în stilul maestruluiȘ*

Corespondentă specială de la Praga

Vă
Cehoslovacia va fi reprezentată la 

a V-a ediție a Turneului internațio
nal de box al armatelor prietene, 
programată la București, de sportivii 
clubului Dukla Olomouc. Cu antre
norul acestora, maestrul sportului 
Horymir Netuka, fost rival al lui 
Soțikas și al altor „grei" europeni 
de renume, am stat de vorbă pe 
tema apropiatei întreceri din Ro
mânia.

— In ce formație plecați spre 
București ? a fost prima 
întrebare.

noastră

lua star- 
la activ

— La categoria muscă, va 
tul Jan Sarkozi, care are 
67 de meciuri oficiale și a participat 
la precedenta ediție a întrecerii. La 
cocoș, titular este campionul de ju
niori (pînă la 18 ani) al Ceho
slovaciei, tînărul Pavel Pavlik, cu 
51 de meciuri la activ. La pană, 
avem de ales între Alexander Kovacs 
(91 de meciuri), participant la cam
pionatele europene, și mai tînărul 
Josef Spanik (43 de meciuri). Cel 
mai rutinat membru al formației este 
Lasilav Heczei, în vîrstă de 26 de 
ani, cîștigător la categoria semi- 
m.ijlocie în cea de-a lV-a ediție a 
întrecerii și avînd 195 de meciuri la 
activ. La aceeași categorie, contăm 
și pe Wiliam Stacho (69 de meciuri). 
Campion de juniori al țării este și 
Tomas Kemele (48 de meciuri), bo
xer de categorie mijlocie ușoară. La 
fel, „mijlociul" Jaroslav Kral (53 de 
meciuri) și semigreul Petr Sommer 
(70 de meciuri). Probleme avem doar 
pentru nominalizarea titularului la 
categoria grea.

— Ce părere aveți despre viitorii 
adversari ?

— Vom întîlni boxeri redutabili, 
foarte greu de învins. Mă refer la 
boxerii sovietici, unguri și, firește, 
la cei români. Dacă sovieticii vin 
cu Grigoriev, Stepașkin, Barannikov, 
Agheev și alții, ei vor avea primul 
cuvînt. Cunoaștem, de asemenea, 
calitățile gazdelor, ale unui Ciucă,

m

la

100 m delfin, 
M. Dobocan 
și P. Teodo- 
bras.

mele 4 locuri ale probei de 100 
liber.

Și în concursul desfășurat 
Salzgitter, tinerii înotători români 
au obținut cîteva succese : M. Do
bocan 1:18,4 la 100 m delfin, M. Bîr
san 1:28,5 și L. Burlacu 1:29,1 la 
100 m bras, Al. Preda 64,8 la 100 m 
liber, M. Rău 68,4 la 
M, Stanciu 1:11,0 și 
1:11,4 la 100 m liber 
rescu 1:14,6 la 100 m

în aceleași zile, selecționata polo- 
iștilor (juniori) a cîștigat toate cele 
trei partide susținute : 10—1 cu Sel. 
Salzgitter, gL-4 ou sel. Braun

schweig și 3—1 cu Sel. Fiimmelzee.

Alți doi pugiliști 
redutabili sînt Det
lef Dahn și Wolf
gang Vielhauer, re
prezentanți ai clu
bului Vorwarts Ber
lin. Ambii sînt ma
eștri ai sportului. 
Dahn (mijlocie mi
că) are două cen
turi dc campion na
țional și o medalie 
de bronz la „euro
penele* din 1963. 
Colegul său, Viel
hauer (mijlocie), 
este cel mai „bătrîn“ 
component al forma
ției — are 26 de 
ani și o bogată ex
periență internațio
nală (a susținut 
142 de întîlniri, din
tre care 103 victorioase).

Mai puțin cunoscuți ne sînt pugi- 
liștii din selecționata militară a 
R.P.D. Coreene. Dar, dacă vă mai 
amintiți de turneul susținut de re
prezentativa coreeană în țara noas
tră, în 1964, veți recunoaște că, în 
ciuda staturii lor, sînt boxeri valo
roși, îndeosebi Ia categoriile mici. 
Ei luptă înfr-un ritm la fel de rapid 
în toate cele trei reprize, amintin- 
du-ne de stilul în care boxa Mircea 
Dobrescu. Nu au reprezentanți la ca
tegoriile semigrea și

Vladimir Larionov,
grea.
Alexandr Sas-

laGîju sau Chivăr. Intr-un cuvînt, 
București se vor afla față în față bo
xeri puternici, din elita europeană. 
Cum în țările socialiste se găsesc 
astăzi cei mai multi dintre fruntașii 
boxului amator de pe continent, nu 
greșim dacă spunem că la București 
vom asista la o reeditare a cam
pionatelor europene.

— Ce succese au realizat boxerii 
cehoslovaci la trecutele ediții ale 
acestei competiții ?

— In precedentele ediții ale între
cerilor dintre boxerii militari, re
prezentații Cehoslovaciei au cules 
mai multe medalii. Cu aur au fost 
răsplătiți, pînă acum, Jarabek, Bla
ha, Tyls și — cum am mai spus — 
Heczei. La ediția de la Lodz, echipa 
cehoslovacă a ocupat locul trei în 
clasamentul general, după Polonia 
și U.RS.S. Anul acesta, ne va fi 
probabil mai greu să repetăm ase
menea succese, cu o echipă întine
rită.

Nu sînt sceptic, dar un antrenor 
trebuie să aprecieze întotdeauna rea
list posibilitățile elevilor săi. . ..

OLDRICH NAJEK
Praga — august

REPREZENTANȚII
CLUBULUI STEAUA 

AU CÎȘTIGAT
PROBELE DE IERI

număr 
Din a- 
pentru 
doilea 

concurs

Ieri, în ziua a doua a finale
lor campionatelor republicane de 
călărie, reprezentanții clubului 
Steaua au cîștigat ambele probe 
programate. Dimineață, s-a dispu
tat proba de dresaj categoria 
mijlocie, care a revenit lui I. 
Molnar cu Vultur — 775 puncte. 
Pe locurile 2 și 3 s-au clasat N. 
Mihalcea (Steaua) cu Domino — 
743 p și, respectiv, D. Velicu 
(Steaua) cu Nostim — 713 p. La 
startul categoriei ușoare —- obsta
cole s-a prezentat un 
mare de concurenți : 58. 
ceștia 24 s-au calificat 
primul baraj. Pentru al 
baraj au mai rămas în 
10 sportivi. După o luptă strîn- 
să, D. Velea (Steaua) a terminat 
parcursul fără greșeală, cu timpul 
de 29,9 sec. în continuare, clasa
mentul arată astfel: 2. H. Miiller 
(C.S.M. Sibiu) cu Gicu 3 p. 44,5 
sec; 3. E. Boiangiu (Știința) cu 
Gratis 4 p, 31,8 sec.

Azi, în programul întrecerilor 
figurează următoarele probe : di
mineață (de la ora 9) dresaj ca
tegoria semigrea și după amiază 
(de la ora 16) obstacole cate
goria mijlocie, (p. v.)

Constantin Gruiescu are de apărat in cadrul turneului 
prestigiul primului său titlu de campion al tării

kov (Ț.S.K.A. Moscova), Pavel Pa
vlik, Lasilav Hevzei (Dukla Praga), 
Bernd Englemeier, Ullrich Beyer 
(Vor^ărts Berlin), Laszlo Simon, 
Imre Santo (Ilonved Budapesta), 
Kim Ing Săn și Han Zong IIo (Se
lecționata militară coreeană) comple
tează, dar nu epuizează, lista pre
zențelor valoroase la Turneu.

PETRE HENȚ

REPUBLICAN PE ECHIPE
Vacanța competițională a boxerilor 

a luat sfîrșit. Mline, sîmbătă, start 
în campionatul republican pe echi
pe. spectatorii din mai multe orașe 
din țară așteaptă nerăbdători pri
mul sunet de gong.

Iată ce partide ne oferă prima 
tapă : CATEGORIA A . Grupa " 
nat — București I, la Oravlța 
șana ----- Oltenia, la Oradea,
a Ii-a : Cluj — Argeș, la Cluj 
lăți I — Dobrogea, la Galați. 
GORIA B. Grupa I : Bacău — Bucu
rești II, la Bacău și Ploiești — Ga
lati n, la Ploiești. Grupa a Il-a : Ma
ramureș — Hunedoara, la Baia Ma
re Și Mureș A. M. — Brașov, la Tg. 
Mureș.

e- 
I : Ba- 
și Cri- 
Grupa 
și Ga- 
CATE-

MARE INTERES
PENTRU CONCURSUL DOTAT
CU „CUPA PROGRESUL"11

De azi, timp de trei 
Dinamo din Capitală 
întrecerea inaugurală a 
competițional de tenis 
„Cupa Progresul”. Concursul tre
zește un mare interes datorită fap
tului că la start vor fi prezenți cei 
mai mulți dintre fruntașii acestui 
sport. După cum ni s-a comunicat 
de la clubul organizator, au fost 
luate toate măsurile pentru ca 
partidele să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni — lucru care 
ar fi de dorit fără îndoială. Să spe
răm că și Maria Alexandru îm
preună cu coechipierii ei vor evo
lua la o valoare bună, oferind pu
blicului meciuri spectaculoase și 
de un nivel tehnic corespunzător.

Programul celor trei zile de tenis 
de masă din sala Dinamo este ur
mătorul : vineri : între orele 9—13 
Și 17—21, sîmbătă : între orele 9—13 
și 16—19, iar duminică de la ora 
9 la 13.

zile, sala 
va găzdui 
sezonului 
de masă

ȘTEFAN ERDELY

A încetat din viață, după o grea 
suferință, maestrul sportului Ște
fan Erdely, unul dintre veteranii 
mișcării noastre șahiste.

Jucător de o remarcabila forță, 
de mai multe ori campion al țării, 
component al echipei naționale, 
timp de peste 20 de ani, la între
cerile Olimpiadei de șah și la alte 
competiții, Ștefan Erdely a fost 
distins efe către F.I.D.E, cu titlul 
d'^g maestru internațional.

li vom păstra o amintire lumi
noasă.

UN GRUP DE TOVARĂȘI



După meciul cu
Ziarele apărute joi dimineață în 

Berlinul occidental au acordat spații 
largi meciului disputat cu o seară 
înainte pe stadionul Olimpic. In una
nimitate, specialiștii prezenți la a- 
ceastă partidă apreciau ca meritată 
victoria selecționatei orașului Bucu
rești.

Selecționerul unic al echipei R.F. a 
Germaniei, Helmuth Schon, căruia i-am 
cerut părerea imediat după meci, a 
apreciat ca pozitivă tehnica unor ju
cători și forma bună a portarului 
nostru Haidu. „Mt-uu plăcut, a spus 
d, subtilitatea și jocul combinație al 
echipei române din prima repriză, te
nacitatea apărării, care a făcut față 
CU succes asaltului berlinei la înce
putul celei de a doua reprize. Am re
marcat, de asemenea, cițiva jucători 
tineri foarte talentați. Victoria echi
pei bucureștene a fost în primul rind 
4 victorie a voinței, fotbaliștii dv. 
merilind-o pentru că au și dorit-o 
mai mult...*

Bineînțeles, victoria obținută de se
lecționata orașului București, cit și 

; aprecierile elogioase ale unor specia
liști străini, sînt de natură să ne 
bucure, să ne dea speranțe privind 
evoluția fotbaliștilor noștri in jocu-

Număr sporit de locuri 
pentru excursia 
de la Plovdiv

Inițiativa luată de clubul Rapid în 
legătură cu organizarea unei excursii 
la meciul cu Trakia Plovdiv a gă
sit un ecou mai mare decît se aș
tepta. In singura zi rezervată înscrie
rilor, numărul celor interesați a a- 
tins cifra de 100 și mulți alții din 
Capitală și din provincie și-au ex
primat dorința de a merge la Plov
div. Astfel stînd lucrurile, conduce
rea clubului a obținut de la O.N.T. 
un număr NELIMITAT de locuri, 
puțind să prelungească termenul de 
înscriere pînă la data de 4 septem
brie.

Doritorii se pot înscrie zilnic — în
tre orele 8—14 și 17—20 — la sediul 
clubului din Calea Giulești nr. 18.

selecționata BedinsM occidentul
rile internaționale care se apropie și 
care, după cum se știe, vor opune 
jucătorilor noștri adversari mai va- 
lorofi decît cei pe care i-am între
cut miercuri seară. Ținînd, totuși, 
seama de faptul că echipa noastră a 
fost alcătuită pentru această partidă 
oarecum în pripă, că jucătorii vest- 
berlinezi au aliniat' o selecționată pre
gătită vreme mai îndelungată, jocul 
acesta a constituit o bună verificare 
din mai multe puncte de vedere. Iar 
dacă meciul s-a încheiat cu victoria 
culorilor noastre, și încă în depla
sare, cu atît mai bine.

Cred, însă, că trebuie să încadrăm 
victoria în anumite dimensiuni. Și 
chiar dacă în ansamblu selecționata 
bucureșt'eană a lăsat o impresie bună, 
totuși, o parte din jucători n-au co
respuns, nu s-au încadrat în vederile 
tactice ale selecționerului nostru. Dacă 
în prima repriză echipa a avut un 
plus de tehnicitate asupra adversa
rului, aspectul jocului practicat la 
începutul celei de a doua reprize a 
lăsat mult de dorit. De ce ? Pentru 
că s-a jucat lent, pentru că Gher- 
gheli și D. Popescu au cedat în mij
locul terenului, pentru că înaintașii 

Portarul Rohloff apără „in extremis* un șut al lui Voinea. Fază din meciul 
disputat miercuri seară pe Stadionul Olimpic din Berlinul occidental

au comis multe greșeli de plasament, 
în plus, au mai fost și ratările, 
înaintașilor noștri le lipsesc, în con
tinuare, promptitudinea în șut, tăria 
și precizia dar, mai ales, plăcerea de 
a marca I 0 excepție — Soo care 
vrea să joace și caută porțiuni libere, 
care acționează pe suprafețe mari și 
este preocupat de a șuta la poartăț

După părerea noastră, au dat sa
tisfacție în acest meci următorii ju
cători : Haidu, Nunweiller III, Săt- 
măreanu, D. Niculae, Hălmăgeanu, 
Lucescu și Soo. Evoluția lui Dumi- 
trache (numai 30 de minute în joc) 
a constituit o revelație atît pentru 
noi, cît și pentru specialiștii străini. 
Ceilalți urmează a fi reveriticați în 
jocurile de campionat, alături de alții 
care n-au participat Ia jocul de 
miercuri seară.

In concluzie, partida cu selecțio
nata Berlinului occidental — o gar
nitură tenace, care s-a angajat cu 
toate forțele în lupta pentru victorie 
— a constituit, așa cum am mai 
spus, un bun prilej de verificare.

CRISTIAN MANTU

De pe foile
cu și fără

• G. LIMONA (Progresul Brăila 
— Stuful Tulcea) : „Joc desfășurat 
într-o perfectă notă de sportivitate. 
Evidențiez în mod deosebit pe ju
cătorul Mahera, de la Stuful. Este 
tinăr (are 20 de ani) și merită a fi 
luat î" evidența antrenorului echi
pei de tineret a țării".

• S. STĂNCESCU (Metalul Tîr- 
goviște — Chimia Tr. Măgurele) : 
„In repriza a doua, la scorul de 
0—0, antrenorul Alexandru Marin 
(Metalul) a intrat Pe teren cerîn- 
du-mi să acord echipei sale un 
penalti. Apoi a început să mă in
sulte, a insiîgat publicul și pe 
jucători împotriva mea. De ase
menea. în timpul jocului îi înjura 
pe elevi după fieeare greșeală pe 
care o comiteau aceștia".

Antrenorul Marin a cerut o lo
vitură de pedeapsă. După compor
tarea avută duminică, o merită cu 
prisosință. Să sperăm că va fi dic
tată de Colegiul central de antre
nori.

• I. CONSTANTINESCU (Oțelul 
Galați — Textila Buhuși) : „Tere
nul este denivelat, cu smocuri de 
iarbă, iar marcajul necorespunză
tor. Este necesară o gospodărire 
mai atentă atît a terenului de joc, 
cit și a instalațiilor aferente.”

Meciul s-a disputat pe stadionul 
Dunărea, pînă mai ieri un loc în
drăgit de gălățeni. Oare amărăciu
nea cauzată de faptul că Siderur- 
gistul n-a promovat în „A“ să fi 
dus la tocirea spiritului gospodă
resc ? Așteptăm răspunsul admi
nistrației stadionului...

• A. LUCACI (Unirea Dej — 
Soda Ocna Mureș) : „Am eliminat 
pe jucătorul Vasile Gheorghe 
(Soda) pentru că a aruncat cu no
roi în mine".

E cazul să facem o scurtă pre
zentare a jucătorului eliminat. 
A fost legitimat pentru prima oară 
în 1957, la Energia Brașov. De 
atunci, a mai jucat la Metrom 
Brașov, Metalurgistul Cugir, Rul
mentul Brașov, Chimia Făgăraș, 

de arbitraj, 
comentarii
din nou la Rulmentul Brașov, Tex
tila Sf. Gheorghe, Victoria Some- 
șeni și, în fine, din 31 martie 1967, 
la Soda Ocna Mureș. Deci, anul și 
echipa. Nu cumva și-a propus un 
nou record : meciul și eliminarea ?

• A. MACOVEI (Foresta Fălti
ceni — Șoimii Buzău) : „Jucătorul 
Romeo Sbranca (Șoimii) a fost eli
minat în min. 78 deoarece a ineer- 
cat să mă lovească cu capul la 
dictarea unui penalti”.

O atitudine revoltătoare! Un 
gest de necrezut! Asemenea ele
mente n-au ce căuta pe terenurile 
noastre de sport !

• G. ȘTEFANESCU (Minobrad 
Vatra Dornei — Gloria Birlad) : 
„Nu au fost respectate instrucțiu
nile federației privind accesul per
soanelor străine în incinta tere
nului de joe. In min. 70, am între
rupt jocul pentru a cere organiza
torilor să evacueze persoanele care 
nu aveau dreptul să intre in te
ren".

• N. RAINEA (Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova) : 
„Dinu — avertizat pentru atac peri
culos. Nunweiller III — eliminat, 
min. 81, pentru joc dur (lovirea ad
versarului pe la spate, după oe 
acesta a degajat mingea).

Păcat că în foile de arbitraj nu 
există și o rubrică rezervată. . . 
autocriticii arbitrului. Era intere
sant să vedem cum privește N. 
Hainea (un conducător de joc în care 
ne pusesem speranțe) slaba cali
tate a arbitrajului său din acest 
meci, criticat de întreaga presă.

P. V1NT1LA

PRONOSPORT
4 ZILE PlNA LA ÎNCHIDEREA 

VINZARII BILETELOR 
LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1967

Subliniem că fenomenul fotbalistic din 
fiecare țară reprezintă un proces desfă
șurat în timp, cu o anumită linie evolu

tivă. Prezentul său (bun sau precar) este 
consecința etapei anterioare. Viitorul imediat 
(următorii 3-4 ani) depinde de configurația pre. 
zentului. Iar viitorul ceva mai îndepărtat însu
mează în sinteză toată moștenirea, favorabilă 
sau nu, venită din actualitate și din viitorul 
apropiat. Fotbalul nostru are un prezent 
mediocru. Nu avem jucători de clasă fiindcă 
în trecut am arătat un cronic dezinteres pentru 
pregătirea copiilor și juniorilor. Nici prin 
număr, nici prin calitatea instruirii, nici prin 
atmosfera instaurată (fotbalul a încetat aproa
pe să mai fie o chemare irezistibilă pentru copii 
și tineret ), n-am valorificat talentele latente, 
sau manifeste. Multe s-au pierdut printre 
degetele neglijenței, altele s-au plafonat. 
Lista acestora ar fi extrem de lungă. Nu avem 
frecvente personalități nici printre antrenori. 
Majoritatea dintre ei, calificați în trei luni, 

HHItAl IU NÎISTliB LA SCARA 1MLUI (I)
n-au reușit ulterior să mai adauge noțiunilor 
inițiale, altceva decît rutină. N-am observat 
Ia prea mulți neliniștea proprie specialistului 
adevărat, care, evoluîndu-se exact, e frămîntat 
mereu de știința lui putină, se hrănește frenetic 
cu lecturi întinse, gîndește, trece zilnic din 
lumea ideilor la activitatea practică și 
viceversa. Nu avem nici echipe de club 
prestigioase. Echipele care să fi creat o școală, 
să fi lansat un stil, so fi generat un climat 
propice dezvoltării marilor jucători, să fi 
dobîndit reputație internațională stabilă în 
marile competiții europene sau mondiale. 
Lipsesc de asemenea, și marii conducători de 
echipe, acel tip în care înțelegerea profundă 

- a fenomenului fotbalistic se întretaie cu 
temperamentul animatorului, cu Vizionarul 
care în fiecare acțiune prezentă include simțul 
delicat al perspectivei Excepțiile de la aces'e 
adevăruri nu modifică fondul chestiunii.

Involuția fotbalului nostru a fost un proces 
Lent. Neglijențele și erorile de tot felul au 

i operat treptat. Despre redresarea fotbalului 
se vorbește de mult Noțiunea s-a tocit prin 

„repetiție, prin acțiuni de tip paleativ, prin 
yjipsa unor modificări substantial favorabile. 
tCu această promisiune s-au legitimat mulți 

intrarea (cam nepozită) ce ducea spre 
r posturile de conducere ale fotbalului nostru, 
j'Astăzi e greu să mai zgîrii cu substantivul 
•redresare scepticismul și neîncrederea unora, 

în timp ce răbdarea altora s-a epuizat prin 
suprasolicitare. Și totuși fotbalul nostru tre
buie să ajungă și va păși dincolo de margi
nile impasului.

Pînă la începutul anului viitor organizarea 
sa va căpăta, credem, o structură adecvată, 
adaptîndu-se la condițiile noastre modalități 
cărora timpul le-a conferit valoare indubita
bilă. Sperăm că în acest nou climat va spori 
responsabilitatea tuturor : jucători, antrenori, 
conducători etc. Din această direcție este lo
gic și realist să așteptăm un oarecare pro
gres în etapa imediat următoare, adică pînă 
în 1970. Se cuvine să fundamentăm această 
prognoză, pornind de la cîțiva parametri reali. 
Ce elemente ar putea declanșa progresul 
imediat al fotbalului nostru ?

Prezentul și viitorul său apropiat trebuie 
rezolvate cu actuala generație de jucători. Ea 
are unele calități și mai ales anumite limite. 
De ce ordin sînt carențele ei ? Mai întîi să 
recunoaștem existența unui deficit de tehnică

DISCUȚII

și ancorarea multor jucători într-o nefertilă 
mentalitate (tendință de a se situa și de a fi 
mulțumiți pe treapta mediocrității, rezistență 
față de dificultățile - eforturile - specifice 
antrenamentului și fotbalului modern, lipsa 
oricărei responsabilități fată de igiena spor
tului, față de gradul de antrenament și ran
dament în jocuri). în a doua linie ea are și 
carențe în pregătirea atletică, iar majoritatea 
echipelor nu manifestă limpezime tactică, nu 
exprimă în jocul lor vreuna dintre variantele 
tactice care compun fotbalul modern

In fața acestui tablou devine legitim să ne 
întrebăm : ce s-ar putea ameliora din lacu
nele citate în viitorul apropiat ? Care factori 
sînt perfectibili în cadrul unei generații date 
de jucători ? în fotbal noțiunea de generație 
are alte limite decît în accepțiunea obișnuită. 
Fără deplină exactitate, dar cu destul temei, 
propunem să investim cu titlul de generație 
actuală pe toți fotbaliștii care au depășit 
vîrsta de 21 de ani. Recunoscînd primatul teh
nicii să facem referință mai întîi la ea. In 
concordanță cu observațiile empirice, precum 
și cu studiile de fiziologie nervoasă, dedicate 
formării șî perfecționării deprinderilor motrice, 
se știe că fotbalistul își însușește deprinderile 
tehnice din copilărie și pînă la cel mult 
19-21 ani. Este perioada de maximă plastici
tate neurocorticală, perioada de alcătuire, 
combingre și consolidare a unor ste.reatiouri 
dinamice motorii. Cu tehnica (corectă, fină, 

grosieră, imperfectă sau 'greșită) însușită pînă 
la vîrsta citată fotbalistul -rămîne practic de-a 
lungul întregii lui cariere. Indiferent cit ar 
lucra ulterior acestei etape, coeficientul de 
perfecționare al deprinderilor corect însușite 
va fi destul de redus. Nici încercările de co
rectare a unor stereotipuri greșite nu dau re
zultate, la fel ca și cele de îmbunătățire a 
tehnicii piciorului mai slab. Antrenamentele 
jucătorilor maturi urmăresc în principal două 
rezultante : menținerea gradului de pregătire 
tehnică și finisarea lui, prin includerea unui 
conținut tactic în structura fiecărei execuții 
tehnice. Nu excludem posibilitatea unei oare- 
cari ameliorări de ordin tehnic pur. Dar în 
cel mai fericit caz va fi vorba de mici retu
șuri, nu de modificări spectaculoase, care 
pretind alte deprinderi motrice. Or, lehnica 
jucătorilor din elita fotbalului mondial a evo
luat mult între timp, devenind concordantă 
cu tactica modernă și prin comparație se 
situează la distanță apreciabilă de iehnica 
fotbaliștilor noștri.

Să revenim la celelalte trei elemente luate 
în discuție : pregătire atletică, tactică și sfera 
mentalității. Dacă, in baza unor date fizio
logice și pedagogice obiective, nu putem 
miza pe îmbunătățirea pină la restructurare a 
tehnicii actualilor jucători, acestea rănriîn di
recțiile din care fotbalul nostru ar putea do- 
bîndi unele valențe noi în etapa prezentă și 
în viitorul apropiat. Sînt mai ușor perfecta- 
biie, timpul lor de ameliorare este mai scurt, 
pot evolua notabil în cadrul aceleiași gene
rații, nu sînt guvernate de legile mai rigide 
ale deprinderilor tehnice. Jucătorii de azi, 
aflați în plină activitate (limite de vîrstă 
22-32 de ani), vor putea obține un randament 
sporit dacă vor fi mai bine pregătiți din 
punct de vedere atletic, dacă vor asimila și 
se vor ghida în timpul jocurilor după princi
pii tactice precise și combinate logic, dacă 
vor căpăta o viziune proaspătă despre me
nirea lor de principali slujitori ai fotbalului. 
Am putea da zeci de pilde.

Cum s-ar putea declanșa progresul imediat 
al fotbalului nostru ? Prin adoptarea unui bu
chet de măsuri organizatorice, generatoare de 
exigență, de responsabilitate și entuziasm. 
Realizarea prognozei mai depinde și de ca
pacitatea profesională a pleiadei de antre
nori de la echipele divizionare. Sporul, de 
pregătire atletică și, mai ales, de luciditate 
tactică trebuie să pornească din creierul an
trenorilor. Ce dimensiune poate avea progre
sul fotbalului în următorii 3—4 ani? Mergînd 
pe itinerariul discutat am putea ajunge la 
sporirea calității campionatului intern, la for
tificarea cîtorva echipe de club, Ia consa- 
'crarea internațională a unor jucători și la o 
evoluție onorabilă în fața echipelor străine.

ROMULUS BÂI.ABAN

La dispoziția participanților au 
mai rămas doar 4 zile în care își 
mai pot cumpăra bilete pentru tra
gerea autoturismelor LOTO din 5 
septembrie 1967.

Se vor atribui autoturisme de di
ferite mărci și capacități (cu huse 
de protecție) în număr NELIMI
TAT : „Renault 16“, „Skoda 10C9 
M.B.“, „Fiat 850”, „Trabant 601" 
pentru variantele cu 3 numere ciș- 
tigătoare din primele 3 extrase.

Se mai acordă premii în bani de 
valoare variabilă pentru variantele 
cu 3 numere cîștigătoare din 4 ex
trase, 50 de excursii cu petrecerea 
Revelionului la Berlin și premii 
fixe în bani pentru variantele cu 
2 numere cîștigătoare din 4 extrase.

La tragerea autoturismelor LOTO 
din 5 septembrie a.c. se vor efec
tua 20 extrageri de cîte 4 numere 
din 90, deci în total vor fi extrase 
80 de numere.

Vă reamintim că la această tra
gere se poate participa cu bilete 
seria K de 40 lei la toate cele 20 
extrageri, cu bilete seria F de 20 
lei la 10 extrageri, cu bilete seria G 
de 10 lei la 5 extrageri și cu bilete 
seria A de 2 lei la o extragere.

Luni 4 septembrie 1967 este ul
tima zi de vînzare a biletelor.

• Premiile de 25.000 lei, de la 
concursul nr. 34 din 23 august 1967, 
au revenit participanților : extra
gerea I '■ Doboga P. din Călărași ; 
extragerea a Il-a : Tăcu Virgiliu 
Victor din București.

Pentru concursul Pronosport nr. 
35, de duminică 3 septembrie, ingi
nerul Petre Curcan, fost jucător ai 
echipei Politehnica Timișoara, a 
dat următorul pronostic : I. Steaua
— Rapid 1, x, 2 ; II. Progresul 
București — Dinamo București 
1, x. 2 ; III. Universitatea Craiova
— F.C. Argeșul 1 ; IV. Steagul 
roșu — Universitatea Cluj 1, x ; V. 
Petrolul — Jiul 1 ; VI. A.S.A. Tg. 
Mureș — Farul 1 ; VII. Dinamo Ba
cău — UTA 1 ; VIII. Ceahlăul Pia
tra Neamț — Victoria Roman 1 
IX. Siderurgistul Galați — Chimia 
Suceava 1 ; X. C.F.R. Arad — Va
gonul Arad 2 ; XI. C.F.R. Timi
șoara — Politehnica Timișoara 1.2; 
XII, Metalul Hunedoara — A.S. Cu
gir 1 ; XIII. Olimpia Oradea — 
Crișul Oradea 2.

Rubrică redactată de Admini
strația de stat Loto-Pronosport.



CAMPIDHATELE MONDIALE
DE LUPTE GREC8 ROMANE

i PRIMELE STARTURI IN CONCURSUL
I SPERANȚELOR
I
I

DIN REGULILE DE DESFĂȘURARE Lista participanților pe categorii I

A CAMPIONATELOR
• întîlnirile vor avea o durată de 3 re- 

ț prize a 3 minute, cu un minut pauză între 
reprize.

• Dacă prima repriză se termină fără pro
cedee tehnice, ambilor sportivi li se va acorda 
un „avertisment automat", chiar dacă nu au 
fost avertizați de arbitru pentru luptă pasivă.

• în cazul cînd
1 un număr egail 

sportivii primesc cîte

ambii luptători au acumulat 
de puncte tehnice, amândoi

2 p penalizare.

se termină la egalitate, 
sau cu unul sau două 
avertismentele pronunțate

* Cînd meciurile 
fără puncte tehnice 
puncte acumulate din 
datorită pasivității, fiecare adversar va primi
cîte 2,5 puncte penalizare.

• în cazul cînd există o diferență de 10 
puncte, sau mai mult, între adversari, se acor
dă decizia de victorie prin superioritate evi
dentă. învingătorul va primi 0,5 puncte pena
lizare, iar învinsul 3,5 puncte.

• Tușul va fi recunoscut, dacă se constată 
că unul dintre luptători a fost menținut < 
amîndoi umerii pe saltea, atîta timp cît 
permită arbitrului să numere pînă la unu 
să lovească salteaua cu palma (învingătorul ’ 
primi 0 puncte penalizare, iar învinsul 4 p).

cu
să
Și

va

• întrecerile continuă pînă ce rămîn în 
concurs doar 3 sportivi, care își vor disputa 
finala. Vor fi considerați ca finaliști luptătorii 
care au totalizat mai puțin de 6 puncte pena
lizare. Dacă finaliștii s-au întîlnit deja îna
intea turului final, ei nu vor mai lupta din 
nou, numărul de puncte penalizare din meciu
rile lor fiind socotit pentru finală. în cazul 
cînd, în turul final, nu rămîne decît un luptă- 
tor, cu 0 puncte penalizare, el va fi declarat 
cîștigător.

• Titlurile de campioni mondiali vor fi de
cernate la următoarele categorii de greutate : 
52 kg (muscă), 57 kg (cocoș), 63 kg (pană), 
70 kg (ușoară), 78 kg (semimîjlocie), 87 kg 
(mijlocie), 97 kg (semigrea), +97 kg (grea).

CATEGORIA 52 KG.
Maurice Mewis (Belgia) 
Angel Kerezov (Bulgaria) 
Miroslaw Zeman sau Josef 

Macho (Cehoslovacia).
Acex Bilrger (Danemarca) 
Kujanne Jorma (Finlanda) 
Berthold Bitterling (R.D.G.) 
Rolf Lacour (R.F.G.) 
Marinko Bosko (Iugoslavia) 
Koji Sakurama (Japonia) 
Martlnlussen Trond (Norvegia) 
Diego Casqilho (Portugalia) 
Cornel Turturea (România) 
Hazewlmkel David (S.U.A.) 
Cikmaz Metin (Turcia) 
Imre Alker (Ungaria) 
Vladimir Bakulin (U.R.S.S.) 
Jamalzadeh (Iran) 
Arnulfo Urbano (Mexic) 
Stefan Hajduk (Polonia)

CATEGORIA 57 KG.
Arthur Spaenhoven (Belgia) 
Hristov Traikov (Bulgaria) 
Neckaz Jan (Cehoslovacia) 
Johnny Nieisen (Danemarca) 
Marcel Fleury (Elveția) 
Risto Bjorlin (Finlanda) 
Hartmut Puls (R.D.G.) 
Fritz Stange (R.F.G.) 
Ratko Rapajlc (Iugoslavia) 
Tsutumu Hanahara (Japonia) 
Oivlnd Solskjar (Norvegia) 
Orlando Goncalves sau Luis 
Manuel Grilo (Portugalia) 
Ion Baciu (România) 
James Hazewlnkel (S.U.A.) 
Unver Besergii (Turcia) 
Ianos Varga (Ungaria) 
Rustem Kazakov (U.R.S.S.) 
Shafizadeh (Iran) 
Rafaej Esparza (Mexic) 
losef Grzyb (Polonia)

CATEGORIA 63 KG.
Leonard Dutz (Belgia) 
Dimitr Galincev (Bulgaria) 
Jiri Svec (Cehoslovacia) 
Svend Skrydstrup (Dane

marca)
Clemens Hutter (Elveția) 
Martti Laakso (Finlanda) 
Lothar Schneider (R.D.G.) 
Fritz Schrader (R.F.G.) 
Damj anovic Sreta (Iugoslavia) 
Hideo Fujimoto (Japonia) 
Tore Hem (Norvegia) 
Adriano Morais (Portugalia) 
Simion Popescu (România) 
Cofle Charles (S.U.A.) 
Metin Alakoc (Turcia) 
Roman Ruroua (U.R.S.S.) 
Kiani Khosrov (Iran) 
Ponciano Contreras (Mexic) 
Czestaw Korzen (Polonia)

CATEGORIA 70 KG.
Finlay Buchanan (Anglia) 
Armand Ost (Belgia) 
Dragomlr Raicev (Bulgaria) 
Kurt Madsen (Danemarca) 
Eero Tapio (Finlanda) 
Klaus Poh) (R.D.G.) 
Franz Schmitt (R.F.G.) 
Stevan Horvat (Iugoslavia) 
Oka Tadakatsu (Japonia) 
Harald Barlie (Norvegia) 
Antonio Galantinho sau

Madeira (Portugalia)
Vitor

Ion Enache (România) 
Matti Poikala (Suedia) 
Vahap Pehlivan (Turcia)
Antal Steer (Ungaria) 
Vladimir Novohatko (U.R.S.S.) 
Hartmann Bruno (Austria)
Doust Farnang (Iran) 
Alberto Bremuntz (Mexic) 
Tadeusz Kachel (Polonia)

CATEGORIA 78 KG.
Bobe Dorosiev (Bulgaria) 
Ansbol Blarne (Danemarca) 
Jimmy Martinettl (Elveția) 
Eino Ikola (Finlanda)
Rudolf Vesper (R.D.G.) 
Peter Nettekoven (R.F.G.) 
Nenadic Milan (Iugoslavia) 
Takede Nobouki (Japonia) 
Barros Santos (Portugalia) 
Ion Tăranu (România) 
Jan Karstrom (Suedia) 
Rudy Williams (S.U.A) 
Sirri Adjar (Turcia) 
Antal Rizmajer (Ungaria) 
Viktor Igumenov (U.R.S.S.) 
Johann Karigi (Austria) 
Jamal (Iran) 
Marian Czardybon (Polonia)

CATEGORIA 87 KG.
Venko Țințarov (Bulgaria) 
Jiri Kormanik (Cehoslovacia) 
Punkari Pentti (Finlanda) 
Lothar Metz (R.D.G.)
Gunter Kowalewski (R.F.G.) 
Branislav Simic (Iugoslavia) 
Hiraki Kenjlro (Japonia) 
Gheorghe Popovici (România) 
Allan Olsson (Suedia) 
Uear Necdet (Turcia) 
Laszlo Slllai (Ungaria) 
Valentin Olenik (U.R.S.S.) 
Franz Potsch (Austria) 
Waclaw Orlowski (Polonia)

CATEGORIA 97 KG.
Krali Bimbalov (Bulgaria) 
Gaj Malmberg (Finlanda) 
Jurgen Klinge (R.D.G.)
Heinz Kiehl (R.F.G.) 
Iosip Corak (Iugoslavia) 
Tsu Tomu Hattori (Japonia) 
Nicolae Martlnescu (România) 
Per Svensson (Suedia) 
Garry Stensland (S.U.A) 
Omer Topuz (Turcia) 
Ferenc Kiss (Ungaria) 
Nikolai iakovlenko sau
Valeri Anissimov (U.R.S.S.) 
Franz Winkler (Austria) 
Czeslaw Kwiecinski (Polonia)

CATEGORIA + 97 KG.
Ștefan Petrov (Bulgaria) • 
Karl Bachmann (Elveția) 
Osmo Hekkala (Finlanda) 
Horst Schwartz (R.F.G.) 
Constantin Bușoiu (România) 
Yilmaz Klyasettim (Turcia) 
Istvan Kozma (Ungaria) 
Anatoli Roscin (U.R.S.S.) 
Edward Wojda (Polonia). 
Petr Kment (Cehoslovacia)

Listele definitive se alcă
tuiesc — conform regulamen
tului F.I.L.A. — abia astăzi 
dimineață, după cîntarul ofi
cial.
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G Trei campioni eu
ropeni de juniori evo
luează azi în piscina 
Dinamo • Anca An
drei și Petre Teodo
rescu au șanse la me
dalii • Va merge 
Irina Pozdniakova sub 

2:50,0 ?

BREVIAR

O nouă tabelă electrică de punctaj 
va tine în permanență la curent 
publicul cu punctajul realizat de 
sportivi. Misiunea de a verifica 
potențialul fi... operativitatea apa
ratului a fost încredințată la doi 
cunoscători în materie: foștii 
multipli campioni naționali A. 
Ruji fi I. TSjer. Totul funcțio

nează normal

I
I
I
I

• Iată programul complet 
competiției : VINERI : ora 11 
reuniunea I, ora 17,30 — festivita
tea de deschidere a celei de a 
XVI-a ediții a campionatelor mon
diale de lupte, ora 18,30 — reuniu
nea a Il-a. SÎMBATA : ora 10 — 
reuniunea a IlI-a, ora 17 — reuniu
nea a IV-a, semifinale. DUMINI-

1 CA : ora 10 — reuniunea a V-a, fi
nale. în jurul orei 13 — premie
rea cîștigătorilor, festivitatea de 
închidere.

• întrecerile se vor desfășura pe 
trei saltele, notate cu A, B și C. In 
prima reuniune, de vineri dimi
neața, pe salteaua A vor evolua 
luptătorii de la categoriile 52 kg 
și 70 
tea fi 
che), 
kg Și 
iar pe salteaua C categoriile 63 kg 
și 87 kg (S. Popescu și Gh. Po- 
povici). Concurenții de la catego
riile 97 și +97 kg se vor întîlni pe

doua dintre saltelele pe care se vor 
încheia mai repede întrecerile.

• Comisia de organizare a edi
tat un program al C.M. care cu
prinde o serie de date interesante 
din istoria sportului luptelor din 
România, date biografice ale lup
tătorilor români care participă la 
actuala ediție a „mondialelor", câș
tigătorii edițiilor precedente ale 
campionatelor mondiale etc. Pro
gramul este tipărit în două culori, 
bogat ilustrat și are 40 de pagini. 
Prețul 2 lei.

• Participanții la întreceri sînt 
obligați să se prezinte zilnic, înain
te de concurs, la cîntarul oficial. 
Tragerea la sorți pentru formarea 
perechilor la fiecare categorie de 
greutate are loc vineri dimineața, 
după cîntărirea concurenților.

kg (dintre români vor pu- 
văzuți C. Turturea și I. Ena- 
pe salteaua B categoriile 57 
78 kg (I. Baciu și I. Țăranu),

• Biletele de intrare, pentru 
toate reuniunile, s-au pus în vîn- 
zare la agențiile de pe str. Smîr- 
dan 13 și C.C.A., bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și la casa de bilete 
a patinoarului „23 August".

Start în cea de a 
treia ediție a Con
cursului speranțelor 
olimpice rezervat îno
tătorilor și sărito
rilor, competiție de 
mare rezonanță în ca
lendarul natației eu
ropene. Timp de trei 
zile, pe blocstarturile 
piscinei de la Dinamo 
vor urca nu mai pu
țin de 16 din cei 20 
de cîștigători ai re
centelor campionate 
europene de juniori 
de la Linkoping și, 
alături de ei, cîteva 
autentice speranțe o- 
limpice din U.R.S.S.. 
R. D. Germană, Un
garia, Polonia, Bulga
ria și România (Ce
hoslovacia este re
prezentată 
sărituri).
• Țara 

tată de o 
care s-au 
tionalelor" 
Printre ei 
(medalie de argint la 100 m și 
200 m spate în ediția de anul tre
cut). Petre Teodorescu, Georgeta 
Cerbeanu (argint la Linkoping), 
Mircea Hohoiu, Daniela Coroiu, 
Dumitru Gheorqhe, brasistele Cr. 
Stănescu, G. Manafu, L. Burlacii, 
M. Bîrsan. spatistele Zita Erdeii 
și Clara Kokay, Mihaela Dobo- 
can, Eda Schuller, Gabriela Go- 
nos, Mihai Rău, Eugen Aimer ș.a.
• întrecerile se desfășoară zil

nic după următorul program : se
riile — în cursul dimineții 
ora 9,30. iar finalele — 
amiază de Ia ora 
cursul de sărituri va 
ștrandul Tineretului, 
ora 11 și 16,30.

• Ce vom vedea în programul 
de astăzi ? Trei probe masculine 
si trei feminine. în disputa sprin
terilor (100 m craul), campionul 
european de juniori, Igor Grive- 
nikov (57,6), pornește cu prima 
șansă, dar el va avea 
dificili în compatriotul 
lentin 
germani Lutz Unger 
Giinter Jung (58,7) și 
Z. Pacelt (57,9).

Proba de 100 m spate fete 
poate oferi selecționatei române

OLIMPICE

OPetre Teodorescu va încerca 
medalie în proba de

astăzi să obțină
100 m bras

Foto: A. Ncagu
este

doar în concursul de

noastră va fi reprezen- 
serie de tineri sportivi 
impus cu prilejul „na

de copii și juniori, 
se află Anca Andrei

de la 
după- 
Con- 

loc la
18,30.
avea 
zilnic, de la

Partîka (58,8),

adversari 
său Va- 
sportivii 

(58,3) și 
polonezul

o primă satisfacție. Anca Andrei, 
constantă la 1:11,7—1:11,8 va în
cerca — sperăm — să bată de 
astă dată recordul țării (1:11,6) 
la junioare și s-o întreacă pe 
principala sa rivală, maghiara 
Edina Pok, creditată recent (la 
întîlnirea Ungaria — R.D.G.) cu 
timpul de 1:11,0. Un alt campion 
european la Linkoping, Roland 
Freigang din R.D.G. (2:22,1 — 
200 m delfin), va avea de supor
tat puternicul asalt al sovieticilor 
I. Kovaiev (2:21,0) și Al. Kuzmin 
(2:24,6), într-o probă în care sin
gura noastră șansă este de a-1 
vedea pe Mihai Rău (2:31,8) în 
finală.

Cursa de 200 m bras, rezervată 
fetelor, ne va pune în fată două 
mari specialiste ale acestui pro
cedeu ; pe Irina Pozdniakova și 
Valentina Sainkina, din a căror 
dispută directă (celelalte concu
rente au timpi mult inferiori) nu 
ar fi exclus să asistăm pentru 
prima oară în tara noastră la o 
performanță sub 2:50,0. în schimb, 
întrecerea pe distanta de 100 m 
a băieților va fi mult mai echi
librată. Reprezentantul nostru P. 
Teodorescu (care a realizat în 
meciul cu Franța un nou record 
de juniori — 1:13,0), într-o com
panie cît se poate de valoroasă 
— sovieticii I. Panov, A. Memtî- 
rev si maghiarul M. Csinger — 
poate aspira la una din medalii.

a. v.
w-stwi

IMPORTANT !
Facem cunoscut cititorilor că ediția de LUNI 

a ziarului nostru va apare în 8 PAGINI, cuprinzînd 
de la competițiile sportive de sîmbătă ți duminică, 
peste hotare.

4 SEPTEMBRIE 
ample relatări 
din țară și de

ULTIMELE ȘTIRI DE PESTE HOTARE
PE TERENURILE DE FOTBAL

• în primul tur al „Cupei orașe
lor tîrguri" 
echipa 
jucînd 
cut cu 
mafia

(ediția 1967—1968) 
vest-germană F. C. Koln, 
pe teren propriu, a între- 
scorul de 2—0 (1—0) for- 

cehoslovacă Slavia Praga.

• Rezultate înregistrate în cea 
de a patra etapă a campionatului 
englez: Leicester — Sheffield 
Wednesday 8—0; Manchester 
City — Southampton 4—2, New
castle — Chelsea 5—1 ; West 
Bromwich — Wolverhampton 
4—1. Primul loc în clasament este 
ocupat de echipele Tottenham 
Hotspur și Nottingham Forest cu 
cîte 7 puncte.

ÎNCĂ UN RECORD 
AL LUI MARK SPITZ, BĂTUT

TOKIO. — Cu prilejul concursu
lui internațional de natație des
fășurat la Tokio, sportivul ame
rican John Ferris a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
200 m fluture cu timpul de 
2:06,0. Vechiul record mondial 
era de 2:06,4 și fusese stabilit 
la 26 iulie de Mark Spitz.

PE PRIMUL LOC - 
BOBBY FISCHER

BELGRAD. — Turneul interna
țional de șah de la Skoplje s-a 
încheiat cu victoria marelui 
maestru american Bobby Fischer. 
Șahistul român Bela Soos s-a cla
sat pe locul XIII cu 7</2 puncte. 
Pînă la disputarea 
trerupte din ultima

ECHIPA SUEDIEI

partidelor în- 
rundă, clasa-

mentul este următorul : Fischer 
13*/2, Gheller 13, Matulovici 12 
(1), Holmov ll«/2, Bukici 9*/2, 
Măriei 9, Damianovici, Minici, 
Popov, Knezevici 8«/2, Sofrevski 8, 
Janosevici 7*/2 (1). Soos 7'/2. Deli 
7 (1), Nicevski, Ilievski 6, Panov 
4, Danov 2>/2 (1). în ultima run
dă, Fischer l-a învins în 19 mu
tări pe Sofrevski. Bela Soos a 
remizat Cu Knezevici.

CAMPIOANA MONDIALA DE CICLISM LA 
CONTRACRONOMETRU

FORMAȚIA ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LOCUL 10

AMSTERDAM 31 (prin telefon, de 
la trimisul Agerpres, ILIE GOGA). 
Numeroși spectatori au urmărit 
proba pe echipe contracronometru 
din cadrul campionatelor mondiale 
de ciclism, care s-a disputat pe 
distanța de 96,400 
100 km. Conform 
specialiștilor, titlul 
de echipa Suediei, 
frații Patterson 
Erich, Thomas), cu timpul de 2 h 
03 :07, medie orară 46,970 km. 
Medalia de argint a fost atribuită 
formației Danemarcei 2h 03 :23, 
iar cea de bronz selecționatei Ita
liei 2h 03 :46. Au urmat în clasa
ment R. F. a Germaniei 2h 06:51, 
U.R.S.S. 2h 07 :49, Franța 2h 
08 : 13, Polonia 2h 08 :28. R. D.

km în loc de 
pronosticurilor 
a fost cucerit 
alcătuită din 
(Gosta, Ture,

Germană 2h 08 :42, Elveția 2h 
08 :46. Reprezentativa României 
(Moiceanu, Rusu, Ardeleanu, Gri- 
gore) s-a clasat pe locui 10 cu 
timpul de 2h 09 : 17, înaintea 
Olandei 2h 09 :29. Spaniei, ace
lași timp, Cehoslovaciei 2h 09 :59, 
Austriei 2h 10 :51, Belgiei 2h 
11 : 15.

Echipa României putea obține 
un rezultat mai bun. dacă cei pa
tru componenți pedalau cu mai 
multă voință. în plus, formația 
noastră a fost și dezavantajată 
de tragerea 
tul a doua, 
lui.

La cursă
echipe.

la sorți, luînd star- 
după echipa Marocu-

au participat 25 de

Redacția și administrația i »ti, Vasile Conta or. 16. telefon 11.1003. Interul ban 02 61 236. Telex i «portrom boa. 180. Tiparul i L P. .Informația*, «tr. Brezolana 23—25. 365
PREȚUL ABONAMENTULUI i 1 iunăt 640 Ml 3 lunii 1040 Ml 6 innli 38 M|i ani 78 leL


