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DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Echipele de volei ale U.R.S.S.,
Japoniei, R.D.G., Bulgariei, Poloniei, 

Iugoslaviei și României- 
pe același afiș,

în turneul de la Cluj
(Citifi amănunta în pagina a 2-a)

Vineri, limbată și duminică, la Tunari

Campionatele internaționale de tir
Trei zile de întreceri intere

sante, iată ce oferă campio
natele internaționale de tir 
iubitorilor acestui sport la 
sfîrșitul acestei săptămîni. 
Participă trăgători din 13 țări, 
din care, o parte au și anun
țat sosirea. De exemplu : 
Italia : Giuseppe Chirico, 
Donna Fromo, Pietro Evrani, 
Paoli Luca, Luigi Testarmato 
(probele de pușcă), Ugo Ami- 
cosănte, Giovanl Liverzani, 
Sergio Varetto (probele de 
pistol), Ungaria : Laszlo
Hammerl, Gustav Kuti, Jeno 
Koteles (pușcă), La jos Mar- 
tonffy, Szilard Kun, Aladar 
Dobșa, Istvan Vaszi, Istvan 
Maor (pistol), Elveția : Mad-

A XVI-a ediție a „Turului României"
CICLIȘTII OLANDEZ! PARTICIPA LA UN CONCURS DE SELECȚIE • G. MOICEANU 

- IN FRUNTEA ECHIPE! ROMÂNIE! • MARI DEFECȚIUNI ORGANIZATORICE LA C M. 
DE LA HEERLEN • TRASEUL PRIMEI ETAPE • O. AMZA - PREȘEDINTELE JURIULUI 

INTERNATIONAL

Pregătirile pentru „Turul 
României’* au intrat în faza 
finală. Din Olanda ni s-a co
di unica i că astăzi are loc un 
concurs de selecție pentru al
cătuirea echipei naționale. O- 
landezii, cunoscînd prețuirea 
de care se bucură rutierii lor 
în țara noastră, doresc să tri
mită o reprezentativă puterni
că, formată din cei mai buni 
alergători. Firește, ne bucură 
mult acest lucru.

medaliat cu aur la „europe
ne”. Foarte echilibrate — 
cele două probe de canoe. 
La simplu, Igor Lipalit a de
cis. clar, în favoarea sa, 
duelul cu Macarenco și Gh. 
Sidorov. întrecerea de dublu 
a plăcut prin dinamismul ei, 
prin finișul în care M. Io- 
nescu—C. Manea au excelat. 
Din nou, ne-au decepționat, 
în schimb, V. Calabiciov și S. 
Covaliov, clasați pe locul V ! 
Ultima finală a probelor o- 
limpice — caiac 4 — trebuia 
să dea cîștig unuia dintre e- 
chipajele conduse de H. Iva
nov și A. Calenic. Au cîștigat, 
după cea mai strînsă sosire 
din cursele de ieri, „sprinte
rii* clubului Dinamo, „diri- 
jați“ de Calenic. Așadar, cele 
7 titluri de campioni repu
blicani (disputate la probele 
olimpice), au revenit sporti
vilor de la Dinamo (3) și 
Steaua (2). Astăzi, de la o- 
rele 9 și 15, starturi în cele
lalte 12 finale ale campionate
lor.

DAN GÂRLEȘTEANU
REZULTATE î Feminin K1 

— 500 m : 1. Viorica Dumi
tru (Dinamo) 2:05,5, 2. E. Li
palit (Steaua) 2:09,9, 3. F. Dit- 
cov (Steaua) 2:10,2 ; K 2 —
500 m : 1. Steaua (V. Serghei, 
C. Sideri) 1:56,1, 2. Steaua (E. 
Drăgan, D. Angelescu) 1:57,7, 
3. Dinamo (G. Sipoș, D. Lo- 
vin)-1:59,0; Masculin: K 1 —
1 000 m: 1. șț. Pocora (Steaua) 
3:50,8, 2. I. lacob (Dinamo)
3:54,0, 3. T. Sidorenco (Dina
mo) 3:56,0 ; K 2 — 1 000 m : 1. 
Dinamo (A. Vernescu, A. 
Sciotnic) 3:29,0, 2. Steaua (C.
Coșniță, V. Nicoară) 3:31,0, 3. 
Steaua (P. Țoncu, A. Simio- 
nov) 3:39,4; C 1 — 1 000 m:
1. i. Lipalit (Dinamo) 4:18,8,
2. Gh. Sidorov (Dinamo) 4:21,0,
3. I. Macarenco (Dinamo)
4:22,1 ; C 2 — 1 000 m : 1. Di
namo (M. Ionescu, C. Manea) 
3:51,7, 2. Steaua (I. Suhov, P. 
Serghei) 3:54,8. 3. Dinamo (P. 
Maxim, A. Simionov) 3:55,0 ; 
K 4 — 1 000 m : 1. Dinamo (A. 
Calenic, M. Țurcaș, D. Iva
nov, C. Covaliov) 3:06,7, 2.
Steaua (H. Ivanov, N. Teren- 
te, i. irimia, A. Conțolenco) 
3:07,1, 3. Steaua (A. Scurca,
N. Ivanov, I. Reva, A. Vecba) 
3:10,0.

Echipa Bulgariei ne va fi 
comunicată la sfîrșitul săptă- 
mînii. în suspensie rămîne 
doar reprezentativa Poloniei. 
Federația poloneză n-a mai dat 
nici un... semn, așa că este in
certă prezența ei la startul 
„Turului României44. Recapitu
lăm echipele sigure: AUS

len Wischer, Doris Miihle- 
mern, Rita Havri (pușcă), 
Suedia ; Walle Califf. Stig 
Berntsson, Lennart Jegelius, 
Hans Stroemmval (pistol), 
Franța : Vaierien Carmona, 
Roger Franc (pistol), Georges 
Wahler, Pierre Dulphy (puș
că), Cehoslovacia ; Luboș Na- 
kovski, Ladislau Falta, Hinek 
Hromada, Zdenek Klima 
(pistol), Dușan Hohnedek, Ru
dolf Poer, Pavel Weis, Petr 
Kovarik, Ludmila Trtkova 
(pușcă). Și celelalte federații 
de specialitate urmează să 
comunice componența lotu
rilor care vor fi prezente la 
poligonul Tunari.

TRIA. BULGARIA. CEHO
SLOVACIA. DANEMARCA,
R.D. GERMANĂ, OLANDA și 
SUEDIA.

Reîntors de la Heerlen, an
trenorul Nicolae VOICU ne-a 
comunicat componența primei 
noastie reprezentative :

Gabriel MO1CEANU. Ion 
ARDELEANU, Emil RUSU, 
Constantin GRIGORE și Fran- 
cisc GERA.

Antrenorul Ernest GOLGOȚl 
și-a definitivat formația. Ro
mânia II va fi alcătuită din 
Walter ZIEGLER, Nicolae 
CIUMETI, Gheorghe SUCIU, 
Vasile TUDOR și Constantin 
CIOCAN.

Vorbind despre desfășurarea 
campionatelor mondiale din 0- 
landa, antrenorul Nicolae 
Voicu ne-a spus :

Sosire spectaculoasă la caiac dublu fete Foto T. ROIBU

Ieri, la Snagov, prima „manșă" a finalelor
Marti, după acalmia ultime- 

lor serii și semifinale, au 
început finalele probelor olim-

„La Heerlen. au fost mari 
defecțiuni organizatorice. în 
programul oficial ce ne-a fost 
comunicat la sosire, proba de 
contratimp pe echipe avea a- 
meritată o lungime de aproxi
mativ 102 km. Foaia oficială 
cu tragerea la sorți indica 109 
km. La antrenamente, nu ni s-a 
permis să parcurgem întreg 
traseul. In aceste condițiuni, 
finind seama de seriozitatea 
care trebuie să-i caracterizeze 
pe organizatorii unui campionat 
mondial, ne-am făcut graficele 
de parcurgere a traseului 
pentru distanța de 100 km. 
Ne-am propus să realizăm un 
timp în jur de 2 h. 09:00,

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)
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pice din cadrul campionatelor 
republicane de caiac-canoe. 
De fapt, o întrecere directă 
între sportivii cluburilor Di
namo și Steaua, pentru că în 
afara acestora numai patru e- 
chipaje de la alte cluburi au 
obținut calificarea. Este vorba 
de E. Marchiș (Șc. sp. Timi
șoara), frații Năstase (Anco
ra Galați), caiacul de 4 de 
Ia „Științe economice” (for
mat din Pentec. Filipi, Mur
gul eseu. Chîrică) și caiacul 
de dublu al Olimpiei Buc. 
(M. ioniță, Gh. Galan).

Victoria Dumitru — în a- 
ceeași formă bună — a cu
cerit primul din cele 19 titluri 
ale ediției din acest an a 
campionatelor, învingînd ca
tegoric în proba de caiac sim
plu 500 m, în care Elena Li- 
palit ne-a făcut plăcuta sur
priză a revenirii în plutonul 
fruntaș. Cea de a doua fi
nală feminină s-a încheiat, 
de asemenea, cu un succes 
scontat, Valentina Serghei și 
Cornelia Sided cucerind vic
toria la caiac dublu 500 m.

Ștefan Pocora a cîștigat des
tui de ușor proba de caiac 
simplu 1000 m, ordinea pri
milor trei clasați fiind cea 
prevăzută. A urmat întrece
rea de dublu, în care locul I 
nu a putut scăpa echipajului 
dinam ovist Vernescu-Sciotnic,

Turneul internațional de box

Chivăr-Agheev și Stepașkin-Li Ok Can, 
in programul galei de azi

CUM AU CÎSTIGAT GRUIESCU, CIUCA Șl GOREA
Spectatorii prezenți marți 

seara pe stadionul Republicii 
nu vor uita multă vreme par
tida dintre reprezentantul 
nostru Constantin Gruiescu 
șl coreeanul Kim Man Sak. 
Schimbul de lovituri puterni
ce între cei doi adversari a 
început din primul minut, 
lupta ducîndu-se intr-un ritm 
rar văzut pe ringurile noas
tre. Bine orientat tactic și cu 
un plus de viteză, Gruiescu 
și-a forțat adversarul să gre
șească, exasperîndu-1 cu 
„pasul înapoi* 1* și revenirea 

fulgerătoare în atac cu serii 
prelungite de lovituri precise 
și puternice. în rundul doi 
al meciului, ,.ploaia" de di
recte și croșee ce se abăteau 
fără întrerupere asupra sa 
l-a determinat pe sportivul 
coreean să atace periculos cu 
capul, fapt pentru care a pri
mit un just avertisment. Kim 
Man Sak, simțind că îi sca
pă victoria, a atacat cu și 
mai multă insistență. dar 
Gruiescu a răspuns necruță
tor cu lovituri-trăsnet care, 
pur și simplu, au ridicat spec
tatorii în picioare. După un 
meci mare. în fața unui ad
versar redutabil, Gruiescu a 
obținut o mult aplaudată vic
torie la puncte.

Neașteptat de greu a cîști
gat Constantin Cîucă în fața 
lui Tibor Badary (Honved 
Budapesta). Loviturile de în- 
tîmpinare ale oaspetelui și 
îndeosebi contrele sale de 
stînga, grație cărora a reușit 
chiar să-l expedieze pe Ciucă 
la podea, l-au trecut pe re
prezentantul nostru prin 
multe clipe grele. Ciucă a 
cîștigat partida numai dato
rită experienței competiționa- 
le, mult mai bogată decît a 
tînărului sportiv maghiar.

Ovidiu Gorea a învins prin 
abandon în ultima repriză,

PETRE HENȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

DE PESTE HOTARE
GHEORGHE ENACHE ÎN

VINGĂTOR LA 
LEIPZIG

BERLIN 5 (Agerprcs). 
Concursul internațional de 
talere „Marele premiu al o- 
rașului Leipzig” a fost cîș
tigat de sportivul român 
Gheorghe Enache, care a 
realizat 195 puncte din 200 
posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Rune Flod- 
niann (Suedia) cu 191 punc
te, Adam Slemczynski (Po
lonia) cu 191 puncte și Sten 
Karlsson (Suedia) cu 190 
puncte.

FOTBALIȘTII ITALIENI S-AU 
RETRAS DIN PRELIMI

NARIILE OLIMPICE

Ziarul milanez „GAZZETTA 
DELLO SPORT" a anunțat 
ieri că echipa de fotbal a Ita
liei nu va mai participa la 
preliminariile olimpice, retra
gerea fiind motivată prin fap
tul eă cei mai buni fotbaliști 
amatori italieni au o valoare 
scăzută.

ROD LAVER REVINE 
LA WIMBLEDON...

Profesioniștii pătrund m 

„sanctuarul" sportului alb

Rod Laver reeditează 
victoria sa de acum 5 ani 
l»<: tind o coniruntarc 

Laver—Santana ?
(Evenimente recente 

din actualitatea tenisu
lui mondial sânt co
mentate de corespon
dentul nostru la Lon

dra, în pag. a 4-a)

RECORDURI DE ATLETISM

Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la 
Kiev, sportiva estoniană Lai
ne Erik a stabilit un nou re
cord al U.R.S.S. în proba de 
800 m, pe care a cîștigat-o 
cu timpul de 2:03,6. Proba 
de 200 m a revenit Liudmi- 
lei Samotesova, cronometrată 
în 23,5. ★

In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Ha
gen, echipa masculină de 
ștafetă 4x100 m a RF. a 
Germaniei, compusă din 
Hirscht, Wilke. Enderlein și 
Assion a stabilit un nou re
cord a! R.F. a Germaniei cu 
timpul de 39,4. Vechiul re
cord era de 39,5.



ANDBAL

Arbitraje slabe în prima etapă...
în 

ne-a prilejuit o serie de 
privind calitatea arbi-

Desfășurarea primelor jocuri 
campionat 
constatări 
tra jelor.

Fâcînd 
bitrajelor 
giul central a apreciat 
ansamblu, acestea au fost necores
punzătoare. în mai multe cazuri 
s-au observat interpretări eronate 
ale noilor reguli de joc. publicate

o analiză amplă^ a ar- 
din prima etapă, cole- 

’ ’ t că. în

în ziarul nostru nr. 5372 din 
septembrie 1967.

Cele mai frecvente greșeli 
fost «făcute de conducătorii 
joc în aprecierea acordării lovi
turilor de la 7 metri, pentru aba
teri comise asupra jucătorilor în 
situație clară de gol, precum și 
la „folosirea44 spațiului de poartă 
în scop vădit de apărare. E: au 
trecut deseori cu vederea aceste 
infracțiuni. acordînd numeroase 
aruncări de la 9 metri, în loc de 
7 metri, sau invers, ceea ce — 
trebuie să recunoaștem — este 
destul de grav.

Asemenea greșeli au fost con
statate la arbitrii : Gheorghe Vi- 
șan. Mihai Petrescu, Ioana Dumi
tru (toți din București), Gheorghe 
Lungu, Albert Albu (Brașov), Do
rin Purică ' 
năsescu și 
(Craiova).

Faulturile, 
strucționist 
tate, precum

tanței de 3 metri, nepunerea ime
diată a mingii jos și protestele 
jucătorilor au fost lucruri pe care 
unii arbitri nu le-au sancționat 
cu toată severitatea.

Considerăm fă arbitrii enume- 
rați mai sus și alții au greșit grav 
nefolosind avertismentele și ne- 
dictînd eliminări pentru asemenea 
abateri. Pe de altă parte, arbitrii 
au intervenit prea mult în joc, 
ceea ce a influențat în mod ne-

ga tiv desfășurarea normală a par
tidelor.
• Și, acum, o primă observație 

cu privire la evoluția unor echipe 
în acest început de campionat. 
Vrem să remarcăm faptul că mai 
multe formații au avut o compor
tare sportivă, lucru amintit și în 
rapoartele arbitrilor ce au condus 
aceste întîlniri. Dintre acestea me
rită evidențiate, în special, Ra
finăria Teleajen, C.S.M. Reșița,

au 
de

(Ploiești), Nicolae Tă-
Vladimir Cojocaru

agățările, jocul ob- 
și împingerile repe
ți nerespectarea dis-

ne arată
Tncă de la consumarea primei e- 

tape a returului, clasamentul cate
goriei A ne prilejuiește comentarii 
în legătură cu lupta pentru întîie- 
tate și cu cea pentru evitarea re
trogradării. Iată, de altfel, cum a- 

• rată acest clasament la zi:

1. Grivița Roșie 12 11 1 0 217— 44 35
2. Dinamo 12 11 0 1 216— 40 34
3. Steaua 12 8 1 3 162— 63 29
4. Polit. Iași 12 5 3 4 62— 36 25
5. Farul C-ța. 12 6 0 6 89— 61 24
6. Agron. Cluj 12 5 0 7 46— 93 22
7. Rulm. Bîrlad 12 5 0 7 84—106 22
8. Șt. Petroșenj 12 3 2 7 48— 79 20
9. Progresul 12 3 2 7 59—119 20

10. Gloria 12 3 2 7 54—145 20
11. Preciz. Sâcele 12 2 3 7 44—207 19
12. Rapid 12 2 2 8 46—143 18

partea superioară,In ce privește
și anul acesta „caruselul44 celor „trei 
mari“ merge în continuare. Cu toa
tă evidenta slăbire de potențial a 
formației Steaua, locul al treilea 
pare de Pe acum adjudecat. Pasio
nantă se anunță cursa „în doi" 
Grivița Roșie—Dinamo, importanța

QOLO

CURSA DINAMO-STEAUA DEVINE INTERESANTĂ

■

în campionatul republican de 
polo au mai rămas cinci etape. 
Dacă în ceea ce privește echipa 
care va retrograda nu mai există 
nici un fel de îndoială, Mureșul a- 
vînd șanse minime ca în meciu
rile ce i-au mai rămas (cu Crișul, 
Politehnica, I.C.F. și Voința) să 
mai refacă diferența ce o desparte 
de penultima clasată, în schimb, la 
conducerea plutonului, disputa 
continuă. Dinamo și Steaua au a- 
celași număr de puncte și golave
raje apropiate. Iată, de altfel, cum 
arată acest clasament înaintea 
etapei de duminică, în care au 
loc următoarele partide : Voința- 
Vagonul, Steaua-I.C.F., Ind. lînei- 
Crișul și Dinamo-Politehnica.

0—1). Net superioară, echipa ferovia
ră a cîștigat fără dificultate. Gaz
dele au acționat slab în primele 
două reprize și numai introducerea 
lui Vereș (în repriza a treia) le-a 
mai înviorat puțin jocul. Cele 6 go
luri au fost realizate de Băjenaru, 
Toneiu, Medianu, Ștefănescu, Chir- 
văsuță și Miu. (I. PAUȘ — coresp. 
principal).

6. Polit. Cluj 10 4 2 4 39: 53 10
7. I.C.F. 11 2 3 6 53: 60 7
8. Vagonul Arad 13 2 2 9 34: 81 C
9. Ind. linei

Timișoara 13 2 2 9 37:105 e
10. Mureșul

Tg. Mureș 14 1 1 12 28:122 3

MUREȘUL TG. MUREȘ ■ RAPID
BUCUREȘTI 0—6 (0--2, 0—12, 0—1,

VAGONUL ARAD — STEAUA 0—9 
(0—2, 0—2, 0—2, 0—3). Bucureștenii
au dominat autoritar și diferența de 
pe tabela de marcaj la sfîrșitul me
ciului indică clar diferența de va
loare dintre cele două echipe. Au 
înscris : Țăranu 4, Culineac 2, Szabo 
2 și Firoiu. Bun arbitrajul lui I* 
Weinceich (Timiș.). (ȘT. iACOB — 
coresp. principal).

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 13 12 1 0 129: 21 25
2. Steaua Buc. 13 12 1 0 125: 21 25
3. Rapid Buc. 13 8 1 4 78: 48 17
4. Crișul Oradea 13 7 2 4 75: 51 16
5. Voința Cluj 13 5 1 7 52: 88 11

Giclism

lată, o frumoasă fază din meciul echipelor bucureștene. Steaua 
și Dinamo.

clasamentul...
întîlnirii lor directe crescînd de la 
o etapă la alia.

In zona de mijloc, adevărată 
„noman’s land”, studenții ieșeni și 
reprezentanții litoralului, talonați 
îndeaproape de clujeni și de blrlă- 
deni, duc o luptă nu lipsită de 
teres pentru neoficialul primat 
„provincialilor*".

Locurile 8—12 
tuala ediție ca o 
plingerii**  : cinci

în-
aJ

ac-se anunță în 
adevărată „vale a 
echipe au între 

18 și 20 de puncte. Realmente nici
una nu poate avea somn liniștit 
pînă la clarificarea deplină a situa
ției. îngrijorătoare ni se pare pre
ponderența formațiilor bucureștene 
în acest grup de codașe. Dacă în 
ce privește echipa Rapid, dețină
toare a lanternei roșii, prezența în 
prima divizie se dovedește scontat 
efemeră, în schimb Progresul și 
Gloria au un „nume**  care le obli
gă la eforturi de redresare maxi
me. De semnalat și inexplicabilul 
regres al săcelenilor, de asemenea 
foarte apropiați de... „B“. (g.r.-ș.)

Zeno Dragomir |

Institutul de cultură fizică și Fe
derația română de atletism anunță 
cu adîncă durere încetarea prema
tură din viață a lui Zeno Drago
mir, conferențiar ia catedra de a- 
tletism a I.C.F., maestru al sportu
lui, fost multiplu campion și re
cordman a} României la săritura 
cu prăjina.

Născut la Caransebeș, la 27 iu
nie 1923, Zeno Dragomir a sim
țit de mic chemarea stadionului. 
Entuziast, harnic, perseverent exem
plu de conștrnciozițate, disciplină 
și modestie el a avut o carieră

a——1 —JC»

sportivă precoce stabilind la 16 
ani primul său record național. In 
același an — 1939 — a fost se
lecționat în echipa României pen
tru Jocurile Balcanice de la Atena.

Zeno Dragomir a împletit în- 
tr-un mod armonios activitatea 
sportivă de performanță cu studiul 
și pregătirea profesională. Student 
fruntaș, absolvent al A.N.E.F. în 
anul 1947, el a fost reținut în rîn- 
durile cadrelor didactice, ureînd cu 
același succes treptele măiestriei 
pedagogice. Desfășurînd o prodi
gioasă activitate didactică și ști
ințifică. autor a numeroase lucrări 
de specialitate — cunoscute și a- 
preciate peste hotare — iubit și 
stimat de studenți, prețuit adine 
de colegi, el a adus o contribuție 
însemnată la pregătirea a nume
roase generații de profesori de 
educație fizică și antrenori.

în amintirea îndrăgostiților de 
atletism, a tuturor iubitorilor spor
tului d in țara noastră, vor rămîne 
vii imaginile strălucitelor sale vic
torii sportive, dar — mai cu sea
mă — chipul luminos al omului 
Zeno^ Dragomir, prieten desăvîrșit, 
dascăl cu o inimă de aur, tovarăș 
admirabil.

Dispariția sa, în plină putere de 
muncă, lasă un gol adînc în rîn- 
duri.le cadrelor cu înaltă calificare 
din mișcarea noastră sportivă.

★ A

înhumarea 
la ora 15. la 
civil.

va avea loc joi, 
cimitirul Ghencca —

Politehnica Brașov și Politehnica 
Galați. Metalul Copșa Mica, Ti
mișul Lugoj, Tractorul Brașov și 
Institutul pedagogic Bacău. Este 
de dorit ca exemplul echipelor 
de mai su.s să fie urmat de toate 
participantele în campionat.

O altă categorie o formează 
echipele slab pregătite, care pi in 
jocul prestat au arătat că nu au 
nimic comun ou o 
caracter republican, 
formațiile feminine 
II și I.S.E., ambele
care s-au prezentat la primul meci 
cu jucătoare total necorespunză
toare.

Este un prim semnal de alarmă 
asupra comportării acestor echipe. 
Se pare, însă, că acestea nu sînt 
singurele formații care au prestat 
un joc cu totul nesatisfăcător.

competiție cu 
Ne referim ia

Universitatea 
din București,

Copiii aceștia ai nimănui — și, lo
tuși, ai noștri, ai celor care iubim ci
clismul — vin cu conștiinciozitate pe 
velodrom să-și dispute șansa întîiu- 
lui succes. Nu-i sperie nici înălțimea 
virajelor, nu-i descurajează nici tri
bunele goale... Este de-ajuns dacă 
„nea lulicâ" (I. Gociman), „nea Mir
cea" (Mircea Mihăilescu) sau „nea 
Nae“ (IN. 1. Țapu) îi bat la sfîrșitul 
cursei pe umăr și le spun „bravo!* 4: 
sînt fericiți ! Așa i-am regăsit ieri pe 
pista de beton 
pola vineție a 
renți puternici 
depăși vechile 
mit însă pînă 
energic acestei 
tacol — 500 m cu start de pe loc— 
pentru a primi în dar încurajarea an
trenorului. Petre Dolofan — desco
perirea recentă a antrenorului N. 
Voicu (și el la prima... tinerețe) — a 
realizat 48 km pe oră în duelul indi
rect cu adversarii (mai bine spus co
legii) de aceeași vîrstă, ce se înca
drează într-o titulatură de poveste: 
juniori mici. La sfîrșitul cursei, a 
îmbrăcat tricoul de campion al țării. 
Cîtă fericire pe fețele acestor copii 
cînd crainicul anunța cu voce gravă

de la Dinamo sub cu- 
norilor. Au fost cu- 
de aer și n-au putut 
performanțe. S-au dă- 
la ultima picătură de 
probe lipsită de spec-

clasamentul : I. P. Dolofan (Steaua) 
37,5 s. ; 2. P. Cîrneanu (Steaua) 37,8 
s ; 3. P. Cîmpeanu (Olimpia) 38,5 s.

Mai obișnuiti cu... succesul, junio
rii mari au "atacat viteze și mai 
amețitoare. Și Florian Negoescu (bă
iatul lui „nea Dcdc") a reușii*  să a- 
copere cei 500 m ai campionatului 
național cu 50,819 km pe oră. Cred 
că tatăl său — unul dintre fruntașii 
ciclismului nostru dc acum un dece
niu, două — n-a simțit în întreaga 
carieră emoțiile unei astfel de viteze! 
La această categorie, clasamentul fi
nal scoate în evidență cîteva talente 
ale ovaluldi de beton: 1. FI. Nego
escu (Steaua) 35,3; 2. I. Florea 
(Dinamo) 36,6; 3. St. Leibner
(CPB) 38.0.

Dacă regretați că nu i-ați văzut 
pînă acum pe juniori la lucru, aveți 
posibilitatea să reparați totul astăzi 1 
de la ora 16 sînt programate pe ve
lodromul Dinamo finalele la urmărire 
individuală.

H. N.

A XVI-a ediție
Participări confirmate a „Turului României

(Urmare din pag. 1)

la importantul turneu international de la Cluj
ECHIPA JAPONIEI DIN NOU ÎNTINERITĂ

După cum se știe, între 25 și 29 
septembrie se va desfășura la Cluj 
un important turneu masculin inter
național de volei, care constituie ul
tima verificare a reprezentativei 
noastre în vederea campionatului eu
ropean din luna viițpare din Turcia. 
La competiție au fost invitate echipe
le U.R.S.S., Bulgariei, Poloniei, R.D. 
Germane, Japoniei și Iugoslaviei, 
care au confirmat participarea.

Federația Japoniei a comunicat și 
lotul de jucători pe care-i va folosi 
în întrecerea de la Cluj. Aceștia, pre
gătiți și conduși, ca și în anii din 
urmă, de antrenorul Y. Malsudaira. 
sînt: Ikeda (27 de ani-înălțime 186,4 
cm), căpitanul echipei, Nekoda (23— 
187,4), Koizumi (22—180), Kimura 
(22—183,8). Morita (20-190,9). 
care au intrat în compunerea echipei 

' 1966,
(20).

T. Salo

la C.M. de la Praga din 
Mit,umori (20), I tomato
Y okota (19), Oko (19) și 
(18).

Ceea ce aflăm din datele 
sus este că echipa Ja|K>niei, 
că în vederea disputei de la J.O. din

de mai 
desigur

Mexic, a fost iarăși întinerită, renun- 
țîndu-se chiar și la trăgătorii prin
cipali din formația de bază, Minami. 
unul dintre „primii 6 din lume“ la 
..mondialele" din 1966, și Moryama, 
la trăgătorul secund titular Naka
mura, precum și la patru din rezer
vele de la Praga. și anume la Koya- 
ma, D. Sato, Tomohiro și Tokutomi.

La Cluj, în întrecerea cu cele șase 
echipe străine menționate mai sus, noi 
înscriem două formații : aceea de se
niori și aceea de tineret. Aceste opt 
echipe au fost împărțite în două se
rii (Bulgaria, Polonia, Japonia, Ro
mânia și U.R.S.S., Iugoslavia, R.D. 
Germană, România tineret), serii în 
cadrul cărora ele vor juca sistem tur
neu în zilele de 25, 26 și 27 septem
brie. După o zi de pauză, la 29 sep
tembrie vor avea loc finalele, punînd 
față în față echipele clasate pe ace
leași locuri în scrii.

Vom reveni cu noi amănunte asupra 
desfășurării acestei competiții, prin
cipal eveniment voleibalistic interna
țional al lunii septembrie.

timp care reflecta potențialul echi
pei noastre. L-am respectat și, da
torită faptului că pe junuta,^ din 
traseu butea un puternic vii de 
față, nu am încercat să for fu.. pe 
porțiunile în care vîntul ne ajuta. 
Socoteam că efortul ar fi prea mare 
și am putea plăti pe ultimii kilo
metri unei astfel de îndrăzneli, așa 
cum au pățit, de altfel, alte echipe 
valoroase. Am încheiat cursa cu 
timpul de 2 h. 09:17 și eram mul
țumiți. La sfîrșitul competiției am 
constatat însă că întrecerea a mă
surat numai 96,400 km... Eram pe 
locul 10 și nu se mai putea face

• nimic. Băieții noștri au avut resurse 
mai mari și minutul care ne des
parte de locul VI putea fi ușor re
cuperat. Cine putea insa să bănu
iască că organizatorii au scurtat 
peste noapte traseul ? Acestea sini 
considerentele pentru care 
continuare — încredere 
și socotesc că în „Turul 
va putea să-și valorifice
nivelul adevăratelor sale posibilități** .

Comisia de organizare a fixat tra
seul primeî etape. Plecarea sc va da 
din bd. Dr. Petru Groza, carava
na urmînd să parcurgă un traseu 
de 10 km prin șos. Cotxoceni, car
tierul Drumul Taberei, bd. Ghencea, 
Drumul Sării, str. Dr. Marinesen. 
Bucla va fi acoperită de două ori 
(20 km), după care caravana se va 
îndrepta prin Piața Gării spre Piața 
Victoriei și. de aici, spre Ploiești— 
capătul primei etape.

Ca președinte al juriului interna
țional al „Turului României" a fost 
numit OCTAVIAN AMZA, care, i 
același timp, este și arbitrul principal? 
al competiției.

am — in 
in echipa 
României*  
șansele la

Chivăr—Agheev și Stepașkin — Li Ok Can,

(Urmare din
în programul galei de azi

pag- 1)
la arcadă a ad-datorită accidentării 

versarului său, Laszlo Simon (Hon- 
ved). Fără această... intim plare, 
fi obținut o modestă victorie 
puncte, într-un meci în care 
mult s-a agitat decît a boxat.

în gala care va avea loc astă- 
seară, tot de la ora 19,30, pe sta
dionul Republicii, vom avea prile
jul să vedem doi mari maeștri ai 
scrimei pugilistice : campionul euro-

ar 
la 

mai

pean Agheev și campionul olimpic 
Stepașkin. Primul îl va întîlni în- 
tr-un meci revanșă pe reprezentan
tul nostru, Gheorghe Chivăr. După 
cum se știe, Agheev a cîștigat la 
puncte în fața lui Chivăr, anul tre
cut la Budapesta. Campionul olim
pic' Stepașkin va primi replica co
reeanului Li Ok 
pumni" care l-a 
Voi cu.

Can, „mașina de 
învins pe Tudose



ȘTIRI • ȘTIRI •ȘTIRI I
LOT (LĂRGIT) LA TINERET |

A fost alcătuit lotul lărgit al 
selecționatei de tinere*,  care în si
lele de 20 și 27 septembrie va în- 
tîlni reprezentativele similare ale 
Aostriei și Turciei.

Portari : Răducanu (Rapid), Mir
cea Constatninescu (C.S.M.S.), Cor
nea (U.T.A.), Cotnan (F.C. Argeș) ; 
fundați: Anca (Universitatea
Cluj), Kiss (Dinamo Bacău), Boc 
(Dinamo Buc), Alecu (Steagul 
roșu), D'nu (Dinamo Buc.). Velea 
(Siderurgistul), Adrian Constant!- 
nescu (Progresul) ; mijlocași: 
Strîmbeanu (Universitatea Craio
va). Angelescu (Universitatea 
Clu j) ; înaintași : Oblernenco (Uni
versitatea Craiova), Lupulescj 
(C.S.M.S.), Dumitrache (Dinamo 
Buc.), Panici (C.F.R. Timișoara), 
Cuperman (C.S.M.S.).

O echipă alcătuită din lotul de 
mai sus va susține miercuri 13 sep
tembrie un joc cu caracter de ve
ni. care în compania lotului B, a 
cărui componentă este următoarea: 
portar: Niculescu (Dinamo Buc.); 
fundași: Lupescu (Rapid), Ivăn- 
«x-scu (Steagul roșu), Măndoiu 
(Progresul), Georgevici (Jiul), Pexa 
(Universitatea Cluj), Csako (A.S.A. 
Tg. Mureș) ; mijlocași: Dobrin 
!FC. Argeș), Libardi (Jiul): îna
intași : Oprișan (Petrolul). Dumi- 
triu II (Rapid), Dumitriu III 
A S.A. Tg. Mureș), Naghi (Dina

mo Buc.), Sfîrlogea (Universitatea 
Craiova), Gyorfi (Steagul roșu).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AZI. ÎN CAPITALA

Astăzi sînt programate două în- g 
tîlniri amicale. Pe stadionul Giu- I 
Iești, de la ora 16,30, Rapid pri- * 
mește replica formației Politehnica | 
București I

Cel de-al doilea joc se dispută 
(de la ora 16) pe terenul Electro- I 
nica Obor (lîngă Gara de Est) și | 
opune formațiile Dinamo București 
si Electronica.

IMPORTANT PENTRU JUNI
ORI |

Buletinul diviziei C
SERIA EST

PETROLUL MOINEȘTI — FO
RESTA FĂLTICENI (3—0). Au 
marcat : Dumitrică (min. 14), Pa
vel (min. 47. autogol) și Mangala
giu (min. 57). Deoarece arbitrul 
delegat Vasile Popa — Iași nu s-a 
prezentat jocul a fost condus de 
Victor Luca — Iași care a arbitrat 
bine. (A. Stoianovici — coresp.).

GLORIA BÎRLAD — MEDICI
NA IAȘI (2—0). Au înscris : Foca 
(min. 12) și Stoian (min. 52, auto
gol). în min. 46, jucătorul Argbe- 
șanu (Gloria) a ratat un penalti. 
Sub orice critică, arbitrajul pres
tat de C. Buburuz — Bacău, care 
a dezavantajat ambele echipe. 
(Eiiade Solomon, coresp. principal)

OTELUL GALAȚI — S.U.T. 
GALAȚI (0—0). Joc de slabă fac
tură tehnică. Alexandru Pîrvu — 
București a arbitrat corect. (T, Si- 
riopol, coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — UNI
REA FOCȘANI (2—I). Golurile au 
ilout realizat^ de Buculei (min. 60), 
Bogdan (min. 83 din 11 m) pen
tru Textila, Dragu (min. 80) pen
tru Unirea. A arbitrat slab

SERIA SUD
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI— 

l.M.U. MEDGIDIA (1—0). Joc viu 
disputat, dar de factură tehnică me
diocră. După pauză, gazdele și-au 
impus superioritatea, dar n-au pu
tut înscrie decît in ultimul minut 
de joc, prin Pașcanu. A arbitrat 
bine N. Slănescu — Buzău. (N. 
Tokacek, coresp.).

STUFUL TULCEA — METALUL 
TlRGOVIȘTE (1—0). Unicul gol a 
fost marcat de Teodorescu, în min. 
80, din 11 m. Bun, arbitrajul lui 
V. Liga — Calați. (I. Turșie, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — RAPID 
C.F. BUCUREȘTI (1—1). Golurile

V. Humă — Pitești. (I. Vieru, 
coresp.)

ANCORA GALAȚI — GLO
RIA C.F.R. GALAȚI (3—0). Au 
marcat: Alexe (min. 3), Toma 
(min. 84), Udriș (min. 87). Bun 
arbitrajul lui Ilie Drăghici — 
București. (Victor Ștefănescu, 
coresp.)

M1NOBRAD VATRA DORNEI 
— METALUL RĂDĂUȚI (4—0). 
Au înscris : Kis (min. 27), Țintea 
(min. 43), Pal (min. 61) și Bondoc 
(min. 83). A arbitrat corect și au
toritar I. Rentea — Baia Mare. 
(P. Spac. coresp.)

ȘOIMII BUZĂU - METALUL 
BUZĂU (0—0). Peste 4000 de 
spectatori au asistat la un meci 
frumos. Bun. arbitrajul lui M. Bi- 
că — București. (D. Marin, 
coresp.)

ETAPA VIITOARE: Șoimii 
Buzău—Textila Buhuși, Metalul 
Rădăuți—Metalul Buzău, Unirea 
Focșani—Minobrad Vatra Dornei,
S.U.T. Galați—Gloria Bîrlad, Me
dicina Iași—Oțelul Galați, Foresta 
Fălticeni—Ancora Galați, Gloria 
C.F.R, Galați—Petrolul Moinești.

au fost înscrise de Gheorghită (min. 
44) pentru Progresul, ți de Geor
gescu (min. 65). A condus bine Z. 
Drăghici — Constanta. (G. Rizu, 
coresp.).

RAPID PLOPENI — VIITORUL 
FIENI (1—0). In min. 65 a fost 
înscris unicul gol. Autor: Mateescu.
T. Leca — Brăila a arbitrat corect. 
(1. Tănăsescu, coresp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE — T.
U. G. BUCUREȘTI (10). Oaspeții 
meritau un scor de egalitate. A 
înscris: Gherghe (min. 20). A arbi
trat slab 1. Răileanu — Cîmpulung 
Muscel (D. Gruia, coresp.).

O imagine care vorbește de dirzenia cu care cele două formații 
și-au disputat intiietatea. (Fază din par Uda Tractorul Brașov — 

Electroputere Craiova)

1. Minobrad

CLASAMENT

Vatra Dornei 3 2 1 0 7—0 5
2— 3. Metalul Buzău 3 2 1 0 4—1 5
2— 3. Gloria Bîrlad 3 2 1 0 4—1 5

4. Petrolul Moinești 3 2 0 1 7—4 4
5. Șoimii Buzău 3 1 2 0 6—3 4
6. Ancora Galați 3 1 1 1 5—3 3

S. N. OLTENIȚA — OLTUL SF. 
GHEORGHE (5—0). Au marcat: 
Șercău (min. 68,88), Eftimescu 
(min. 57 din 11 m și 80), Vasilescu 
(min. 52). A condus bine P. Ciucă 
— București. (Marin Voicu, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — ELEC
TRICA CONSTANȚA (1—0).

ETAPA VIITOARE: T.U.G. 
București—Rapid Plopeni, Oltul 
Sf. Gheorghe—Stuful Tulcea. Ra
pid C.F. București—Flacăra roșie 
București, Electrica Constanța— 
Progresul Brăila, Viitorul Fieni— 
S.N, Oltenița, l.M.U. Medgidia—

Foto: S. Brașoveanu

7— 8. Unirea Focșani 3 1 1 1 3—3 3
7— 8. Oțelul Galați 3 111 1—1 3

9. Foresta Fălticeni 3 1 1 1 4—8 3
10. Gloria

C.F.R. Galați 3 1 0 2 4—5 2
11—12. Medicina Iași 3 1 0 2 3—5 2
11—12. Textila Buhuși 3 1 0 2 2—4 2

13. S.U.T. Galați 3 0 12 0—6 1
14. Met. Rădăuți 3 0 0 3 1—9 0

Chimia Tr. Măgurele, Metalul Tîr- 
goviște—Dunărea Giurgiu.

clasament

1— 2. Flacăra r. Buc. 3 3 0 0 5— 1 C
1— 2 Stuful Tulcea 3 3 0 0 5— 1 6

3. Dunărea Giurgiu 3 2 1 0 3— 1 5
4. Rapid Plopeni 3 2 0 1 4— 3 4
5. Rapid C.F. Buc. 3 1 2 0 3— 2 4
6. S.N. Oltenița 3 1 1 1 7— 3 3
7. Met. Tîrgoviște 3 1 1 1 2— 1 3
«. Chimia

Tr. Măgurele 3 1 1 1 1— 2 3
9. T.M.U. Medgidia 3 1 0 2 2— 3 2

10. Progresul Brăila 3 0 2 1 3— 4 2
11. Electrica C-ța 3 1 0 2 1— 3 2
12. T.U.G. Buc. 3 0 1 2 1— 3 1
13. Viitorul Fieni 3 0 1 2 0— 3 1
14. Oltul

Sf. Gheorghe 3 0 0 3 3—10 •

Pentru a fi în concordanță cu 
limitele de vîrstă valabile pentru 
Mitîlnirile internaționale, s-a ho- 
tărit ca în campionatul de juniori 
să aibă drept de joc numai tinerii 
fotbaliști născuți după 1 septem
brie 1949. Pentru jucătorii născuți 
între 1 ianuarie — 1 septembrie 
1949 se instituie o perioadă de 
transferări de la 4—14 septem
brie a.c.

VASILE DUMITRESCU VA AR
BITRA ÎN TURCIA

Precum se știe, arbitrului Nico- 
lae Rainea i-a fost anulată dele
garea la meciul internațional Altai 
Izmir—Standard Liege. în locul 
său a fost desemnat Vasile Dumi
trescu care va conduce această par
tidă ajutat la tușe de Victor 
Pădureanu și Gh. Liraona.

AVERTISMENTE...

în ședința sa de lucru de marți 
după-amiază, comisia de competiții 
a sancționat cu avertisment secția 
de fotbal Steagul roșu Brașov. 
Precum se știe, duminica trecută, 
la meciul cu Universitatea Cluj, 
doi spectatori turbulenți au arun
cat cu o sticlă în arbitrul Gh 
Popovici și cu o piatră în Ivansuc. 
Astfel de cetățeni ar trebui iden
tificați și eliminați pe loc din in
cinta stadioanelor, fiindcă deși se 
pretind înflăcărați suporteri, aduc 
serioase prejudicii echipelor gazdă.

A fost de asemenea avertizată 
și secția Flacăra roșie București. 
La jocul cu l.M.U. Medgidia, or
ganizatorii au permis intrarea mai 
multor spectatori în apropierea ca
binei arbitrilor și jucătorilor oas
peți, ceea ce a provocat dezordine.

PROGRAMUL JOCURILOR DIN 
CAPITALĂ DUMINICĂ 10 SEP

TEMBRIE

Stadion ,,23 August", ora 14,30 : 
Steaua—Steagul roșu Brașov; ora 
16,30: Dinamo București—Dinamo 
Bacău.

Stadion Politehnica, ora 11 : Po
litehnica—Ceahlăul P. Neamț

Stadion Giulești, ora 11 : Rapid 
C.F. București—Flamura roșie 
București (div .0.).

Teren Constructorul, ora 11 :
T.U.G.—Rapid Plopeni (div. C).

I
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SERIA VEST

METALUL TR. SEVERIN — 
A.S.A. SIBIU (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Diaconu, în min. 
22. A arbitrat I. Doncea — Bucu
rești. (Gh. Manafu, coresp.)

VICTORIA TG. JIU — MI
NERUL LUPENI (2—2). Au^ în
scris : Tudorache (min. 7), Pătruț 
(min. 83), pentru Victoria, Precup 
(min; 36), Cărare (min. 65) pen
tru Minerul. (M. Băloi, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
(1—1). Au marcat : Ciripoi (min. 
75) pentru Tractorul, Țîră (min. 
3) pentru Electroputere. Arbitrul 
Ștefan Lazăr — București, co
rect. (Eugen Bogdan, coresp).

SERIA NORD
MEDICINA CLUJ — METALUL 

AFUD (2—0). Au marcat: Nichiti 
(min. 2) și Damian (min. 42). (If. 
Todoran, coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — META
LUL SATU MARE (2—1). Golurile 
au fost înscrise de Androne (min 46). 
Cismaș (min. 70) pentru Soda, 
Marin (min. 33) pentru Metalul. In 
min. 42, jucătorul Marin (Metalul) 
a ratat un penalti. (Gh. Tăutan, 
coresp.).

CHIMICA T1RNĂVENI—STEAUA 
ROȘIE SALONTA (1—0). Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Fazekaș. în min. 62. A condus co-

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
Ieri a avut loc la București tragerea numerelor 

câștigătoare la tragerea autoturismelor LOTO din 
5 septembrie 1967. Biletele considerate cîștigătoare 
trebuie depuse la agențiile LOTO-PRONOSPORT 
piuă sîmbătă 9 septembriee 1967, la ora 13.00 în 
orașele de Teședință regională iar în celelalte loca
lități pînă vineri 8 septembrie 1967 la ora 13.00.

Omologarea biletelor cîștigătoare se va efectua 
în ziua de marți 12 septembrie 1967.

Câștigătorii de autoturisme vor fi înștiințați — 
în scris — de data cînd trebuie să se prezinte la 
Centrala A.S LOTO-PRONOSPORT pentru a-și 
lidica auto turismele.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1967
FAZA I (Bilete de 40 Iei)

Extragerea I 87 65 19 22
Extragerea a II-a: 66 86 33 81
Extragerea a IlI-a : 81 11 71 •31
Extragerea a IV-a : 76 56 72 81
Extragerea a V-a: 89 42 84 77
Extragerea a Vl-a : 62 61 49 41
Extragerea a VlI-a : 56 24 86 32
Extragerea a VlII-a : 52 29 61 48
Extragerea a IX-a : 39 84 7 59
Extragerea a X-a : 16 9. 41 56

FAZA a II-a (Bilete de 40 și 20 lei)
Extragerea a Xl-a : 78 83 19 51

Fond de premii : 2 786 505 lei.

Extragerea a XlI-a :
Extragerea a XllI-a :
Extragerea a XlV-a :
Extragerea a XV-a :

30
54
45
40

4
88
54
22

72
34
83
78

21
84
77
34

FAZA a III-a (Bilete de 40, 20 și 10 lei)
Extragerea a XVI-a : 23 77 17 34
Extragerea a XVII-a : 61 56 49 B8
Extragerea a XVlII-a : 9 37 21 3
Extragerea a XlX-a : 2 78 37 51
FAZA a IV-a (Bilete de 40, 20, 10 și 2 lei)
Extragerea a XX-a : 26 10 37 41

Rubrică redactată de A. S. Loto-PronosporL

GHIMIA FĂGĂRAȘ - U. M. 
TIMIȘOARA (4—1). Au înscris : 
Feher (min. 19, 53), Armeanu 
(min. 25), Lechiță (min. 37), res
pectiv MirCea Popa (min. 61). A 
arbitrat slab Aurel Pop — Cluj. 
(B. Stoiciu și Tr. Lancea, coresp.).

MINERUL ANINA — C.F.R. 
CARANSEBEȘ (3—0). Au marcat : 
Tismănaru (min. 1), Dașcu (min. 
15), Comisar (min. 18 din 11 m). 
I. Digă — Craiova a condus co
rect. (G. Crăciunel. coresp.).

MUREȘUL DEVA — PRO
GRESUL CORABIA (8—1). Au 
înscris : Scumpie (min. 38). Cergo 
(min. 58, 88), Mureșan (min. 67), 
Iancu (min. 70, 82). Hangami 

rect ți autoritar I. Barbu — Aiud. 
(I. Ducan, coresp.).

MINERUL BIHOR — METALUL 
COPȘA MICĂ (2—2). Au înscris : 
Coteț (min. 6), Tudorache (min. 28) 
pentru Minerul, Tincă (min. 58), 
Plejan (min. 88) pentru Metalul. Ga- 
vril Fareaș — Satu Mare a arbitrat 
bine. (M. Domițian, coresp.).

RECOLTA CĂREI — UNIREA 
DEJ (3—1). Au marcat; Hauler 
(min. 13 din 11 m), Feier (min. 15), 
Peto (min. 38) pentru Recolta, Ca- 
tană (min. 18) pentru Unirea. Corect, 
arbitrajul lui G. Blau. (Tr. Silaghi, 
coresp.).

(min. 80 din 11 m), Onea (min. 
75), respectiv Zamsa (min. 39, 
autogol). A arbitrat corect Gh. 
Opriță — Arad (C. Scurta, co
resp.).

PROGRESUL STREHAIA — 
VICTORIA CĂLAN (1—1). Au 
marcat : Călin (min. 19) pentru 
Victoria, Bîrzacu (min. 89) pen
tru Progresul. C. Marin — Bucu
rești a arbitrat bine. (Gh. Do- 
breanu, coresp.).

ETAPA VIITOARE : Chimia 
Făgăraș—Victoria Tg. Jiu, Electro- 
puterc Craiova—Progresul Streha- 
ia, Progresul Corabia—Metalul Tr.

UN10 SATU MARE — MINERUL 
BAIA SPRIE (3—0). Autorul celor 
trei goluri: Erdei în min. 19, 21 și 
50. Traian Vecan — Oradea a con
dus corect. (A. Verba, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — ME
DICINA TG. MUREȘ (2—2). Au 
înscris : Vereș (min. 5 și 65) pen
tru Medicina, Dumitrescu (niin. 51) 
și Sîntion (min. 88 din 11 in) pen
tru Faianța. A arbitrat bine N. Vizi- 
re.mu—Cluj. (C. Moldovan, coresp,).

ETAPA VIITOARE : Steaua ro
șie Salonta—Minerul Bihor, Meta
lul Copșa Mică—Faianța Sighi
șoara, Unio Satu Mare—Metalul 
Satu Mare, Medicina Tg. Murefi— 

Severin, C.F.R. Caransebeș—Victo
ria Călău, A.S.A. Sibiu—U M. Ti
mișoara, Minerul Lupeni—T facto
rul Brașov, Minerul Anina—Mure
șul Deva.

CLASAMENT

1. Met. Tr. Severin 3 2 10 4—15
2. Mureșul Deva 3 2 0 1 11— 3 4
3. Chimia Făgăraș 3 12 0 7—4 4
4. Minerul Anina 3 2 0 1 6—4 4
5. Electroputere Cv. 3 111 6—3 3
6. A.S.A. Sibiu 3 111 5—3 3
7. Tractorul Brașov 3 111 6—5 3
8. Victoria Călan 3 111 2—2 3
9. Victoria Tg. Jiu 3 111 7—9 3

10. Minerul Lupeni 3 0 2 1 4—5 2
11. U.M. Timișoara 3 10 2 8—10 2
12. Progr. Strehaia 3 0 2 1 3—5 2
13. C.F.R. Caransebeș 3 10 2 3—10 2
14. Progr. Corabia 3 10 2 6—14 3

Chimica Tîmăveni, Metalul Aiud 
—Soda Ocna Mureș. Unirea Dej— 
Medicina Cluj, Minerul Baia 
Sprie—Recolta Cărei.

CLASAMENT

1. Medicina Cluj 3 2 10 8—0 5
2. Chimica Tîrnăveni 3 2 0 1 7—4 4
3. Unio Satu Mare 3 2 0 1 8—6 4
4. Minerul Bihor 3 12 0 4—3 4
5. Soda Ocna Mureș 3 2 0 1 5—8 4
6. Steaua roșie

Salonta 3 111 5—3 3
7. Faianța Sighișoara 3 111 5—4 3
8. Medicina Tg. Mureș 3 0 3 0 3-3 3
9. Recolta Cărei 3 111 4—6 3

10. Unirea Dej 3 10 2 7— 5 2
11. Metalul Aiud 3 10 2 5—5 2
12. Metalul Copșa Mică 3 0 2 1 3—8 2
13. Minerul Baia Sprie 3 10 2 3—10 2
14. Metalul Satu Mare 3 0 12 3—7 1



A început „Cupa Mamaia" Ia tenis
® Ion Sanfsi, performerul primei 

zile ® Tiriac și Năstase au debutat cu 
victorii ® Ecuadorianul Zuleta, un jucă
tor original ® Sosesc Okker și Buding.

CONSTANTA, 5 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Din prima zi, un public numeros a 
venit să urmărească întrecerile celei de a 
treia ediții a „Cupei Mamaia", care reunește 
teiusmani și tenismane din Anglia, Franța, 
Ecuador, Cehoslovacia, Australia, Italia, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Olanda, U.R.S.S.. 
Bulgaria și România. Marți seara, mai erau 
așteptați australianul McKenzie și italianul 
Palmieri, în timp ce Okker (Olanda) și Bu
ding (R. F. a Germaniei) și-au anunțat sosirea 
pentru miercuri dimineața.

Autorul celei mai mari surprize — plă
cute — a zilei inaugurale | este un jucător 
român : Ion Sântei. El a reușit să-l elimine 
din primul tur pe proaspătul camp'on al R.D. 
Germane, Ulrich Tretlin. la un scor foarte 
concludent: 6-2, 6-3.

Ecuadorianul Eduardo Zuleta dă multă cu
loare competiției, la propriu și la figurat... 
Jucătorul sud-american se remarcă printr-un 
stil original, stînd mai mult pe fundul tere
nului de unde trimite mingi destul de lente, 
din care însă punctează foarte des. Cum 7

Printr-o anticipare surprinzătoare a intenții
lor adversarului, ca și printr-o impresionantă 
gamă de „efecte" imprimate mingii. In - plus, 
Zuleta este un specialist al stopurilor. Așa 
l-a învins el pe D. Viziru, cu toate că acesta 
a opus o rezistentă dîrză : 6-2, 3-6, 6-3.

Alți concurenți aflați în < entru] atenției 
sînt englezul Stilwell și francezul Courcol 
Spre deosebire de Zuleta, ei joacă clasic cu 
lovituri puternice de serviciu și incursiuni 
decisive la fileu. Ei au obținut victorii ușoare 
în turul I, ca și primii noștri reprezentanți 
Ion Tiriac și Ilie Năstase — reveniți de la 
Bratislava după o haltă de ajustare la Bucu
rești.

Să ne oprim aci cu primele impresii din 
acest interesant concurs, care este abia Ia 
început. Deci, pe mîine.

C. COMARNISCHI
REZULTATE : Simplu masculin : Mărmu-

reanu — P. Dumitrescu 6-3. 6-1 ; Pescenko 
(U.R.S.S.) — Serester 6-2, 6-2; Stilwell (Ang.) 
— Nagy 6-1, 6-0; Mureșan — Dibțov
fU.R.S.S.) 8-6, 6-3; Boaghe — Luttrop (R.D.G.) 
6-3, 6-8, 6-4; I. Năstase — Boldor 6-3, 6-4; 
JTolecek fCeh.) — Marcu 6-4, 6-3; Țiriac — 
Komoroczi 6-2, 6-0,- Courcol (Fr.) — C. Năs
tase 6-4, 6-1; Dron — Țolov (Bulg.) 6-2, 6-1.

Simplu feminin : Felicia Bucur—Larisa Poto- 
penko (U.R.S.S.) 3-6, 6-3, 6-3; Julieta Boboc-

Ilie Năstase, ciștigătorul ediției de anul trecut 
Namian — Liliana Cobzuc 6-3, 6-0; . Agneta 
Kum —• Liuba Arhipova (U.R.S.S.) 6-2, 6-1,- 
Helga Magdeburg (R.D.G.) — Sanda Dron 6-2, 
6-2; Hella Riede (R.D.G.) — Florica Butoi
6-2, 6-4,- Mariana Ciogolea — Ioana Bădin 
6-3, 6-0.

| ȘIIBI*  REMIT ATE*  ȘURI

La Catania a luat sfîrșit turneul 
internațional de baschet, Ia care au 
participat reprezentativele mascu
line ale Bulgariei, Iugoslaviei, Ro
mâniei și Italiei. Selecționata țării 
noastre a ocupat ultimul Ioc tn cla
sament, fiind întrecută de toate cele 
trei adversare. Iată rezultatele teh
nice :

’• S-a încheiat întîlnirea inter
națională de șah dintre reprezenta
tivele de juniori ale Bulgariei și 
României disputată la Sofia. După 
disputarea partidelor întrerupte, ti
nerii șahiști bulgari au reușit să-și 
asigure o victorie la limită : 9 1'2 
—8 1/2.

• în campionatul de fotbal al
U.R.S.S. s-a disputat o nouă eta
pă. Iată rezultatele înregistrate : 
Aripile Sovietelor Kuibîșev—Tor
pedo Moscova 2—1 ; Dinamo Kiev 
—Pahtakor Tașkent 4—0 ; Cerno- 
moreț Odessa—Kairat Alma Ata 
0—1 ; Dinamo Tbilisi—Ararat E- 
revan 1—1 l Torpedo Kutaisi— 
Nefteanik Baku 1 — 1 ; Spartak 
Moscova—Sahtior Donețk 0—1 ; 
Dinamo Minsk—Zaria Lugansk 
1—1. în clasament conduce Dina-’ 
mo Moscova, cu 36 puncte.

In timp ce, dincolo de Ocean, s-a 
dat nn nou start în tradiționalul 
turneu de la Forest Hills, în 
„fief“-ul tenisului britanic, la Wim
bledon, porțile abia s-au închis in 
urma unei alte competiții mari, dar 
de factura cu totul inedită. Pentru 
întîia oară în lunga istorie a „spor
tului alb*, terenurile cu gazon de 
la AII England-Club au stat la dis
poziția jucătorilor profesioniști. S-a 
disputat aici primul turneu de tenis 
profesionist, eveniment notabil în 
cronica actualității sportive.

Desigur, primul „Wimbledon* 
profesionist este într-un fel un act 
de curai. Am spune și de nerăbdare, 
în fața tergiversărilor fără sfîrșit 
ale Federației internaționale de te
nis, incapabilă de a găsi o soluția 
în problema atît de controversată a 
unificării tenisului amator cu cel 
profesionist. Sau este, poate, tocmai 
o soluție tranșantă, consfințind se
parația dintre cele două categorii de 
jucători, anunțată — cu jumătate 
de gură... — de ultimul Congres 
FILT. Cu alte cuvinte, organizatorii

iPILICI
ELIMINAT LA FOREST HILLS

I NEW YORK 5 (Agerpres). — Tra
diționalul turneu International de 
tenis de la Forest Hills a continuat

I cu disputarea partidelor din cadrul
„16-imilor“ probelor de simplu. lata 
rezultatele înregistrate : masculin . 
Barnes (Brazilia) — Van Lingen (Re- I publica Sud-Africană) 6—4, 6—1, 6—2 ;
Emerson (Australia) — Barth (SUA) 
6—0, fr—3, 6—3 ; Bowrey (Australia) —
Pilici (Iugoslavia) 2—6, 7—5, 6—2, 6—4;

IKoch (Brazilia) — Stockton (SUA)
6—3. 6—2. 6—1 ; Lara (Mexic) —
Robbins (SUA) 6—2, 6—2, 6—4 ; Cok

I (Anglia) — Claslin (SUA) 6—4, 6—4,
6—4 ; Graebner (SUA) — Fitzgibbon 
(SUA) 6—2, 6—3. 11—9 : Leschly (Da
nemarca) — Froehling (SUA) 4—6, 

16—3, 11—9, 6—4 ; feminin : Fran<?oise
Durr (Franța) — Karen Kratzke

(Australia) 7—5, 6—4 ; Billie Jean
King (SUA) — Patti Hogan (SUA) 

16—4, 6—3 ; Annette van Zyl (Repu
blica Sud-Africană) — Emillie Bur- 
rer (SUA) 6—3, 3—6, 6—0 ; Virginia
Wade (Anglia) — Carole Herrick I (SUA) fr—0, 6—1 ; Judy Tegart (Aus
tralia) — Mary Eisel (SUA) 6—3, 6—2.

ECHIPA DE FOTBAL
A BULGARIEI PE PRIMUL LOC I IN „CUPA SPERANȚELOR

OLIMPICE"

Faceți cunoștință cu Jocurile Mediteraneene
Din patru în patru ani, se organizează competiții sportive rezer

vate țărilor riverane Mării Mediterane, după un program asemănător 
Jocurilor Olimpice. Ediția din anul acesta a Jocurilor Mediteraneene, 
a V-a, se va desfășura la Tunis între 8—17 septembrie.

locurile Mediteraneene. alături de alte concursuri mari din lume 
(Jocurile Asiatice, Jocurile Africane, Pan-americane, Jocurile Britanice 
etc.) sînt o competiție regională rezervată sportivilor amatori și se des
fășoară sub patronajul direct al Comitetului Internațional Olimpic.

Vineri 8 septembrie. Ia orele 
17, pc cel dinții stadion gazonat 
din Africa de Nord, stadionul 
olimpic d’Elmenzah din capitala 
Tunisiei, va avea loc ceremonia 
de deschidere a celei de a V-a 
ediții a Jocurilor Mediteraneene, 
la care se vor alinia sportivi din 
toate țările mediteraneene. Sînt aș
teptați să participe peste 1 500 de 
concurenți din 14 țări : Spania, 
Franța. Monaco, Italia, Iugoslavia, 
Grecia. Turcia, R.A.U., Siria, 
Liban. Libia, Algeria, Maroc, 
T unisia.

Strădania organizatorilor s-a în
dreptat, în primul rînd. în di
recția construirii și amenajării de 
baze sportive la un nivel care să 
satisfacă cele mai mari exigențe.

Astfel, finalele la volei, baschet, 
handbal, box și lupte se vor des
fășura în noul Palat al Sporturi
lor. o construcție ultramodernă, 
avînd o capacitate de 5 000— 
7 000 locuri. întrecerile de înot se 
vor disputa în piscina olimpică, 
lungă de 50 m și lată de 20 m, 
cu o adîncime de 1,20—2,50 m.

Pentru probele de sărituri în 
apă au fost amenajare ascensoare 
care vor permite sportivilor ca, 
fără cel mai mic efort, să aibă 
acces la cele trei trambuline. Două 
bazine anexe, de marini diferite 
(15x25 m și 15x18 m), sînt aco
perite de tribunele în ,.V“ răs
turnat ale piscinei olimpice. 5 000 
de spectatori vor putea urmări 
confortabil întrecerile de înot, polo 

nizatorii tunisieni au mai prevăzut 
un turneu de șah și unul de 
popice.

Mi se pare interesant să sub
liniez un aspect inedit al acestei 
competiții. Tradiționala „flacără* *,  
simbolul J.O., este înlocuită la 
Jocurile Mediteraneene de... „apă*,  
luată din Marea Mediterană și 
transportată, într-o amforă, din 
localitate în localitate pînă la sta
dionul unde se desfășoară între
cerile. De fiecare dată, într-o at
mosferă festivă, apa este vărsată 
într-o ifîntînă, construită pe sta
dion și. din acest moment, apa 
curge ziua și noaptea, pînă-n 
ultima zi, cînd are loc festivi
tatea de închidere.

La Tunis, pe marele stadion 
olimpic din d’Elmenzah. apa adusă 
în amfore, de cîte un sportiv al 
fiecărei țări participante, va fi 
vărsată într-o fîntînă luminoasă, 
construită la o peluză a stadio
nului. Cinstea de a vărsa conți
nutul primei amfore în fîntînă va 
reveni sportivului grec, țara care 
va deschide defilarea atleților.

Dacă la ediția anterioară a 
J.M., de la Neapole, cele mai 
multe medalii au fost cîști^atc de 
către unele țări europene cu veche 
tradiție sportiv^ — Italia (82 me
dalii aur. 21 de argint și 17 
bronz), Turcia (10, 3, 4), Franța 
(8, 14, 8). Iugoslavia (6. 9, 7)
etc., la Tunis se așteaptă Ca un 
număr mai mare de medalii să 
fie cucerite, de asemenea, și de 
unele țări din Africa și Asia oc
cidentală, în care sportul a cu
noscut în ultimii ani o continuă 
dezvoltare.

Prof. CONSTANTIN TUDOSE

Turneul de baschet
de la Catania

PE SCURT

Corespondență specială pentru „Sportul popular4

Rod Laver revine la Wimbledon...

Iujoslavia-România 86—77 (43 — 
38); ltalia-Bulgaria 73—63; Ita- 
lia-România 73—65 (31—20) ; Bul- 
garia-lugoșlavia 67—54 ; Bulgaria- 
Romania 81—73 (43—38) ; ltalia- 
lugoslavia 52—47.

Clasament final: 1. ITALIA 6 
p, 2. Bulgaria 4 p. 3. Iugoslavia 
2 p, 4. România 0 p.

• Turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Lodz a fost 
cîștigat de selecționata de tine
ret a Cehoslovaciei. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele Po
loniei, R.D. Germane (selecționata 
secundă) și reprezentativa de ju
niori a Poloniei.

• La Havana s-a încheiat com
petiția internațională de polo pe 
apă „Turneul speranțelor olimpi
ce", la care au participat selecțio
natele Bulgariei, R.D. Germane, 
României. U.R.S.S. și Cubei. Tur
neul a fost cîștigat de reprezenta
tiva U.R.S.S., urmată de echipele 
R.D. Germane, Cubei, României și 
Bulgariei.

în ultima zi a competiției, spor
tivii români au întîlnit formația 
Cubei. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 6—5.

englezi ar spune : dacă Federația nu 
se hotărăște să renunțe la argu
mentele artificioase care interzic ac
cesul profesioniștilor la turneul 
nostru, noi îi primim separat, la un 
al doilea Wimbledon, ce va deveni 
și el tradițional.

Nu este locul de a analiza aci va
labilitatea părerilor pro și contra, 
în materia invalidării turneelor 
„open*  care trebuiau să reunească 
pe cei mai buni tenismani amatori 
cu așii profesioniști. Dar faptul ''ă 
AII England-Club acceptă — de dra
gul încasărilor desigur, nu pentru 
acela al principiilor — un al doilea 
„Wimbledon*  este cel puțin sur
prinzător.

Pentru a reveni la elementul fap
tic, vom nota că tribunele au fost la 
fel de pline ca și la finalele în care 
străluciseră Neucombe si Billie 
King, deși poate lipsea acel entu
ziasm propriu marii întreceri. A 
cîștigat australianul Rod Laver. în
vingător cu 6—2, 6—2, 12—10 în 
fata compatriotului său Ken Rose- 
uall.

Pălăria jos în fața lui Later! El

I Turneul internațional de fotbal 
„Cupa speranțelor olimpice", disputat 
în mal multe orașe din Bulgaria, Ia luat sfîrșit cu victoria selecționa
tei Bulgariei. în ultimul joc, tinerii 
fotbaliști' bulgari au învins cu scorul

Ide 2—1 (1—0) reprezentativa Iugo
slaviei. Echipa Cehoslovaciei a între
cut cu 2—0 formația României, fot-

Ibaliștli români clasîndu-se pe lo
cul 6.

Primele trei locuri în clasamentul I final al competiției au fost ocupate 
în ordine de echipele Bulgariei. Iu
goslaviei și U.R.S.S.

I CONCURS INTERNATIONAL
DE ATLETISM LA GOTEBORG

ILa Goteborg a început un concurs 
internațional de atletism, la care 
participă o serie de cunoscuți atlețl 

Idin Europa șl America.
Proba de 3 000 m obstacole a reve

nit cunoscutului sportiv belgian CJas- 
Iton Roelants cu timpul de 8:3t,O. 

Randy Matson (SUA) a cîștigat două 
probe : aruncarea discului cu 50,12 m 

Ișl aruncarea greutății cu X9.64 m.
Alte rezultate ; 400 m : Roderfeldt 
(R.F. a Germaniei) 46,9 : 400 m gar- 

Iduri : Dennike (R.F. a Germaniei) 
51,5 ; 1 500 m Wadoux (Franța) 3:43,4 ; 
800 m: Boulter (Anglia) 1:50,0; lun- I gime : Boston (SUA) 7,22 m : 110 m I garduri : Forssander (Suedia) 13,9.

TURNEUL DE SAH 
DE LA HAVANA

După nouă runde, în turneul in
ternațional c?e șah de la Havana 
conduce Larsen (Danemarca) cu 7 
puncte, urmat de Pplugaevski 
(U.R S.S.) cu 6’/? puncte și Smîslov 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte (1). în runda 
a 9~a s-au înregistrat următoarele re
zultate : Larsen — Bednarski 1—9 ; 
Gligorici — Jimenez 1—0 ; Filip — 
Rossetto 1—0 ; O’Kelly — Rodriguez
1—0; Schmid — Letelier 1—0 ; Cobo — 
Garcia 1—0. Partidele Donner — Tai- 
manov, Polugaevski — Barcza și 
Vesterinen — Pachman s-au încheiat 
remiză. Partida Smîslov — Hennings 
s-a întrerupt.

revine pe aceleași terenuri care l-au 
consacrat în 1961 și 1962 ca primul 
tenisman din lume. Să amintim că 
el este singurul jucător de după 
război care a reeditat, la distanță 
de un sfert de secol după faimosul 
Donald Budge, performanța acestuia 
de a ci ști ga într-un singur ari 
(1962) cele patru mari turnee: Ro
land Garros, Wimbledon, Forest 
Hills și campionatele Australiei.

Și încă un punct în favoarea lui 
Rod Laver. La 29 de ani — vîrsta 
unui Santana — el pune o forță in 
lovituri și o vigoare în întreaga ma
nieră de joc, care denotă o acurate
ța în pregătire cum nu obișnuiesc 
— probabil — nici cei mai buni 
tenismani amatori.

Pentru moment, confruntările de 
această natură sînt numai teoretice. 
Dar, să recunoaștem, cit de intere
santă ar fi o dispută — nu pe hîr- 
tie, ci în fața fileului — intre La
ver de o parte și Emerson sau San
tana de cealaltă...

HERB AUDREY
Londra, septembrie.
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