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Mihaela Peneș
din nou în

Mihaela Peneș și-a 
reamintit că este 
(totuși) campioană 
olimpică, si-a re
amintit despre niște 
promisiuni mai ve
chi, de un record 
mondial, și iată că 
duminică, la Poiana 
Brașov, a reușit ia
răși o aruncare de 
peste 60 de metri 
care o aduce In 
fruntea listei mon
diale a sulițașelor.

Ne bucură această 
reintrare „în mînăa. 
Cum Mihaela a sus
ținut de mult ba
calaureatul sportiv, 
rezultatele ei nu mai 
pot face parte din 
categoria surprize
lor. Avem convin
gerea că ele se pot 
repeta din ce în ce 
mai des, și la un 
nivel din ce în ce 
mai înalt. Poate 
chiar la Ciudad de 
Mexico !...

60.68 MIHAELA PENEȘ (ROMÂNIA)
60.55 Barbara Friederîch (S.U.A.) 
59,82 Ranae Baîr (S.U.A.)
58.68 Daniela Jaworska (Polonia)
56.56 Helga Borner (R.D.G) 
56,08 Lidia lașinska (U.R.S.S.) 
55,84 Maria Moskalenko (U.R.S.S.) 
55,54 Elvira Ozolina (U.R.S.S.) 
55,50 Valentina Popova (U.R.S.S.) 
55,48 Amelie Koloska (R.F.G.)

La Snagov, campionatele republicane 
de caiac-canoe

Astăzi, finale la toate probele olimpice
Peste 200 de calaciști șl 

canolști din București, Galați, 
Timișoara, Arad și din alte 
centre de sporturi nautice au 
început luni întrecerea pen
tru desemnarea titlurilor de 
campioni republicani.

Ediția din acest an a celei 
mal importante competiții in
terne, programată la puțin 
timp după „europenele- de la 
Duisburg, prezintă o formulă 
inedită de desfășurare. Se 
dispută 19 probe — cele 1 
întreceri olimpice și 12 curse 
de fond și viteză 500 m. Re
ține atenția în mod deosebit 
participarea — obligatorie — a 
tuturor finaliștilor la una din 
probele olimpice (Kl, 2. 4 — 
1 ooo m ; Cl, 2 — 1 000 m : 
Kl, 2 — 500 m fete). Este un 
examen absolut necesar în 
acțiunea de verificare largă a 
potențialului existent, de sta
bilire a perspectivelor — bine
înțeles, la această oră — pen
tru J.O. Firește, fără a fi 
date verdicte definitive. Mai 
ales că — în special la probe
le de dublu și patru — con
curează multe echipaje cu o 
componență deosebită față de 
cea de la campionatele euro
pene, fiecare club repartizîn- 
du-și sportivii astfel incit să 
„acopere" calitativ cît mai 
multe probe.

Așadar, așteptăm finale de 
ridicată valoare tehnică și o 
luptă sportivă pasionantă 
pentru cucerirea tricourilor de 
campioni ai țării. Ca în fie
care an, protagoniști — caia- 
ciștij și canoiștii cluburilor 
Dinamo șl Steaua. Este, Insă; 
tot atît de important să ur
mărim și întrecerea celorlalte 
cluburi, din București șl pro
vincie. pentru ocuparea locu
rilor fruntașe în cele 19 finale.

Primele starturi ale cam
pionatelor s-au dat — ieri 
dunâ-amiazâ—în cele 18 „serii44 
la Kl, 2. 4— 1 000 m și CI. 2 —

frunte

După concursul „speranțelor olimpice" la natație

Citeva individualități și... punct

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

1 000 m. Conform așteptărilor, 
debutul finaliștilor a fost plin 
de dîrzenie, fiecare concurent 
încercînd să treacă acest prim 
obstacol. Dar. plutonul frun
tașilor s-a distanțat rapid, 
unii cucerind fără prea multe 
emoții dreptul de a participa 
la etapa următoare — semi
finalele sau finalele probelor 
olimpice. Seriile au făcut, în 
general, ,, trierea" scontată, 
fără să producă mari surprize.

Foto; P. RomoșanMartiniussen (Norvegia)Fază din meciul Turturea

Un concurs international 
de genul celui pe care 
l-am urmărit la sfîrșitul 
săptămînii trecute în pis
cina din parcul Dinamo 
prilejuiește, îndeobște, o 
sumedenie de concluzii. Am 
putut vedea la lucru ma
joritatea speranțelor olim
pice din trei țări bine co
tate în natatia europeană 
și am putut aprecia o se
rie de realizări. Rezulta
tele de la București sînt 
mult mai bune decît cele 
înregistrate la edițiile an
terioare șl aceasta demon
strează că tinerii înotători 
progresează continuu.

Din multitudinea conclu
ziilor vom încerca să des
prindem doar două, care 
primează prin importanta 
lor. Prima se referă la ni
velul general al perfor
mantelor din această ediție, 
după care putem aprecia 
șansele europenilor (să nu 
uităm că U.R.S.S. și R. D. 
Germană domină de mai 
multi ani natatia continen
tală) cu 13 luni înaintea 
J.O. de la Ciudad de 
Mexico.

Fără îndoială că o serie 
dintre medaliatii de la Bucu
rești, care au deja un 
nume în arena internațio
nală (Igor Grivenikov, Gri
gori Davîdov, Irina Pozdni- 
akova, Lidia Grebeț, Irina 
Molkova, Svetlana Zarsci- 
cova. Vladimir Riabinin, 
Igor Panov din U.R.S.S., 
Heide Elnoder, Gabriele 
Voigt, Roland Freigang, 
Volker Werner din R.D.G., 
polonezul Zbigniew Pacelt, 
sau reprezentanții noștri,

Să vedem ce ne vor oferi 
probele de marți, programate 
astfel : de la ora 10: semifi
nală Ia Kl — 1 000 m și serii 
la Kl, 2 — 500 m fete ; de la 
ora 16.30 — finalele celor șapte 
întreceri olimpice în care — 
cu certitudine — vom avea 
prilejul să urmărim disputa a 
numeroși medaliați la ulti
mele campionate mondiale și 
europene.

DAN GARLEȘTEANU 

Anca Andrei, Georgeta Cer- 
beanu și Petre Teodorescu, 
au probat evidente calități 
și frumoase perspective. A 
le acorda însă șanse prea 
mari la viitoarea întrecere 
olimpică ar fi riscant. Să 
nu uităm că sportivi de 
vîrste asemănătoare de 
peste ocean s-au lansat cu 
o adevărată furie în cursa 
nesfîrșită a recordurilor 
mondiale, și aproape săp- 
tămînal ne parvin vești 
despre performante dintre 
cele mai senzaționale. Or, 
cel puțin la ora actuală, este 
greu de crezut că în anul 
care a mai rămas euro
penii vor mai putea recu
pera distanta care îi des
parte de Marc Spitz, Doug 
Russel, Greg Charlton, Pam 
Kruse, Debie Meyer, Elaine

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

DUPĂ C. M. DE LUPTE GRECO-ROMANE

ECOURI... IMPRESII... DECLARAȚII...
Evenimentul cel mai im

portant al anului pentru 
sportul luptelor greco-roma
ne — campionatele mondiale 
de la București — s-a în
cheiat. Comentariile pe mar
ginea desfășurării lui con
tinuă însă, cu atît mai mult 
cu cit toate delegațiile par
ticipante au avut acum pri
lejul să tragă o serie de 
concluzii privind participa
rea la viitoarele competiții, 
dintre care se detașează 
pregnant Olimpiada de la 
Ciudad de Mexico, din anul 
viitor.

Ca gazde ne-au interesat, 
desigur, și opiniile specialiș
tilor prezenți în tribunele 
patinoarului artificial „23 
August" privind organizarea 
campionatelor.

Pentru a le cunoaște, 
ne-am adresat mai întîi 
d-lui ROGER COULON, 
președintele F.I.L.A.

„Țin să felicit — în nu
mele meu și al participanți- 
lor — Comitetul de organizare

o scenă de familie pe podiumul de premiere. Cam- I 
pionul lumii la lupte greco-romane, ION BACIU, pri

mește felicitările soției sale, jucătoarea de tenis de 
masă Mariana Jandrescu. Iar în brațe poartă cel mai 1 
prețios trofeu al vieții sale, pe micuțul său fiu, Cris
tian, în vîrstă de.„ 3 luni.

Foto: Aurel Neagu

și Federația română de lup
te, pentru condițiile exce
lente care au fost asigurate 
bunei desfășurări a cam
pionatelor mondiale. Apre
ciez că disputele au fost 
foarte îndirjite. majoritatea 
concurenților arătind o bună 
pregătire. încă o dovadă că 
luptele, ca sport al bărbă
ției și indemînării, ciștigă 
tot mai mult în calitate".

‘ VEHBI EMRE (Turcia) — 
vicepreședinte al F.I.L.A.

„In ansamblu, totul a mers 
bine. Rezultatele înregistra
te sînt comparabile cu „eu
ropenele" de la Minsk, în 
sensul că țările participante 
și-au menținut, în general, 
locurile în ierarhia interna
țională. Căldura acestor fru
moase zile de sfirșit de vară 
a influențat cite o dată pe 
unii arbitri, a căror exigență 
și-a pierdut uneori din in
cisivitate, fapt care nu a 
scăpat publicului dv.”

DE FERRARI (S.U.A.) — 
vicepreședinte al F.I.L.A.

„Plec de la aceste cam-i 
plouate cu impresiile cele 
mai bune. Susțin aceasta 
printr-o comparație cu edi
țiile anterioare ale „mondia
lelor". La București, organi
zatorii au pregătit minuțios 
fiecare detaliu, astfel că to
tul a mers „ca pe roate". 
Mi-au plăcut sportivii ro
mâni care se numără printre 
cei mai buni luptători din 
lume".

MILAN ERCEGAN (Iugo
slavia) — secretar general 
al F.I.L.A.

„După părerea mea, aceas
tă competiție s-a bucurat de 
un succes remarcabil dato
rită nivelului tehnic ridicat 
al întrecerilor. A fost unul 
dintre cele mai puternice 
campionate din istoria spor
tului luptelor. Am observat 
un mare progres al sportivi-^ 
lor. Țin să-i felicit pe luptă
torii români, care au obți
nut rezultate mari cu ele
mente tinere. în urma unor 
reîmprospătări care nu au 
durat mult și nici n-au dus 
la „căderi", la fluctuații etc. 
Țin să-i felicit pe organiza
tori".

SEVER NORAN
C. GHEORGHE

„TURUL
ROMÂNIEI"

LA CICLISM
în pag’ a 2-a:

Orădenii au amneat... 

mănușa • Cei 6 s-au 

intors din Olanda ® 

De ce tocmai ia munte?



ox

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
I • O singură victorie în deplasare ® Meciuri de slabă 
Valoare tehnică

BĂNAT - BUCUREȘTI I M3

ji Oratita, 3 (prin telefon). Peste 
1000 de spectatori au asistat la în
trecerile dintre pugiliștii bănățeni ți 
efei bucureșten£ Cu un lot mai valo
ros, oaspeții au învins cu 13—9.

Rezultat» tehnice: M. Lumezeann
r(Buc.) b. p, P. Gali (Banat) ; Șt. 
Constantin (Buc.) b. p. V. Topală 

’(Banat) ; G. Dumitrașcu (Banat) b. 
p. I. Lungu (Bue.). Cea mai framoa- 
Să partidă a galei. I. Streche (Banat) 
b. p Gh. Stan (Buc.) ; G. Negoesen 

‘ '(Buc.) b. p. N. Toader (Banat) ; Gh.
Victor (Buc.) b. ab. II D. Curiman 
(Banat) ; Al. Totîdici (Banat) b. p. 
Gh. Voicu (Buc.) ; N. Enciu (Bue.) 
m. n. Gh. Dinculescu (Banat) ; Gh. 
Bunea (Buc.) b. p. V. Bocănel (Ba
nat) ă. P. Cîmpeanu (Buc.) b. K. 0.
II ?<L Panait (Banat) ; M. Niculesen 
(Buc.) b. dese. III T. Cîrcioran 
(Banat)

P. ARCAN — coresp. principal

CRIȘANA - OLTENIA 13-9
Oradea. 3 (prin telefon). Ambele 

formații au fost handicapate de lipsa 
Mte uniri boxer. Crișana nu a prezen
tat' coneurent la categoria grea, ast
fel că I. Sănătescu (Oltenia) a cîști- 
gat fără adversar, iar la categoria 
muscă G. Cafadarin (Oltenia), născut 
în 1949, nu a fost admis să boxexe. 
Le Pop (Crișana) obținînd astfel do- 

prin neprezentarea adversarului.
Celelalte rezultate: I. Nica (Grișa-

na) b. p. G. Truica (Oltenia) ; N. 
Constantin (G.) b. dese. II I. Fîciu 
’(O) ; V. Aștileanu (C) b. p. G. Slo- 
botniciuc (O) ; G. Buruliuc (O) h. K. 
O II A. Matias (G) ; M. Goanță (0) 
b. p. I. Borchescu (C) ; R. Lazea (G) 
U#- I- Enache (O); E. Constantinescu 
(O) b. ab. II G. Timp eseu ț A. du
rea (C) b. p. V. Barba (O) ? A. 
Bora (C) m. n. M. Bancu (^). 

TLIE CHIȘA — coresp. principal

CLUJ - ARGEȘ 1^-9
Clnfr3 (prin telefon). Reuniune d© 

slab nivel tehnic. Gazdele, cu o cchi- 
pfi rmI omogenă, au meritat victoria.

Rezultate tehnice: Gh. Vînțe
(C3«j) U P- Ad. Didilică (Argeș};
M. Beugoe (A) cîștigă fără adversar;
I 0tv8s (C) K p. N. Manea (A)
— decizie eronată ; P. Puiu (C) b. p

A. Bindu și Simion 
Marin - campioni 
la juniori

p. 
s.

de 
w

Ukima zi a tinaldwr campionatelor 
republicane <le călărie a fost rezerva
tă întrecerilor juniorilor. Proba de 
obstacole — juniori lo ani, disputată 
luni după amiază, s-a încheiat cu o 
surpriză : tricoul d'e campion a fost 
îmbrăcat d'e reprezentantul asociației 
sportive Recolta Mangalia, Alexandru 
Bindu. Pentru d'esemnarea câștigăto
rului acestei probe au fost necesare 
două baraje. IMn eei 33 de coneu- 
reitți înscriși, ^oar-patru au terminat 
parcursul fără greșea.!!, în primul 
Kiraj, 1. Apofean (C.S. M. Sibiu), cu 
Electra fos-t penalkza-t e» 11 puncte, 
iar Alexaiindru Miieea Sa bău
'și F lo.FLD Murcșaiii' au țeriffibisfât cu 0 
puncte. Cel de al doilea baraj a sta
bilit următorul clasament: 7. Alexan
dru Bîndu (A. S. Bec ofta Mangalia), 
ca ElE-s-b& 4 p, 26‘,2 sec ; 2. Mircea 
Saban (Steaua) cu Germintd 7 
56,7 sec; 3. Florin Mure șan (C. 
M. Sibiu) cu Haiduc 8 p, 24 sec.

Luni dimineață- la startul probei 
juniori — 16 ani s-au prezentat 
eufienretHi. întrecerea lor a fost viu 
disputată. Aceasta s-a reflectat în 
faptul că 9 coneurenți au terminat 
parcursul fără nici un punct penali
zare. Dintre aceștia, 3 s-au calificat 
în cel de al doilea baraj. Qștigăto- 

Pro^eb Simian Marin, a întrecut-o 
pe Croconda Pînzaru cu 6 zecimi de 
sgeundă ; ambii concurenți acumulînd 
Insă, același număr de puncte pena- 
ILza»: 4^1 ată ordinea primilor trei 
clăsitfî I. Simion Marin (Dinamo;) 
ca Soyla .4 p. 25.3 sec ; 2. Gioconda 
Hnzapi (C.S.O. Iași) cu Atom 4 p, 

sec;, 3. Dan Atanasiu fSteaua) 
cu Gorila 4 p. 27.4 sec.

De , vineri pjni diimiaică, pe baza 
hipică din Calea Plevnei, se va dis
pusa o. nouă competiție de călărie : 
pCupa României44 la obstacole. Vor 
■paMCicina sportivi din întir^ga tară.

V. POWÎLHJ

Gh. Badiu (A) ; Gh. Roșea (G) 
I. Marin (A) ; Gh. Dumitrescu 
h. p. Șt. Marton (C) ; A. Majai 
cîștigă fără adversar; V. Mîrza 
cîștigă fără adversar; A. Kirai 
m n. Gh. Maidan (A); I. Manole 
(A) b. p. Al. Tarpai (C) ; I. Ivan 
(A) h p. T. Burada (C).

V. CACOVEANU — coresp.
PLOIEȘTI - GALATI II 16-6

Ploiești, 3 (prin telefon). In ca
drul categoriei grea, P. Pirvu (PL) 
a clștigat Ia puncte în fața lui P. 
Deca (Galați), deși acesta avea avan
tajul de 30 kilograme în plus.

Celelalte rezultate: Ii. Mihai (PL) 
cîștigă fără adversar; I. Găvan (G) 
b. p. V. Rădulescu (Pl.) ; I. Alezan- 
dresen (Pl) b. p. D. Antohi (G) ; D. 
Șerban (PI) m. n. 0. Gutîi (G) ; A. 
Zaibae (G) b. p. G. Nicolao (PI.) ; 
Șt. Bucurei (Pl) b. p. G. Eremia (G); 
G. Dumitrescu (Pl) m. n. N. Grecii 
(G); M. Cornel (Pl) b. p. F. Ni- 
colae (G) ; I. Păduraru (PI) b. ab. 
II AL Dumitriu (G); C. Chiriei» 
(Pl) b. ab. I I. Olariu (G).

G. APOSrOLESCU — coresp.

MARAMUREȘ - HUNE
DOARA 16-4

Baia Mare, 3 (pria telefon). Oas
peții s-au prezentat la cîntarul oficial 
cu patru boxeri în minus, astfel că 
maramureșenii G. Racz, Fr. Silaghi, 
N. Csaba și I. Lantoș au obținut vic
toria prin neprezentarea adversarului.

Celelalte rezultate : N. Gorchiș 
(M) b.ah. Șt. Gociu (H); T. Sabo (M) 
b. p. M. Udriște (H) ; A. Kusneac 
(M) b. p. I. Soare (H) ; A. Popescu 
(II) b. ab. L. Ghețu (M) ; I. Costin 
(M) h. ab. G. Gusncriuc (H); Ik 
Zoltan (H) b. p. G. Greisler (M) ; 
Z. Fodor (M) și C. Stocnică (H) — 
descalificați pentru box neregulamen- 
Ur.

T. TOHÂTAN 
coresp. principal

0 CRIMA'

Din nou, pe planșe
ANA ENE (PROGRESUL) ȘI ȘTEFAN ARDELEANU 

ÎN PRIMELE ASALTURI(STEAUA) — ÎNVINGĂTORI

feminină de floretă 
debutat cu trei serii 
continuat cu asalturi

Sezonul competițional de scrimă 
din această toamnă a fost deschis 
s îmbăta. o dată cu întrecerile din 
cadrul „Cupei României*. Au luat 
par Le flore tiști și floretiste din 
Capitală.

în proba 
concursul a 
de cile 5, a 
de eliminare directă și un turneu 
linal de 3. Prima care a trecut... 
linia de sosire a fost reprezen
tanta clubului sportiv Progresul, 
Ana Eae, care a demonstrat și 
de data aceasta că este capabilă 
să se mențină în plutonul flore- 
tistelor noastre fruntașe. Bine au 
evoluat și următoarele clasate — 
Frate rina Iencic și Olga Szabo, 
care, totuși, nu au arătat... tot ce 
știu.

Pentru etapa următoare a com
petiției s-au calificat un număr de 
12 floretiste și anume : Ana Ene, 
Ana Gîrbea și Eva Palco (Pro
gresul), Ecaterina Iencic, Olga 
Szabo și Elena Bejan (Steaua), 
Roiîîca Văduva și Eva Maria 
Voh»ea (S.P'O.B.), Judit Haukler 
st Manaela Chira (Universitatea), 
Luminița Popescu — . . .
Sleîăneseu (Gloria), 
comportarea foarte 
junioarei Luminița 
a pierdut foarte greu, 
nări directe, în fata Ecaterinei 
Iencic <3—4, 3—4).

Întrecerea floretiștiior a revenit

și Gabriela
De subliniat 
curajoasă a 

Popescu care 
în elimi-

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Frumusețea concursurilor ' PRONO- 

SPOBT constă în apariția surprize
lor. Or, concursurile din ultima vre
me au oferit destule surprize și deci 
numețoase satisfacții. I^a 20 august, 
Onisifor Rîelea din București a bă
tut recordul încasînd. 222.680 lei la 
concursul PRONOSPORT nr. 33 iar 
o săptămână mai tîrziu participanta 
Maria Biscă din. Sighișoara a totali
zat suma de 131.317 Iei,

Posibilitatea de a obține asemenea 
premii o oferă și concursul de du
minică ia septembrie 1967, care cu
prinde întîlniri echilibrate- din cate-, 
go idile A și B ale țării noastre : I : 
Universitatea Craiova —. Progresul ; 
II : Universitatea Cluj — Rapid ; III: 
Dinamo București — Dinamo Bacău; 
IV: petrolul — U.T.A.; V: Steaua — 
Steagul ros».: -VI : Jiuf — Farul! ; 
VII : A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ar-

EDIȚIE A „TURULUI ROMÂNIEIA XVI-a
® Cei sase s-au inters din Olanda ® De te tocmai la munte ?® Orădenii au aruncat... mănușa

Continuîndu-ne raidul... telefonic 
prin orașele capete de etapă ale celei 
de a XVI-a ediții a „Turului Româ
niei", am poposit la Brașov. Tov. G. 
WAGNER — vicepreședinte al Consi
liului regional pentru educație fizică 
și sport, președintele comisiei de or
ganizare a celei de a IV-a etape ne-a 
spus :

„Ca întotdeauna, orașul de la 
poalele Tîmpei îi va primi cu deose
bit fast pe rutieri. Mulți dintre par
ticipant sînt originari din Brașov și 
pentru ei vom ține pumnii strînși! So
sirea va avea loc pe stadion, cicliștii 
fiind așteptați de 70 de pionieri, pur
tând numerele de concurs ale alergă
torilor, de un public entuziast și de... 
fotbaliști și motocicliști care vor e- 
volua intr-un program ce precede 
sosirea caravanei. Seara, rutierii vor 

lui Ștefan Ardeleanu. Alături de 
el s-au impus Cornel Bnnicelu și 
Mihai Țin. De altfel, acești trei 
„mușchetari" —- tați de la Steaua 
— au și dominat concursul.

Pentru etapa următoare, de la 
Constanța (7—8 octombrie), s-au 
calificat un număr de 9 trăgă
tori : Ardeleana, Bunicelu Și Țiu 
(Steaua), Cornel Chișu (Universi
tatea), Constantin Niculescu (Vii
torul), Gabriel Ursovici (Progre
sul), Aurel Ștefan (Gloria) etc.

De remarcat nivelul, în general, 
satisfăcător al majorității asaltu
rilor, atît le fete cît și la băieți. 
Aceasta atestă că în cluburile și 
asociațiile sportive bucureștene 
perioada precompelițională a fost 
judicios folosită, în special pe fi
rul unor retușuri de ordin teh
nic și al unei pregătiri fizice mai 
aproape de actualele cerințe.

La întrecerile din cadrul „Cu
pei României", primii 4 trăgători 
la finalele campionatelor repu
blicane se califică direct în 
etapă.
Drîmbă, 
Vicol, 
luliu Falb, Ionel Drimbă, Tănase 
Mureșanu și Ștefan Haukler.

Spadasinii și sabrerii bucu- 
reșteni, participant! la aceeași 
competiție, își vor disputa întîie- 
tatea în zilele de 16 și 17 sep
tembrie.

ultima 
Ileana 
Maria

Este vorba de 
Marina Stanca, 

Suzana Tasi-Ardeleanu,

T1BERIU STAMA

geșul ; Vf£I: Cbimia Suceava — 
C.S..MJSL Iași ; IX r Metrorn Brașov 
— Sider urgi st ui Galați ; X: A.S., Cu- 
gir — Politehnica Timișoara ; XI r 
C.S.M. Reșița — Vagonul Arad ; XH: 
C.yjJ. Cluj — Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii : XIII: Olimpia Oradea — 
Metalul Hunedoara.

& Tragerea coocursului PRONO- 
EXPRES de rniine miercuri 6 sep
tembrie 1967 va avea loc la Bucu
rești, ha sala Clubului Finanțe Bănci 
din sțr. Doamnei nr. 2. eu începere 
de lâ 18,00.

FKEMIH.E CONCURSUE.W PRONO- 
EXPRES NK. 35 IMN 38 AUGUST 

1967

Extragerea i: categoria I: 1 varian
tă a 114.W Iei; a rl-a: 1,5 a 41.W» 

fi invitații noștri la o plimbare in 
Poiana Hrașov, punct turistic de mare 
atracție*.

Tov. COSTICĂ RUSU — președiu- 
tele Consiliului regional pentru edu
cație fizică și sport din Oradea ne-a 
comunicat:

„Orașul de pe malurile Crișului va 
arbora „marele pavoaz* in intîmpiiui- 
rea cicliștilor. De pe acum — datori
tă popularizării făcute — orădenii 
manifestă mult interes pentru „Turul 
României* și sînt convins că stadio
nul Crișana va fi neîncăpător pentru 
cei dornici să asiste la sprintul final 
al etapei a VIII-a. Pregătim și fru
moase premii pentru acei cicliști care 
vor realiza performante deosebite. De 
altfel, NE-AM G1NDIT SA ARUN
CĂM... MĂNUȘA CELORLALTE CO
MISII DE ORGANIZARE. II PRO
VOCĂM PE TOȚI LA 0 ÎNTRECE
RE, URMIND CA LA SFlRȘITUIi 

■ „TURULUI ROMÂNIEI* JURIUL 
SA HOTĂRASCĂ CARE DINTRE 
ORAȘE A ORGANIZAT CEA MAI 
FRUMOASĂ PRIMIRE*.

Comisia de organizare a celei de a 
XVI-a ediții a ,.Turului României" a 
primit cu plăcere propunerea comisiei 
din Oradea. S-a IIOTĂR1T INSTI
TUIREA UNUI PREMIU PENTRU 
CEA MAI FRUMOASĂ ORGANIZA
RE. Așadar, atenție București, Arad, 
Brașov, Galați, Ploiești. Tg. Mureș, 
Cluj, Deva, Călimănești!

Pretutindeni se fac intense pregă-

Jocuri echilibrate în prima etapă 
a categoriei B

• RAPID BUCUREȘTI ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU 
DE A.S.A. PLOIEȘTI.

ii
feri 

faze 
or

Echipele de handbal participante la 
campionatul republica»®, categoria B, 
și-au început și ele întrecerea. Sîm- 
bătă și duminică au avut loe primele 
partide, cape în general s-au încheiat 
cu rezultate scontate, mar puțin ©®I 
înregistrat de Rapid București. învin
să pe teren propria de A.S.A. Ploiești. 
Iată rezultatele :

SERIA I MASCTI.IK

Agronomia Iași—Voința București
U_14 (5—9).

Rapid București — A.S.A. Ploiești 
15—16 (9—9}.

Tractorul Brașov — Pedagogic Ba
cău 12—16 (8—8).

lei; a Hl-a: 30,5 a ±.194- lei: a TV-ar 
150 a 537 lei; a V-a: 8M,5 a 97 lei; 
a VI-a: 3.495 a 34 Iei.

Extragerea a II-a: categoria a H-a: 
1 variantă a 4Ș.00I lei și 1 a 21.001 lei; 
a Ul-a: 21,5 a 2.193 lei; a IV-a : 
198 a 305 Iei; a V-a: 537 a 108 Iei; a 
Vl-a : 2.611,5 a 36 lei.

Report eatego-ria I: 5S.168 lei.
Piremiul de categoria I, de la ex

tragerea i, a fost ©bțitint de Topîr- 
ceanu Gheorgbe din Periș,. regiunea 
București.

Rubrica redactată de Administra^ 
ția de stat Lotc  ̂Pronosport* 

I

s

tiri pentru primirea caravanei. Ce 
fac, însă, cicliștii noștri'! 0 parte 
dintre ei — G. Moiceanu, 1. Arde- 
leanu, C. Grigore, Em. Ruso, N. Ciu- 
meti și G Ciocan — s-au întors ieri 
după amiază din Olanda, unde au 
luat parte la întrecerile campionatului 
mondial și astăzi vor relua progra
mul de pregătire alcătuit de antrena 
rul N. Voicu. Ceilalți membri ai lo
tului de seniori au făcut cîteva zile 
de pregătire la munte sub suprave
gherea antrenorului E. Golgoti. Tine
rii alergători — debutanți in această 
mare întrecere — își înving emoțiile 
parcurgînd zilnic zeci și zeci de kilo
metri. Seara, ascultă povestirile an
trenorului Martie Ștefănescu. partici
pant la tnai multe ediții ale acestui 
înconjur al țării pe biciclete...

După cum se vede, atenția rutieri
lor noștri se îndreaptă îndeosebi spre 
pregătirea pe monte. De ce? Pentru că 
lungile porțiuni de urcuș vor juca un 
rol important în disputa pentru în- 
tîiei'ate. Acesta a și fost considerentul 
pentru care ziarul nostru va acorda 
unul din premiile sale — un frigider 
„Eram* — celui mai bun cățărător, 
sportivului care va învinge in lupta 
cu munții.

In cîteva zile, vom putea vorbi și 
despre participanții de peste hotare 
care, la această oră. își desăvîrșcsc 
pregătirea pentru „Turul Romîniei".

HRISTACHE NAUM
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Politehnica Brașov — Politehnica 
Galați 20—24 (8—14).

Politehniea București — Cauciucul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 10—10 
(3-5).

SERIA I FEMININ

I
I

I.C.F. București — Politehnica Bu
curești 11—8 (5—3).

Școala sportivă 2 București—Șc. sp. 
Ploiești 10—9 (8—4).

Textila Buh uși — Pedagogic Bacău
14— 6 (4—4).

Șe. sp. Buzău — Politehnica Iași
15- 3 (7—3>.

Universitatea lași — Spartac Con
stanța 8—21 (2.—10).

SERIA A H-A MASCULIN

I
I
I
I
I

POIANA 
BUCUREȘTI 
slabă factui 
dezamăgit 
Unicul gol 
în min. 72. 
un scor ega1 
Arbitrul R. 
gol marcat 
min. 75. (Ei 

C.S.M.S. I 
ȘOV (3—0).

PE 1

Știința Petroșeni — Politehnica II 
Timișoara 17—12 (7—8).,

Universitatea Timișoara —■ Univer
sitatea Craiova M>—22 (4—11).

Metalul Copșa Mică-Timișul Lugoj 
17—10 (10—6).

Medicina Tg. Mureș — I.C.O.Arad 
21—19 (10—9).

Tehnometal Timișoara
Lovrin 14—12 (5—4).

SERIA ÂTl-Ă FEMININ

I
I

Și c 
treia !... — 
norul dina 

Dar. a 
dat nici t 
marcaj a 
greșul a 
reaprinde 
se stingă.

Constructorul Baia Ma-re — 
versîtatca Cluj 9—13 (6>—8).

Uiji verși ta tea II Timișoara 
ința Odorhei 7—8 (3—3).

Universitatea II BnewFești—I.S.E. 
yBttcurești 3Ț—9 (2—5).

11 ni verși I a>6ea (. raiova- 
Petroșeni 7—7 (3—0)..

Voința Sighișoara — C,S>..M. Sibiu 
itt—10 (7-~6>.

Știința

Șe. sp.



SATISFĂCĂTOR
locuri, că fotbalul practicat de echipele 
mpor- noastre este încă sub posibilități; 
■i pre- că jucătorii — aceștia de care dis- 
mdată punem — mai bine instruiți ar pu- 
, poa- tea da mai mult. Dacă discutăm 
te. Pe etapa sub aspectul eficacității, 
jre a avem un bilanț slab. Doar 15 go- 
de la luri înscrise ! Sub raport tehnic ? 

e cau- Ne-ar trebui mult spațiu. (Spe- 
ul lor, răm însă să o facă Direcția tehni- 
ibabil, că a F.R. Fotbal), Tactic ? Recitiți 
nimic. cronicile meciurilor Dinamo Bacău 
iceastă — U.T.A., Farul — A.S.A. Tg. Mu- 
u poa- reș, Dinamo București — Progre- 
isfăcă- sul...
i plus
ii întîi 
ei s-a 
ELES- 
jucător
mijlo- 
tor de 
tat tri- 
ile lor
ice un 
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e fază 
tru că, 
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j ! Cre- 
zecilor 

firmăm

C..... ................................

COMENTARIUL 
NOSTRU

—.............. ... .. »
Nu căutăm pete în soare. Dar 

cinci meciurile sînt încă așa cum 
le vedem cu toții, nu ne putem de
clara mulțumiți. Desigur, spectato
rul își formează impresia despre 
jocul unei echipe sau alta cind o 
vede evoluînd. Noi, însă, legăm 
această evoluție de capitolul pre
gătirilor dinaintea meciului. De 
aceea, credem că nu în toa
te cluburile se acordă acestei pe
rioade atenția necesară. Că nu pes
te tot se muncește și se transpiră. 
Este curios cum încă o serie de 
fotbaliști, pe care s-a contat vreme 
îndelungată, au o comportare osci
latorie. Chiar subiective fiind no
tele primite de unii dintre aceștia 
nu pot să nu mire. Dobrin și 
Dumitriu II, de exemplu, nu saltă 
peste 0! Alții, chiar dacă au ob
ținut notații ceva mai bune, prac

IONICA DIVIZIEI B
[A
ĂCARA 
repriză, 

echipe 
i (min. 
o 'min. 
. Tă
at I 
iscriind 
. 64 șl 
)aspeții 
a jocul 
poartă. 
l-BUCU-

s-a angrenat în primele 25 de minu
te în jocul lipsit de orientare al 
oaspeților. După această perioadă, 
C.S.M.S. a marcat o evidentă supe
rioritate tehnică și tactică. In min. 
33, Bălăianu a comis henț în careu 
și Ștefănescu a transformat penaltiulî 
1—0. Apoi, Cuperman a majorat sco
rul, în min. 38. Ultimul gol a fost 
marcat de Incze IV, în urma unei 
combinații cu Stoicescu șt Cuper
man (min. 67). A arbitrat foarte bine 
V. Dumitrescu-București. (D. Diaco- 
nescu, coresp. principal).

TALUL 
*ost de 
leii au 
ctatori. 
Stroie, 
ocului, 
hitabil. 
lat un 
ia) în 
>•).

BRA- 
mtului

PORTUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI (3—1). Peste 
3000 de spectatori au asistat la meci. 
Partida a avut două aspecte distincte: 
prima repriză a fost a gazdelor, iar 
a doua a studenților datorită și fap
tului că în echipa constănțeană a 
fost operată o schimbare neinspirată. 
Deși au dominat după peuză, stu
denții nu au constituit un pericol 
pentru poarta lui Pițuru, deoarece

tică un joc care mal lasă de dorit. 
Ce poate fi mai supărător decît 
atunci cind vezi că fotbaliști frun
tași, componenți ai loturilor națio
nale, greșesc pasa. Amintiți-vă, 
în acest sens, de Dumitru Popescu, 
Gergheli, Lucescu, cite baloane au 
dat la adversar în meciurile de 
duminică ? Și nu numai ei. Avem, 
atunci, dreptul să-i întrebăm pe 
antrenorii din cluburi cura își pre
gătesc jucătorii înainte de meci ? 
După cîte am aflat chiar de la fot
baliști, la unele cluburi se vorbește 
mult în ședințe, se face teorie (ore 
întregi) și, firesc, se lucrează mai 
puțin în teren. Desigur, nu se poate 
desprinde teoria de practică, dar, 
o împărțire mai judicioasă a tim
pului se impune. Unii jucători au 
declarat chiar că sînt plictisiți, că 
ar prefera Să transpire de două ori 
mai mult pe teren, decît să stea în
țepeniți în scaun. E o problemă 
de loc neglijabilă. Și n-ar fi rău 
să i se dea atenție, cu atît mai 
mult, cu cît ea vine din partea 
„actorilor’’.

Revenind, în încheiere, la etapa 
de duminică, nu putem să nu amin
tim că la buna sau slaba desfă
șurare a partidelor un cuvînt greu 
l-au avut „cavalerii fluierului”. In 
general, ei au dovedit o formă sla
bă, nici unul nereușind să obțină 
din partea cronicarilor noștri ma
ximum de notație : cinci stele. Co
misia centrală a arbitrilor va discu
ta desigur modul în care au fost 
conduse jocurile acestei etape și, 
bineînțeles, va lua măsurile nece
sare pentru ca viitoarea etapă să 
se bucure de arbitraje superioare 
din punct de vedere calitativ.

CRISTIAN MANTU

.acțiunile lor, frumos construite, se 
pierdeau in fazele de finalizare : șu
turi slabe sau fără adresă. O consta
tare deloc îmbucurătoare pentru 
ambele echipe : Politehnica s-a pre
zentat cu echipament necorespunză
tor (tricouri de rugbi), iar Portul la 
schimbarea unui jucător acesta a 
îmbrăcat tricoul lui Danciu (cu nr. 2) 
deși a jucat extremă. Golurile au 
fost marcate de Mănescu (min. 3), 
Tănase (min. 5), Moroianu (min. 40), 
respectiv Marica (min. 53). E. Vlăicu- 
lescu-Ploiești a condus corect și au
toritar. (N. Enache, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VICTO
RIA ROMAN (2—0). Localnicii au 
obținut o victorie meritată. Scorul 
putea fi mai mare, dar Negustoru, 
Olteanu, Pătrașcu și Meder au ratat 
multe ocazii. Jucătorii de la Victo
ria s-au apărat și au construit puține 
acțiuni ofensive. Au marcat : Oltea- 
nu (min. 22) și Negustoru (min. 77). 
Arbitrul Radu Buzdun-București a 
condus coreei, (C. Nemțeanu, cores
pondent).

ȘTIRI.. ȘTIRI...
BAZIL MARIAN - ANTRENOR 

LA DINAMO BUCUREȘTI
De ieri dimineață antrenorul 

Bazil Marian a semnat pentru 
echipa bucureșteană Dinamo. El 
îl va seconda în pregătirea aces
tei formații pe antrenorul Traian 
Ionescu.
MECI AMICAL INTERNATIONAL 
C. S. M. S!BiU-SELECTiO- 
NATA SENEGAL 0-1 (0-0)

SIBIU. In prezența a peste 
9 000 de spectatori, pe stadio
nul Metalul, s-a disputat partida 
amicală internațională de fotbal 
dintre formația locală C.S.M. și 
selecționata Senegal.- După un 
joc de bun nivel tehnic oaspe
ți! au obținut o meritată victo
rie.

Singurul gol al meciului a fost 
marcat de Mousse în min. 82. A 
arbitrat foarte bine A. Rădules- 
cu-București.

Gh. Topîrceanu — coresp.
VERIFICARE PENTRU MECIUL 

CU IZRAEL
In vederea meciului pe care 

selecționata noastră divizionară îl va 
susține la 13 septembrie cu repre
zentativa Izraelului, selecționerul 
unic CONSTANTIN TEAȘCĂ a. con
vocat în Capitală un lot de 16 ju
cători : portari : Răducanu (Rapid), 
Constantinescu (C.S.M.S. Iași), fun
dași : Anca (Univ. Cluj), I. Popescu 
(F.C. Argeș), Nunweiller III (Dinamo 
Buc.), Boc (Diriamo Buc.), Barbu 
(F.C. Argeș). Mocanu (Petrolul), 
mijlocași ; Ghergheli (Dinamo Buc.), 
Angelescu (Univ. Cluj), înaintași: 
Lucescu (Dinamo Buc.), Cojocaru 
(Siderurgistul), Dumltrache (Dlnarao 
Buc.), lancu (Farul), Oblemenco 
(Univ. Craiova), Cuperman (C.S.M.S. 
Iași), Kallo (Farul). Absent nemoti
vat: Surdan (Politehnica Timișoara).

Acești 13 jucători s-au întilnlt în 
București în cursul zilei de ieri șl 
ei vor lua Darte la cîteva ședințe 
de pregătire al căror caracter va fi 
verificarea și omogenizarea în vede
rea meciului cu Izrael.

SIDERURGISTUL GALATI — CHI
MIA SUCEAVA (3—1). Joc de bun 
nivel tehnic, în care gazdele au fost 
net superioare. Galățenii au dominat 
tot timpul, dar au irosit multe Ocazii, 
în acest Sens este semnificativ rapor
tul de come re : 16—5 în favoarea Si- 
derurgistului. Oaspeții au jucat fru
mos în cîmp, însă au greșit în apă
rare. în special în repriza secunda. 
Au înscris : Adam (min. 35), Stăncu» 
lescu (min. 65), Stătescu (min. 74) 
pentru Siderurgistul, Danileț (min. 
80) pentru Chimia. Bun arbitrajul 
lui Gheorghe Manole - Constanța. 
(S. Constantinescu și T. Siriopol, 
Corespondenți).

ELECTRONICA OBOR — CHIMIA 
HM. VÎLCEA (2—1). Acest med a 
fost atît de slab, îneît, la un moment 
dat, un spectator nemulțumit s-a 
adresat jucătorilor : „Ce jucați aici, 
măi fraților ?“ Intr-adevăr, în 90 de 
minute de joc nu am văzut o fază 
de fotbal. Pasele la adversar și la 
întâmplare, acolo unde nu era ni
meni, mingea lovită puternic atunci 
cînd trebuia lovită ușor și invers,

Etapa a. treia a campionatvdiii di
viziei naționale A a scos în relief o 
serie de aspecte, care, în viitorul 
apropiat, vor trebui să stea »n 
centrul atenției. Astfel, imbueură- 
tor a fost faptul că, în generai, 
jucătorii au acționat în spiritul 
„fair-play^-ului, reflectând efor
turile întreprinse în ultima vreme 
la capitolul conduită sportivă.

In ceea ce privește jocul pro- 
priu-zis, se constată o grijă spo
rită pentru organizarea lui în func
ție de locul de desfășurare. Forma
țiile gazdă adoptă ideea jocului 
ofensiv, iar cele oaspete acționea
ză defensiv in dorința de a nu pri
mi goluri. Numai că, referitor la 
modul în care înțeleg jocul ofensiv 
echipele gazdă, se impune o obser
vație : acestea atacă, intr-adevăr, 
mai mult, au inițiativa, DOMINA 
TERITORIAL. DAR NU ȘI TAC
TIC. Din această cauză, acțiunile 
lor ofensive se desfășoară încă după 
șabloane, fiind ușor de contracarat.

De cealaltă parte, echipele oaspe 
sînt preocupate de apărarea cu su
perioritate numerică, folosind așe
zarea 1—1—4—2—3 sau 1—4—3—3 
în mod rigid. Astfel, echipele 
Dinamo București, Farul Constanța 
și U.T.A. s-au complăcut într-un

O tușă la ruc/bi ? Nu 1 La un atac al bucur e șt enilor, portarul 
vilcean salvează printr-o intervenție in extremis. Fază din meciul 

Electronica Obor — Chimia Rm. Vîlcea (2—1)

greșeli elementare în ce privește 
preluarea, toate acestea au fost din 
belșug. Să mai punem la socoteală 
neputința atacanțllor de la Electro
nica de a fructifica măcar unul din 
numeroasele eornere _ acordate de 
apărarea oaspeților (ei au fost cel 
puțin 20) ? Evoluția echipei din Rm. 
VlIcea a fost la un nivel de cate
gorie raionala, nu la pretențiile 
udei formații de divizia B.

Golurile realizate se datoresc unor 
greșeli elementare, săvîrșite atît de 
jucătorii de la Electronica, cîl și de 
cei de Ia Chimia. In min. XS, Ion 
Constantin a înseris primul punct. 
Tn min. 35, Anghel, extrema dreaptă, 
venită în ajutorul apărării, a în
scria în proprie poartă, dar tot el 
și-a răscumpărat greșeala, mareînd 
în min. 38 golul victoriei.

Arbitrul N. Cursaru din Ploiești 
a condus bine.

C. DUMITRIU 

joc strict de apărare ravercind să 
surprindă adversarul pe contra
atac. Lipsind siguranța ir. execu
țiile tehn’cc- (ssia lungă. Ian—rea. 
deschiderea), precum și jucător i 
de atac adecvați acestui sis era. 
tactica nu a reușit. Cuplajul :Je 
la București a corespuns partal 
prin contribuția echipei Steaua 
care — deși a avut multi compo
nent) solicitați in cursul sâptâ- 
mînii la meciul cu selecționata 
Berlinului occidental — a dovedit 
prospețime și o mai bună orgmi
zare >n joc.

In sfirșit, o deficiență cu carac
ter general : insuficienta dezvoltare 
a capacității organismului la efort. 
Din această cauză, jucătorii sînt 
lipsiți de rezistența necesară, «e 
mișcă Insuficient în teren (cu sau 
fără minge), im primi nil jocurilor 
un ritm lent.

Munca de instruire la secțiile de 
fotbal Va trebui să fie orientată 
spre eliminarea deficiențelor con
statate. O atenție sporită se va 
acorda îmbunătățirii nivelului de 
pregătire fizică generală și spe
cială.

DIRECJIA TEHNICA 
A F.R. FOTBAL

Foto: Traian GeorgewU

clasament

1. C.S.M.S. Iași 3 3 0 0 7—1 4
z. Siderurgistul G-ți 3 2 1 0 6—Z S

3— 4. Portul Constanța 6 2 0 1 5—3 4
3— 4* C.F.R. Pașcani 3 2 0 1 6—4 4

5, Poiana Cîmpiba 3 2 0 1 2—2 4
6. Ceahlăul P. N. 3 1 1 1 3—2 3
7. Chimia Suceava 3 1 1 1 3—3 3

8— 9. Victoria Roman 3 1 1 1 1—2 3
8— 9. Electronica Obor 3 1 1 1 2—3 3

10. Flacăra Motefii 3 1 0 2 3—6 2
11. Metrom Brașov 3 0 2 1 1—4 3

12—13. Chimia . i
Km. Vilcea 3 0 1 2 2—4 1

13—13. Metalul Hue. 3 0 1 2 1—3 1
14. Politehnica Buc. 3 0 1 2 3—6 1

-43
ETAPA VIITOARE : Victoria Ro

man — Poiana Cîmpina, Chimia Km. 
Vîlcea — C.F.R. Pașcani, Chimia Su
ceava — C.S.M.S. Iași, Metalul Bucu
rești — Electronica Obor, Metrom 
Brașov — Siderurgistul, Flacăra Mo- 1 
reni — Portul Constanța, Politehnica 1 
București — Ceahlăii! P. Neamț.

SERIA A H-a

ntre-
5 CU.

n-a 
a de 
Pro- 
care

CF.R. ARAD — VAGONUL ARAD 
(0—1). Derbiul arădean a prilejuit 
un meci echilibrat, însă de factură 
tehnică modestă. Jocul s-a desfășurat 
mai mult Ja mijlocul terenului, cu 
foarte puține acțiuni la poartă. în fi
nal, jucătorii de Ia Vagonul au insis
tat mai mult și au reușit să înscrie 
prin Dembrovschi, în mi». 86. C.F.R. 
a avut o singură ocazie, dar balonul 
trimis de Beșcuca a nimerit bara 
(min 36). A arbitrat mulțumitor A.

Pop — Oradea. (St. lacob, coresp. 
principal).

IIW. SÎRMEI C. TURZII — C. S. 
M. REȘIȚA (0—-0), A fost joc 
de uzură. Oaspeții s-au apărat cu 
7—8 oameni. Gazdele au atacat mai 
mult, dar au avut o înaintare ine
ficace. În min. 70, jucătorul Mareșan 
(Ind. sîrmei) a ratat un penal ti. 
Foarte^ bjjn arbitrajul lui M. Ostafi- 
citic — Deva fi. Donciu, coresp.).
, POHTE HNICA

CF.R. TIMIȘOARA (2-0). Peste 

"pe stadionul C.F.R. Deși miza a fost 
mare, jocul s-a desfășurat în limitele 
sportivității. Ia âcest lucru contribu- ' 
ind și excelentul arbitraj al lui Sever 
Mureșan — Turda. în prima repriză, 
feroviarii au fo'S-t superiori, fără însă 
să concretizeze. Drrpă pauză1, formația 
C.F.R. este de nerecunoscut. Pungău 
și Samson nu au mai s-tăpîn-it mijlo
cul terenului, iar apărarea a făcut 
fată eu mare greutate numeroaselor 
atacuri inițiate de studenți. Și nor
mal. apărarea C.F.R.-ului a cedat de 
tkmă o-rk Autorii* -golurilor r Cotor- 
mani (min. S3) și Surdan (min. 89). 
fP1. Arcan, coresp. pi-inrijral).

000 de spectator» au fost prezenti

pele s-au „studiat" pînă la sfîrșitul 
primei reprize. Alte două ocazii mai 
clare ale Crișului, din min. 10 și 12, 
au fost anihilate de apărarea Olim
piei. După pauză, jocul a crescut in 
intensitate, dar fazele de finalizare 
Stat pnleTTi^eciri chiar confuze. Am 
notat tofnși o inmă omuje _a Iui Su
ci» (Criștif) în min. 46 (ratată din 
apropiere) și o alta în min. 65. Co* 
Iul a căzut’ în min. 71 la executarea 
țrnei lovituri ele eolț Autor • Harșani. 
Corect și autoritar — arlitrajml lui 
Tr. Cruceau» — Arad. (F. 5ere, co-

METALUL HUNEDOARA — A. S. 
CUGIR (2—0). Mai deciși ca în ce
lelalte meciuri, jucătorii hunedoreni 
an obținut prima lor victorie în 
acest campionat. Din primele minute, 
ei »u asaltat poarta_^oaspeților, da^ 
pe de o parte tbunO^ 
W Salomir, iar pe de altă parte ba
rele porții au întârziat deschiderea 
geortdui. După ce ftjereea (mint. 21} 
$i Sterner (mm. 31) au ratat ocazii 
favorabile, în miri. 32 Pleian a ee»- 
Bâi precis la Mercfea , ea re a reluat 
eu capul: I—0. După pauză, Ilrts- 
Vos (min. 52) a trimis balonul în 
bară, jar jh mirt. 64 FJcian ă stabilit 

s._ scorul final : 2—0, transformînd ira- 
pecabil o lovitură liberă de la 17 m. 
Riposta\,oaspettier a fost slabă, ei 
ncreFĂșind ^\jrcacă de apărarea fer-' 
m ă a gazdelor?^a port de cernere: 
16—2 în favoarea^JVtetalului. A ar-' 
bitrat eu mwftă eoniț 
Pădureanu — București. (Voicu\Albu, 
coresp. prfrteipaf/. ,:i a.

OLIMPIA ORADEA — CRIȘUL
ORA.DEA (0:—1). După șuturile lui^
Harșani (Grisul) din min. 1 și ale
lai JSaloș ((Jfinîpia) din min. 5, cehi» â^u^iu și Doboș nu poate constitui o șoara

resp-Ț" ----—
BAIA MABK — C.F.R. 

CÎ.lTf O • Suporterii hSimSreni 
nu-și amintesc de n‘asemenea înftîn- 
gere pe teren propriu, în ultiniii »ni. 
Cu toată amărăciunea cauzată de 6» 
cliipa favorită, spectatorii i-au aplâîi- 

oaspeți pentru ^■țoria^
' L'eroviarii au acționatmpeFenfă ^Victor rH^rrtată. x£ero^ T.

riZzv/z.»»rsimplu\.în viteză, și aii șutat puter-

scuză. Golurile au fost marcate dd 
Petrescu (min. 4, 16 și 87) și Stan- 
ciu (min. 83). Arbitrul I. Soțos —* ■ 
Tg. Mureș a condus bine. (T. Tobă-
tun, coresp. principal).

Jocul C.S.M. Sibiu — Gaz me- > 
ta» Mediaș se ya disputa, așa cum
am mai anunțat, pe data de 6 sep
tembrie a.e.

CLASAMENT

1. Crîșut Oradea
2. PdTiteftfîica fim.
S. C.F.R. Timișoara
t. Vagonul Arad
5. C.S.M. Reșița
6. Ind. sîrmei

1. Metalul
». C/S.M.
». C.i .R.

M-H. C.F.R.

'{'’.XV/ÂL
Hunedoara
Sibiu 
Cluj

_____________ Arad
16—11. Gaz metan Mediaș
12—13. Minerul^. •.«»
■Bala Mare
12—13. OHîmpla Oradea

14, A.S. Cugir

EfifĂPA "ynfoĂnS :
dea ■** HuneaoaraxA-

19 2 5—S 2 
10 1 1—8 2

ilimpla Ora
dea wisfatul Hunedoara>^A.S. cu- 
eir — Politehnica^ Timișoara, 
Reșița — Vagonul AȚiM,

nic, Mineral, cu toate Că a dominat 
teritorial, a jucat foarte slab în atac 
și în apărare, raptul că din echipa- Mediaș- — Triștii Oradea. C.F.R.^.Ara« 
locală au lipsit Cromeli. Pînzaru. j^Ml^Baia Ma^i — Minerul Baia Mare, 

J Ind. sfrnrel C. Turzii, 
‘ ----- 1 — C.S.M. Sibiu.



india, viitoarea gazdă 
a „mondialelor1 de lupte libere
- Interviu cu dl. SINGH MAJITHIA, vicepreședinte al F.I.L.A., pre

ședinte al Federației de lupte din India

După cum se știe, anul acesta 
Federația de lupte din India va 
organiza cea de-a XVII-a ediție 
a campionatelor mondiale de 
lupte — libere. Dornici să cu
noaștem cîteva aspecte privind 
dezvoltarea sportului luptelor în 
India, precum și unele amănunte 
în ce privește organizarea aces
tei competiții, ne-am adresat 
d-lui SINGH MAJITH1A, vice
președinte al F.I.L.A., președinte 
al Federației de lupte din India.

— Ce ne puteți spune des
pre dezvoltarea sportului lup
telor în țara dv. ?

— Acest sport este cel mal 
vechi dintre cele cunoscute la 
noi șl el se practică de multă 
vreme, aproape în fiecare sat. 
Ce-i drept, întrecerile au loc în 
aer liber, direct pe Iarbă și nu 
pe saltea. La această dată. India 
numără cîteva mii de luptători. 
De 14 ani, de cînd dețin funcția 
de președinte al Federației in
diene de lupte, m-am străduit să 
fac totul pentru ca țara mea 
Să-și cucerească un Ioc printre 
primele țări din lume.

UN RAPORT AL PREȘEDINTELUI MEXICULUI
IN LEGĂTURĂ CU JOCURILE OLIMPICE
DIN 1968

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager- 
pres). - Președintele Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz, a anunțat, 
într-un raport înmînat Congresu
lui federal, că toate instalațiile 
necesare Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1968 „vor fi termi
nate cu mult înaintea zilei des
chiderii*. „Guvernul mexican -> 
a subliniat președintele tării — 
va îndeplini cu strictețe toate 
angajamentele luate în ce privește 
instalațiile sportive, găzduirea 
concurentilor, arbitrilor, antrenori
lor, medicilor și ziariștilor și va 
acorda toate facilitățile de co-

Cîteva individualități
(Unnare din pag. 1)

Tanner și celelalte stele ale îno
tului mondial.

Pornind deci de la această po
ziție a europenilor, în general

Primele meciuri 
în „Cupa Mamaia"
Mamaia, strălucitoare încă sub 

soarele începutului de toamnă, 
primește de astăzi noi oaspeți 
sportivi de seamă. în tradi
ționalele lor echipamente albe, 
tenismani și tenismane din tară 
și de peste hotare au sosit In 
pitoreasca noastră stațiune de pe 
litoral pentru a începe întrece
rea în cea de a treia ediție a 
„Cupei Mamaia".

Competiția cuprinde toate cele 
cinci probe clasice: simplu mas
culin, dublu masculin, simplu fe
minin, dublu feminin șl dublu 
mixt. Prima zi a întrecerilor pro
gramează jocurile de simplu din 
turul întîi, ca și cîteva meciuri 
preliminare. Dintre acestea no
tăm : McKenzie (Australia)— 
G. Năstase, Holecek (Cehoslova
cia)—Marcu, Trettin (R.D.G.)— 
Sântei, Țolov (Bulgaria)—G. Du
mitrescu, Pesceanko (U.R.S.S.)— 
Serester, Koudelka (Cehoslova
cia)—Popovici. Vor intra apoi în 
foc capii de serie șl principalii 
candidați la primele locuri. Rea
mintim că Ia ediția de anul tre
cut, cîștlgător la simplu masculin 
a fost tînărul tenisman român 
Ilie Năstase.

Se va juca Silnic, dimineața 
intre orele 9—12,80 șl după- 
amiază între 15—19, pe terenu
rile din preajma hotelului „Palas", 
care vor găzdui cele cinci zile 
de întreceri.

Citiți în ziarul de miine primele 
relatări ale trimisului nostru 1» 
«Cupa Mamaia», C. COMAR- 
NIS CUI,

— Ne pute(i da amănunte 
despre organizarea „mondiale

lor" din India ?
— Competiția va avea Ioc la 

Delhi — capitala Indiei — între 
12—14 noiembrie, în aer liber, 
pe patru saltele instalate în in
cinta stadionului „Național", care 
are o capacitate de 30 000 de 
locuri. Sperăm să participe 30 
de tari, cărora le-am adresat șl 
invitațiile respective.

— Ne-ar interesa să știm ce 
șanse acordați sportivilor in
dieni l

— Tn clasamentul pe națiuni, 
sperăm să obținem unul din pri
mele 10 locuri. La „individual", 
șansele noastre sînt mai mari la 
categoriile 52 kg, 57 kg și 70 kg. 
Dintre ceilalți competitori, prin 
cipalii favoriti sînt luptătorii so
vietici, iranieni, japonezi și turci.

— Ce impresie v-a lăsat vi
zita în România ?

— Vizitez pentru prima dată 
România și plec cu frumoase 
amintiri, în ceea ce privește ospi
talitatea oamenilor și pitorescul 
tării dv.

GHEORGHE CIORANU

municafii pînâ în cele mai înde
părtate colțuri ale lumii".

Gustavo Diaz Ordaz a declarat 
că programul manifestărilor cul
turale prezentat de Mexic și apro
bat deia de Comitetul interna
țional Olimpic și de toate țările 
membre va permite particîpanți- 
lor să strîngă relațiile mutuale 
datorită unei cunoașteri mai bune 
a culturilor respective, „teren 
unde manifestările oamenilor, in
dependent de culoarea pielii lor, 
a ideologiei și gradului de dez
voltare, ating același nivel".

să încercăm să precizăm și o a 
doua concluzie, care de data 
aceasta vizează direct pe sporti
vii români. Ca și în competițiile 
de amploare la care a luat parte 
în ultimii doi ani, la concursul 
speranțelor olimpice de la Bucu
rești, tara noastră și-a marcat 
prezenta prin cîteva individuali
tăți a căror valoare nu este prea 
îndepărtată de cea a „vîrfurilor" 
de pe continent. Dar numai 
cîteva...

In momentul de fată sîntem de
parte de a putea alcătui o re
prezentativă de tineret' capabilă 
să înfrunte cele mai puternice 
selecționate din Europa. Nu ne 
conducem în această apreciere 
după faptul că mai multi dintre 
cei care ne-au prilejuit îndreptă
țite speranțe la începutul lunii 
august (S. Cosmescu, E. Aimer, 
I. Vlad, Gh. Pop, D. Ungureanu, 
C. Rolik, Zita Erdeli, Liliana Bur- 
lacu, Cristina Stănescu, Mariana 
Bîrsan, Monica Horvat, Gabriela

. Georgeta Cerbeanu, una din speranțele natației noastre

SINGH MAJITHIA
văzul de NEAGU RADULESCU

Sportivii români învingători in a doua zi 
a Turneului international de box

Luni seara, la Stadionul Republicii, 
a avut loc a doua gală a Turneului 
internațional de box al Armatelor 
prietene. O partidă cu adevărat sen
zațională a făcut G. Gruiescu 
(Steaua) în compania lui Kim Man 
Sak (Sel. armatei R. P. D. Coreene). 
Din primul minut Kim Man Sak a 
impus partidei un ritm extrem de ra
pid. cu schimburi de lovituri foarte 
puternice. Gruiescu, într-o formă de 
zile mari, a răspuns cu rafale la fie
care atac al adversarului. Am asistat 
la trei reprize care au electrizat tri
bunele. Gruiescu, mai precis în lovi
turi, și-a depășit adversarul care, In 
rundul 2. a primit și un avertisment 
pentru box periculos cu capul. Învin
gător la puncte — C. Gruiescu.

Ciucă a cîștigat destul de greu 
partida cu T. Badary (Ilonved Bu
dapesta), iar 0. Gorea l-a învins prin 
abandon în repriza a 3-a pe L. Si
mon (Ilonved). Celelalte rezultate t 
J. Sarkozi (Dukla Praga) b. a. 2

și... punct
Gonos, Mara Hahanu, Eda Schul
ler, Daniela Coroiu, Stela Tarta, 
Mihaela Dobocan sau Mariana 
Stanctu) nu și-au repetat nici 
măcar cele mai bune rezultate 
din acest an, dovedind o evi
dentă ieșire din formă. Chiar și 
în condițiile unor evoluții supe
rioare, ei nu ar fi putut avea un 
cuvînt prea greu de spus...

Și ne îndoim că, într-un viitor 
apropiat, vom putea compara ni
velul înotului românesc cu cel, 
de pildă, din U.R.S.S. sau R.D.G 
Dar acestor individualități de care 
dispunem avem datoria de a le 
asigura cele mai bune condiții 
de pregătire și, paralel, va tre
bui să dăm posibilitate și celor
lalți tineri cu perspective de dez
voltare să exploateze la maxi
mum orele de antrenament pe 
care le pot găzdui cele cîteva 
piscine de care dispunem în tară. 
Altfel, este greu de crezut că 
vom putea ieși din mediocritate I

Fote: Teodor Roibu

De pe terenurile de fotbal
• Trakia Plovdiv învinsă la Sofia • Prima înfrîngere a lui 
Dinamo Zagreb • Scor astronomic în campionatul Franței 

• Un nou lider în Anglia

R.P. BULGARIA: La Sofia, în 
derbiul etapei, s-au întîlnit Loko
motiv și Trakia, ambele viitoare 
adversare ale echipei bucureștene 
Rapid (în campionatul- european 
feroviar și „C.C.E."). Gazdele au 
învins fără drept de apel, cu 3—1, 
fiind superioare din toate punctele 
de vedere : voință, dîrzenie, stil de

B. Engelmeyer (Vorwărts Berlin) ț 
A. fȘașkov (Ț.S.K.A. Moscova) b. p. 
A. Kovacs (Dukla) ; Han Song Ho 
(Sel. armatei R.P.D, Coreene) b.k.o. 1 
J. Spanik (Dukla) ; U. Bayer (Vor
wărts) b. ab. 1 Hom Meng San 
(Sel. armatei R.P.D. Coreene) ; A. 
Sokoleis (Ț.S.K.A.) b. p. E. Hecsei 
(Dukla) ; V. Tregubov (Ț.S.K.A.) 
b. ab. 2 E. Dahn (Vorwărts).

Următoarea gală va avea loc 
miercuri, tot pe Stadionul Republicii, 
de la ora 19,30.

PETRE HENȚ

Turneul de tenis
de la Bratislava

Tiriac și Năstase - 
învingători la dublu

Kodes l-a învins pe Țiriac, 
la simplu

PRAGA, 4 (Agerpres). — în 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Cehoslovaciei, 
care s-au desfășurat la Bratislava, 
cuplul român Ion Țiriac—Ilie 
Năstase a obținut un frumos 
succes cîștioînd proba de dublu 
masculin. în finală, tenismenii 
români au întrecut cu 6—2, 
8—6 perechea cehoslovacă Milan 
Holecek—Stepan Koudelka.

în finala probei de simplu. 
Ion Țiriac 1-a întîlnit pe ceho
slovacul Ian Kodes. Victoria a 
revenit sportivului cehoslovac în 
patru seturi: 1—6, 13—11, 6—1, 
6—2.

Știri,
SOFIA. Meciul ami

cal de rugbi Spartak 
Varna — Constructorul 
București s-a încheiat 
cu scorul de 11—9 în 
favoarea gazdelor.

HAVANA. După 8 
runde, în turneul inter
național de șah ce se 
desfășoară în capitala 
Cubei trei șahiști se 
află la egalitate: Polu- 
gaevski, Smîslov și 
Larsen — toți cu cîte 6 
P-

SOFIA. Aici se. desfă
șoară în prezent ’meciul 
internațional de șah 
dintre echipele de ju
niori ale României și 
Bulgariei. După prima 
rundă conduc șahiștii 
români cu 6'/»—(6) p.

BUDAPESTA. înotă
torul maghiar imre 
Szenasi a realizat zilele 
trecute un rezultat va
loros. El a înotat pe 
cursul Dunării de la 
Bratislava la Budapes
ta (230 km) în 41h 40:0. 
Szenasi este în vîrstă 
de 35 de ani.

ROMA. Campionul 
mondial de motociclism, 
italianul Giacomo A- 
gostini, a cîștigat „Ma
rele premiu al națiuni
lor", desfășurat la 
Monza. Pilotînd o mo
tocicletă de 500 cmc de 
fabricație „Augusta", 

învingătorul a acoperit 
distanța de 201.250 km 
în lh 00:17,2 (medie o- 
rară 200,284 km).

HAGA. La Markelo 
(Olanda), s-a desfășurat 
„Marele premiu al na
țiunilor" la motocros. 
Pe primul loc s-a cla
sat echipa Angliei cu 
32 p.

VARȘOVIA. Rezul
tate înregistrate în tur
neul internațional de 
hochei pe gheată de la 
Lodz : selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei

rezultate,
— echipa de juniori a 
Poloniei 8—0, Polonia
— R.D. Germană (B)
13—6.

NEW YORK. în tu-
rul doi al probei de
simplu bărbați din ca-
drul turneului interna
țional de tenis de la 
Forest Hills s-au înre
gistrat următoarele re
zultate î Newcombe 
(Australia) — Darley 
(SUA) 6—4, 6—1, 6—2;
Barth (SUA) — Loyo 
Mayo (Mexic) 7—5, 7—5,
5— 7. 4—6, 6—3; Keldie
(Australia) — Conner 
ISUA) 3—6, 0—6, 6—3,
6— 2, 7—5 ; David
son (Australia) — Tut- 
vin (Canada) 6—3, 6—4, 
9—7; Pasarell (Porto 
Rico) — Ruffels (Aus

joc, tactică. Extremele echipei Lo
komotiv, Debîrskj și Kirilov, au 
derutat la fiecare acțiune apărarea 
Trakiei. încercările oaspeților de 
a pătrunde spre poarta adversă 
prin acțiuni individuale au eșuat. 
Alte rezultate ale etapei : Sliven — 
Levski 1—2, Beroe — Ț.S.K.A. Cer- 
veno Zname 4—3, Spartak Sofia — 
Slavia 2—1, Botev Burgas — Spar
tak Pleven 2—0. Lokomotiv Plov
div — Cerno More 5—1, Botev 
Vrața — Marita 2—0, Minior — 
Dobrudja 3—0. Clasament : Lokomo
tiv Sofia 8 p. Botev Burgas 7, 
Ț.S.K.A., Minior, Levski 6, etc.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Etapa a 
treia a adus prima înfrîngere a 
echipei Dinamo, socotită în acest 
moment una din cele mai în formă 
formații iugoslave : 0—2 cu Hajduk 
Split. Alte rezultate : Olimpia — 
Steaua roșie 0—0, Zagreb — Mă
ritor 5—1, Velej — Rijeka 2—0, 
Zeleznicear — Vojvodina 1—1, Pro
letar — Sarajevo 2—1, Partizan — 
O.F.K. Beograd 2—0. Vardar — 
Radnieki 2—0. In clasament : Ze
leznicear și Zagreb — cîte 5 p., 
Velej, Ilajduk, Partizan și Steaua 
roșie — cîte 4 p.

FRANȚA : Etapa a patra a cam
pionatului Franței reține atenția 
în primul rînd prin scorul exa
gerat realizat de Lyon: 8—0 eu 
Angers. Celelalte rezultate : Ajaccio
— Sochaux 1—1, Nantes — St. 
Etienne 1—1, Bordeaux — I ' 
6—1, Valenciennes — Strasbourg' 
0—1, Rouen — Sedan 0—0, Lille — 
Rennes -2—0. Conduce St. Etienne 
cu 7 p., urmată de Nice, Lille și 
Angers cu cite 6 p.

ANGLIA : Ciștigind cu 1—0 par
tida cu Sheffield United. Sheffield 
Wednesday a trecut pe primul loo 
în campionatul englez, cu 8 p. 
după patru etape. Rezultate tehni
ce : Arsenal — Coventry 1—1, 
Burnley — Tottenham 5—1, Sout
hampton — Clielsca 6—2. Everton 
—Wolverhampton 4—2. Leeds Uni
ted — Fulham 2—0. Sunderlanf^ - ’ 
Leicester 2—0. Manchester U .
— West Hani 3—1.

• Duminică, în campionatul aus
triac Rapid a învins cu 3—0 pe 
F.C. Austria.

• în turneul international de ia 
Cadix (Spania) : Penarol Monte
video — Vasco da Gama 3—1.

tralia) 6—1. 7—5, 8—6;
Richey (SUA) — Karp 
(SUA) 6—2. 6—1, 6—2.

în turul trei al pro
bei feminine, Rita Bent
ley (Anglia) a învins-o 
cu 6—3. 7—5 pe Mi mi 
Kamarek (SUA). iar 
Kerry Melville (Austra
lia) a dispus cu 7—5 
6—4. de Mary Low don 
(SUA).

PRAGA. Dubla întâl
nire de atletism dintre 
selecționatele mascu
line și feminine de ju
niori ale Cehoslovaciei 
și Poloniei s-a încheiat 
cti victoria oaspeților : 
168—150 puncte. La 
masculin, polonezii au 
cîștigat eu 119—82 
puncte, iar la feminin 
victoria a revenit ti
nerelor atiete cehoslo
vace cu 68—49. Iată 
cîteva dintre cele mai 
bune rezultate înregis
trate î masculin : 200
m Balachowskj (Polo
nia) 21.5; 800 m Marczyk 
(Polonia) 1:53,4; triplu- 
salt Vychlo (Ceho? 
slovacia) 15,59 m; cio
can Sebesta (Cehoslo- 
vacia) 62,64 m ; feminin: 
200 m Kucmanova (Ce
hoslovacia) 24.6; 800 m 
Busova (Cehoslovacia) 
2:09,0; suliță Bajer (Po
lonia) 51,10 m; înălțime 
Fathova (Cehoslova
cia) 1,71 m

știri
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