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„Cupa Jadran" - 
un mare turneu de polo
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚ1-VA!

Iugoslavia are cinstea de 
a organiza, începînd de 
săptămîna viitoare, «nul 
din cele mai mari turnee 
din istoria jocului de polo. 
Este vorba de un mini
campionat mondial, dotat 
cu „Cupa Jadran”, la care 
vor fi prezente — fără nici 
un fel de excepție — cele 
mai bune echipe dii lu
me : U.R.S.S. (campioană 
europeană). Ungaria (<?am- 
pioară olimpică). italia, 
România, R. D. Germană, 
Olanda, și Iugoslavia. Spre 
deosebire de turneul olim- 
pic, SAU campionatul eu
ropean, „Cupa Jadran*4 va 
da posibilitate fiecărei e- 
chipe să-și întîinească pe 
rind toti adversarii din 
competiție. Jocurile vor 
avea loc timp de 7 zile 
la Split și, in continuare, 
Ia Dubrovnik.
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Handbalistele de la
Mureșul: 5 victorii 

In Cehoslovacia
Echipa feminină de hand

bal Mureșu) Tg. Mureș, 
a participat timp de 10 zi
le la un turneu in R. S. 
Cehoslovacă. Cu acest pri
lej, formația mureșeană a 
susținut șapte meciuri, 
dintre care a cîștlgat cinci, 
rată rezultatele înregistra
te ■: Mureșul Tg. Mureș — 
T. J. Start Nove Zamy 
5—1 ; cu Lokomotiv Sa- 
ranyi 16—8 ; cu vrednis- 
ciak Dulovce 9—5 ; cu Sla
via Mânya 10—8 ; cu Plas- 
tlka Nitra 9—12 ; cu start 
Bratislava 4—7 ; cu Z.K.L. 
Brno 12—5.

7. PAVȘ 
coresp. principal

Turneul internațional de box

PRIMII FINALIȘTI
Stadionul Republicii a cu

noscut miercuri seara atmos
fera marilor competiții sporti
ve. Programul deosebit de in
teresant al celei de-a 3-a gate 
din cadru] turneului interna
țional de box al armatelor 
prietene a atras în jurul rin
gului cîteva mii de iubitori ai 
sportului cu mănuși din Ca
pitală.

Marea tentație a fost, de
sigur, meciul dintre Gli. Chi- 
văr și campionul european 
Viitor Agheev. Partida a în
ceput în nota de dominare a

Steaua va juca îei cuplaj, la Viena
La 13 septembrie va avea loc ia Viena meciul dintre e- 

chipele Austria Viena și Steaua București in „Cupa cupe
lor” la fotbal. In deschidere a fost programată partida : 
Sport Klub Viena — Atletico Madrid, din cadrul „Cupei 
orașelor tirguri”.

A XVI-A EDIȚIE

campionului european care și-a 
plimbat adversarul de-a lun
gul corzilor, punctîndu-1 cu 
directe de stînga. Chivăr a 
conlraalacat de citeva ori cu 
lovituri izolate care, însă, nu 
i-au pus probleme sportivului 
sovietic. In repriza secundă 
dominarea lui Agheev este și 
mai evidentă, Chivăr fiind în 
pericol de a primi un avertis
ment pentru refuz de luptă. 
Abia în rundul trei, boxerul 
român a boxat mai bine, ini
țiind cîteva atacuri reușite. 
Cu 2—1 juriul a atribuit vic
toria Ia puncte Iui Chivăr.

Alte rezultate : F. Krenovici 
(Honved) b. p. Kim Kan Ho 
(Set. armatei R.P.D. Coreene); 
G. Szabo (Honved) b. p. Kim 
Sang Ir (Se), armatei R.P.D. 
Coreene) ; P. Cedinovschi 
(T.S.K.A. Moscova) b. p. P- 
Fambach (Vorwărts) ; S. Ste- 
pașkin (T.S.K.A. Moscova) b.p. 
Lj OK Kan (Set. armatei R.P.D. 
Coreene) ; A. Sokoleis (TSKA 
Moscova) b. ab. HI I. Frolov

PETRE PURJE Șl CIULII IA 
MOIDDVEANU-LOCUE III 
im CONCURSUL DL POPICE 

OL IA BRATISLAVA
După cum am anunțat, 

maestrul emerit al spor
tului Petre Purje și Cor
nelia Moldoveanu au par
ticipat, la sfîrșitul sâpiă- 
mînii trecute, la un con
curs internațional desfă
șurat la Bratislava. în 
program a figurat proba 
mixtă. Pe foile de arbi
traj au fost înscrise 30 
de cupluri din R. F. a 
Germaniei, Ungaria, R.D. 
Germană, Iugoslavia. Ro
mânia si țara gazdă.

Cu toate că pistele de 
joc au prezentat unele 
defecțiuni, majoritatea con- 
curenților au găsit cu u- 
șurintă particularitățile a- 
renei, obținînd rezultate 
bune. O frumoasă com
portare a avut Petre Pur
je, care a doborît din 200 
bile mjxte 906 popice. în 
schimb, Cornelia Moldo
veanu s-a acomodat mal 
grej cu pistele de joc, e- 
voluînd sub nivelul posi
bilităților ei. Ea a fost 
marcată cu 388 p.d.

Iată primele trei locuri 
în clasamentul final : 1.
Halpert + Furbachova 
(R.S.C.) 1367 p.d. (935 +'
432), 2. Beyer + Lindner
(R.D.G.) 1357 p.d. (922 + 
435). 3. Purje + Cornelia 
Moldoveanu 1294 p.d. (996+ 
388).

A JURULUI ROMÂNIEI"
• în fruntea re

prezentativei O* 

landei : G. MiN-

NEBOO • Vâ pre

zentăm prima e-

chipă a României

(T.S.K.A. Moscova) ; I Kali 
(Honved) b.p. Kim Iahg Do 
(Set. armatei R.P.D. coreene) 
— decizie eronată ; I. Balogh 
(Honved) b. K.O. II J. Kral 
(Dukla) ; R. Schuster (Vor- 
wârts) b. p. B. Paznoch 
(Dukla).

Fază din meciul Chivăr — 
Agheev, ciștigat la puncte de 

român

Foto: V. Bageac

„Cupa de toamnă 
a Capitalei" la baschet

Comisia orășenească 
de baschet organizează 
între 15 septembrie șl 
1 octombrie, «Cupa de 
toamnă a Capitalei”. La 
competiție participă for
mații feminine și mas
culine, din categoriile 
A, B și calificare. între
cerea constituie un util 
preludiu la noul cam
pionat republican.

PETRE HENȚ

Se pregătesc 
noi exerciții

DE PESTE HOTABE
2000 DE SPORTIVI LA „SAPTAMÎNA PREOLIMPICA 

INTERNAȚIONALA"
DE MEXICO. — Peste 2000
43 de țări, vor participa la

de sportivi, re- 
ultima ediție a 
programată la

CIUDAD 
prezentind 
„Săptămînii preolimpice internaționale , 
mijlocul lunii viitoare la Ciudad de Mexico. în ulti
mele zile, s-au primit........................................
la această competiție 
runului și Nigeriei.
LA TIRANA, DUPĂ

Ni-

Plutonul rulează compact...
Foto ; Aurel Neagu

întrecerilor

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

Salo de antrenament de 
la complexul „23 August' 
din Capitală... Pregătirile 
gimnastelor au crescut în 
intensitate, exercițiile „șnur" 
sînt mai numeroase, execu
țiile satisfac în mai mare 
măsură pe antrenori. E fi
resc, în curînd începe 
zonul competițional 
toamnă.

în foto : Antrenorul
colae Covaci supraveghea
ză evoluția tinerei compo
nente a lotului feminin, 
Alina Goreac.

înscrierile oficiale de participare 
din partea Senegalului, Came-

se- 
de

3 RUNDE: UNGUREANU PE 
LOCUL 1

TIRANA. — în turneul internațional masculin de șah 
de la Tirana, după 3 runde în fruntea clasamentului 
se atlă jucătorul român Ungureanu cu 2V2 puncte. în 
runda a treia Ungureanu l-a învins pe Lloshi (Alba
nia). Celălalt concurent român, C. Partos, a pierdut la 
albanezul Pustina.

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
La Turku, în Finlanda, s-a disputat meciul de fotbal 

dintre selecționatele Finlandei și U.R.S.S. contînd pen
tru campionatul european (grupa a IlI-a). Victoria a re
venit echipei sovietice cu 5—2 (3—2).

Federația de ci
clism a Olandei a 
comunicat rezulta
tele selecției: în 
fruntea echipei 
care va concura în 
„Turul României* 
se află Gabriel 
M1NNEBOO —
cîștigătorul ediției de acum dor ani a „Cupei 
orașului București". Alături de el vor apăra 
culorile Olandei cicliștii VANGALEN, BEN
JAMIN, DELEN și ZOONTJES.

Din fișierul documentar am extras astăzi 
datele pentru prezentarea rutierilor din pri
ma echipă a României.

Căpitanul echipei este GABRIEL MOI- 
CEANU. Născut la 12 august 1934 în comuna 
Valea Mare (raionul Cîmpulung Muscel), el 
practică ciclismul de 14 ani. Gabriel are 
172 cm înălțime și 72 kg greutate. Compo
nent al echipei clubului sportiv Dinamo, Moi- 
ceanu a parcurs la antrenamente și competi
ții aproape 300 000 de kilometri! Pe acest 
lung traseu el a obținut o serie de remarca
bile succese : trei victorii de etapă în „Cursa 
Păcii" și locul V în clasamentul general In
dividual în anul 1962, de două ori locul I 
(1962, 1963) în cursa Paris — Rouen — Paris, 
locul IV în „Turul Tunisiei* (1964), locul I 
în „Turul României* (1958) și locul I în 
„Cursa Sctnteii" (1965). Sînt numai o parte 
dintre performantele realizate de acest ciclist 
în prodigioasa sa carieră sportivă.

CONSTANTIN GR1GORE a împlinit la 28 
martie 20 de ani și este mezinul echipei na
ționale. în al 5-lea an de cînd practică ciclis
mul el are la activ participarea la două 
edilii ale „Cursei Păcii*, la campionatele

Și aram, „internaționalele"
înotători din 9 țări la startul

Nu s-au stins încă ecourile spectaculoasei 
tntiiniri eu valoroasa reprezentativă a Fran
ței, ne sint încă vii impresiile de la 
intilnirea speranțelor olimpice și, iată-ne 
din nou in fața unei competiții, care cu si
guranță va polariza atenția iubitorilor na- 
tației. Este vorba de tradiționalele campio
nate internaționale ale României, competi
ție care figurează în calendarul oficial al 
L.E.N. întrecerile vor avea loc sîmbătă și 
duminică in piscina Dinamo.

Ce oaspeți vom avea in acest an 1 Fede
rația de specialitate a primit pini in pre
zent confirmări asupra participării unor 
sportivi din 9 țări : Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S.

Cîteva din delegațiile ce vor sosi in cursul 
zilei de vineri au anunțat și ioturile care 
le deplasează. R. D. Germană va fl repre
zentată de către Gabriele Perthes (1:12,9 — 
too m delfin si 63,5 — 100 m liber), Susanne 
Boes (1:12,5 — too m spate și 2:36,2 — 200 m 
spate). Horst Lehmann (57,î — 100 m liber 
și 4:29,0 — 400 m liber), Gabriele Voigt 
(4:56,2 — 400 m liber), Axei Mitțbauer (4:28,4 
— 400 m liber și 17:46,6 — 1 500 m liber), loa- 
chim Rother (64,6 — 100 m spate și 2:15,9 — 
200 m spate) și Dieter Schlmek (2:36,2 —
200 m bras).
• Cel mai valoros înotător al delegației 

R. F. a Germaniei este Klaus Barth (2:33,2 
la 200 m bras), un puternic adversar pen
tru Costa șl Șoptereanu.



( OfliaCCANOE ; Qichsim

„TURUL ROMÂNIEI"
Care vor fi ultimii 7 campioni? —

Astăzi, vom av&a lista completă a campionilor. 
De la ora 9,*30 sînt programate ultimele 7 finali» 
(la probele de 500 în).

(Urmare din pag. .1)

Miercuri, în cursele de fond ale campionatelor 
republicane, dinamoviștii au debutat cu un nou 
succes, cucerind — detașat — victoria Ia caiac 
4—10 000 m prin echipajul condus de excelentul Ca
fenie. Dar in probele de dublu și simplu cîștigă- 
tori au fost sportivii de la Steaua. Conțolenco—Coș- 
niță, fa vor iții probei de K 2—10 000 m, confirmă 
pronsticurile și — așa cum se comentează în Sna- 
gov— scorul" Dinamo—Steaua devine 6-3. Și apoi 6-4, 
datorită succesului repurtat cu mare ușurință 
Ștefan Pocora, care, cu ........................ .  ‘
ni, cucerește al doilea titlu 
la C 2—1 000 m, P. Maxim 
namo) sînt imbatabili și în 
au condus tot timpul.

Spre finalul curselor de 
vînt destul de puternic. Un 
incertitudini privind învingătorul din ultima probă: 
C 1—10600 m Candidau la titlu Igorov, Macarenco 
și — cu ceva mai puține șanse — Sidorov. Ei s-au 
distanțat repede de restul • concurenților. Pe ultima 
parte Macarenco țDinamo) forțează și-l învinge pe 
campionul european de la Duisburg.

victoria de la K 1—10000 
de campion. Campionii 
și A. 
proba

Simlonov (Di- 
de fond, în care

D. G

canoe 
motiv

se pornește un 
în plus să avem

4—10 000 m: 1. Dinamo (A. Ca-
A. Vorobiov, I. Sidorenco) 

(A. Scurca, M. Ivanov, N
“ Volenco, 

40:46,5; 
C. Coș- 

Graciov) 
46:35,7 ,- 
_____ 2. 

51:20,4, 3. V. Roșea (Dinamo) 
m: 1. Dinamo (P. Maxim, A. Si- 
Steaua (T. Ditcov, A. Trofimov) 

Sîrbov) 51:16,7;
: 1. I. Macarenco (Dinamo) lh05:14,2. A. 

(Dinamo)

REZULTATE: K 
lenlc, D. Ivanov, 
40:03,5, 2. Steaua 
Schmul, I. Simionov) 40:46,0, 3. Steaua (P. 
P. Ilievici, D. Leonte, V. Crăcană) 
K 2—10 000 m: 1. Steaua (A. Conțolenco, 
niță) 44:46,6, 2. Dinamo (C. Macarenco, P.

(1. Trofin, E. Zabara) 
Șt. Pocora (Steaua) 50:00,6,

45:26,0, 3. Dinamo
K 1—10 000 m : 1.
I. Sîrizîn (Dinamo) 
53:02,0; C 2—10 00 
mionov) 49:22,2, 2.
49:58,0, 3. Steaua (F. Miron, D.
C 1-10 000
Igorov (Steaua) lhO5:24, 3. Gh. Sidorov 
lh06:17.

După campionatele europene

TITLURILE, MfOALIIlE Șl
DÎSCUTÂ: RADU HUTAN, antrenor emerit, COR
NEL BiRSĂNESCU, antrenor federal, O. MERCU- 

ARTĂNESCU, medicRIAM, antrenor, L
Participarea echipei României Ia 

«ea -de a Vl-a ediție a campiona
telor europene de la Duisburg 
(25—27 august) a însemnat un nou 
succes de prestigiu, o nouă afirmarr 
a școlii noastre de caiac-canoe. 
Sportivii români au întîlnit pe- apele 
lacului Bertha adversari cîe valoare 
din 21 de țări (Uniunea Sovietică, 
Ungaria, R. F. a Germaniei. Suedia, 
R D. Germană. Danemarca, Austria, 
Belgia. Bulgaria, Finlanda. Franța, 
Anglia, Italia. Iugoslavia,
Xemburg, Olanda, Norvegia, 
lonia. Elveția, Cehoslovacia

de 5»t> m și
de locul 4 
„mondiale".

între- 
•cîști- 

-îatre-

Lu- 
Po- 

și 
Spania), reușind — datorită unei ex
celente pregătiri — să cucerească 
6 MEDALII DE ATJR, 4 DE ARGINT 

• și 2 BE BRONZ, mai multe ca la 
•oricare din celelalte campionate eu
ropene si mondiale. Un succes stră
lucit pentru oaze, fliu nou, adresăm 
țoale feilciiărike sportivilor si antre
norilor noștri.

A fost o competiție deosebit de 
importantă ! Dreptul de participare 
cu cile două echipaje la fiecare 
probă (spre deosebire de campiona
tele mondiale și Jocurile Olimpice) 
a avut ca urmare o pasionantă dis
pută ssiiu numai între titularii de azi, 
•ci și între -.speranțele" de mîlne ale 
fiecărei echipe. Acest miine înseam
nă, înainte de toate. Jocurile Olim
pice din 1968. Anul viitor nu se vor 
organiza nici campionate europene, 
nici mondiale. Iată de ce, analiza 
comportării caiaciștilor și canoiștilor 
în cele 10 finale de la Duisburg vi
zează obligatoriu perspectivele olim
pice si reprezintă un foarte impor
tant criteriu de apreciere valorică.

Ce concluzii trebuie să desprindem 
Pe marginea evoluției echipei noas
te la recentele campionate euro
pene ? Pentru a răspunde acestei 

lîntrebări, ara organizat o ,.masă ro- 
■țundă" la care am invitat ps cîțiva 
dintre specialiștii care s-au ocupat 
și se ocupă în continuare de pregătf- 
Tea echipei reprezentative.

1. CUM APRECIAT! VALOAREA 
ECHIPELOR PARTICIPANTE ȘI CE 
„SEMNALE DE ALARMĂ" AU 
VTRAS TEHNICIENII NOȘTRI ’

RADU HUȚAN : „Europenele" au 
.marcat, în general, o creștere valo
rică esențială. în special în probele 
olimpice. Remarc progresul și for
ma bună a caiapiștilor și canoiștilor 
isovletici și revenirea în plutonul 
/fruntaș a eehipei Suediei. Am re
ținut. de asemenea, evoluția sparti- 
■viloi- maghiari în probele olimpice. 
«Ste eeri că astăzi există cîteva 
•echipe toarte puternice : Uniunea 
.■Sovietică, România, Ungaria. Dar, 
•trebuie să dea atenti 1 In multe alte 
•echipe sini individualități care, 
•oricind, se pot impune în competi
țiile de amploare. Desigur, șl la Jo- 
tcurile Olimpice.

REPORTERUL : Pe cine aveți in 
tvedere 7

CORNEL BĂRSĂNESCU : Pe sue- 
•'dezul Peterson, campionul olimpic 
•de la Tokio, danezul Hansen — atât 
ide ranosent prin performanțele sale, 
•echipajul austriac de caiac ■» canois- 
tul cehoslovac Ctvrtecka și alți spor- 
'tivi de valoare.

REPOR’l'EHUL : Toate echipele s-au 
■prezentat in progres 1

BMW HIT'J’AN : Nb 1 Sub valoa
rea obișnuită a evoluat formația 
K D. Germane, «are n-a reușit să 
■cucerească nici o medalie, si ctsiar 
•cea a B.F. a Germaniei, cu un sin- 
,«ur „virf- — canoistul Detlef Lewe. 
Dar. și aceste echipe au timp să 
„salte" tării ia Jocurile Olimpice

O. MEBiCURIAN: ...mai ales’că 
ambele formații au fost intinerite eu 
« serae de elemente talentate, capa
ble de progrese rapide. împărtășesc 

eu parerea că ar fi greșit să pri- 
ivim numai spre echipele clasate pe 
primele -1—4 locuri în clasamentele 
campionatelor europene sau mon
diale din ultima vreme.

2. LA DUISBURG, ECHIPA NOA
STRĂ A OBȚINUT UN VALOROS 
RECORD DE MEDALII. UNDE CON
SIDERAȚI CA S-AU FĂCUT PRO
GRESE DEOSEBITE ?

». H. : La caiac simplu fond și 
caiac fete — în special la dubiu — 
unâe, de altfel, au fost obțiîa.U'te pri
mele medalii europene. Viorica î>w- 
mitru și Valentina Serghei au con-

dus aproape toată cursa 
au ocupat locul 2. față 
obținut anul treeut la 
La simplu fete am ocupat, la Gru
nau, locul 7 •„ acum, Viorica Dumi
tru s-a clasat a patra, pierzinr? meda
lia de bronz pentru cîteva sutimi de 
secundă. Tot pe locul 4 (față de 6) 
a sosit și echipajul feminin de caiac 
patru, despărțit de cel al U.K..S.S. 
II prin numai 3 sutimi de secundă.

I. ARTANESCU : Aceeași situație 
și în probele de fond unde, prin 
dezvoltarea rezistenței, a fost asigu
rată sportivilor o pregătire mult 
mai bună ca anul trecut. Echipajul 
de dublu a cîștigat 10 locuri (de la 
13 la 3), cel de patru — două locuri 
(de la 4 La 2).

C. B. : Rărajne în discuție proba 
de caiac simplu fond. Anul trecut, 
Ștefan Pocora a fost descalificat; 
acum a venât pe locul 6. Rezultatul 
■reflectă vMToamea sportivului nostru. 
Nu putem avea pretenții mai mari. 
Dar, nici nu trebuie să ne resemnăm.

3. tn cîteva cazuri, rezulta
tele N-AU FOST LA NIVELUL

AȘTEPTĂRILOR. CARE SlNT — 
DUPĂ PĂREREA DV. — CAUZELE 7 

R. H. : Mai întîi despre campionii 
mondiali Se la Grunau, canoiștii V. 
Calabiciov si S. Covaliov, clasați 
acum pe locul 0 ! In acest regr.es șl-a 
spus cuvîntul lipsa de preocupare 
pentru pregătirea fizică din perioa
da precoir.petiționula.

O. M. : In plus, erei 
campioni mondiali i-a 
doi sportivi sfl umble 
sul pe sus și să nu mai 
turi în pregătire.

I. A. : Nici „sudura" 
acestui echipaj n-a 
acest an ca la campionatele mon
diale.

C. B. : Intr-adevăr 1 Poate și pen
tru că oei d»i sportivi n-au mai avui 
o contribuție egală la stabilirea va
lorii echipajului. Cel care a rămas 
mai mult dator a fost Calabiciov...

B. : Ce «tte rezultate f-au raewiui-

plus, cred că tiUul de 
făcut pe cei 
puțin cu na- 
depunâ efor"

sufletească a 
mai fost în

de echipajul 
caiac dubHi 
cu © totală 
tată in ț>rin- 
fără afesolut

EXPERffNTA
care vorbim au posibilități de a eli
mina rapid aceste deficiențe care 

— la unu — își au explicația și în 
lipsa de experiență.

4. CARE SÎNT, DECI, 
DEFICITARE Șt CE ' 
IMPUN ?

B. U. : Caiac simplu 
probă în care n-am 
calificăm în finală) s-i 
noe 1—1 090 m. Dintre 
care le cred necesare : lărgirea 
lecției, în special pentru probele 
1 000 m ; utilizarea în aceste probe 
a sportivilor valoroși, cu perspective, 
care deocamdată fac parte din echi
pajele secunde ; în general orienta
rea spre probele de simplu Și mai 
puțin spre cele de dublu și patru ca 
pînă acum (n.r. justificată în cadrul 
pregătirilor pentru „europene”) ; îm
bunătățirea metodelor de pregătire 
a sportivilor pentru probele de vite
ză (1 000 m)

C. B. : Federația va asigura, în 
continuare, toate condițiile necesare 
aplicării acestor măsuri. Pe lingă 
lotul seniorilor vor fi formate sub
grupe dte tineret și juniori și vor fi 
sprijinite cluburile cu secții de ca- 
iac-canoe în acțiunea de depistare 
a elementelor dotate, cu perspective 
de afirmare.

5. VA RUGAM SA NE ÎMPĂRTĂ
ȘIȚI PRIMELE CONCLUZII PRI
VIND. PRIN PRISMA „EUROPE
NELOR*, PARTICIPAREA CAIA- 
CIȘTILOR ȘI CANOIȘTILOR RO
MANI LA JOCURILE OLIMPICE.

R. H. : Cred că la caiac dublu, 
băieți și fete, caiac 4 și canoe dublu 
avem șanse la medalii ; la caiac sim
plu, băieți și fete, putem spera doar 
la puncte. Simțim toată răspunde
rea misiunii pe care o avem. Știm 
că trebuie să muncim mai mult și 
mai bine. Și vom face acest lucru. 
Dar, este bine să nu ne facem — ca 
altădată — mai multe iluzii decît 
trebuie, decît aste posibil. Prea 

multe posibilități de creștere a șan
selor pe care le-am arătat nu sînt. 
Obiectivul nostru principal este lup
ta pentru menținerea acestor șanse, 
mai ales ținînd seama că în toate 
țările se 
nar de 
piad*.

I.A. : 
echipe, ___ _ w w__________
de aclimatizare și adaptare la alti
tudinea locului de concurs. In ge
neral, o importanță tiotărîtoare va 
avea menținerea stării de sănătate 
care să asigure continuitate în pre
gătirea ce va cuprinde probabil două 
etape (intermediară și finală), ulti
ma absolut necesară la altitudine.

C. B. : Și. bineînțeles, paralel cu 
toată această muncă, federația de 
specialitate, toți cei care activează 
în domeniul caiacului și canoei, vor 
continua șă descopere și să pregă
tească aîți tineri care să ne repre
zinte cu cinste la viitoarele cam
pionate 
Jocurile

PBOBELE 
MASURI SE

1 000 (singura 
reușit să 
10 000 m, 
masurile

ne 
ca
pe 
se-
de

vor intensifica extraordi- 
muît pregătirile pentru Olina-

Avem, ca și alte loturi sau 
de rezolvat și problemele

europene și 
Olimpice din

★
sincer în care

mondiale, la 
1972.

interlocutoriiMadtd
■Boșiri fi-au expus părerile, dorința 
de a vorbi •mai puțin de succese gi 
mai mult de ce trebuie făcut pentru 
victoriile de miine este, desigur, cea 
mai convingătoare concluzie a aces
tor rînduri. Și o optimistă privire 
spre strălucirea medaliilor olimpice.

BAN GĂIULEȘTEANU

mondiale și la alte mari 
ceri internaționale. Recent 
gător al „'Cupei Steaua" — 
cere pe etape — C. Grigor®-este 
un ciclist talentat și deosebit de 
conștiincios în pregătire. înălți
mea : 176 cm; greutatea : 66 kg. 
A fost descoperit de antrenorul 
N. I. Țapu, apoi s-a aflat în pre
gătirea Iui Al. Someșan. Acum 
tace parte din clubul sportiv Di
namo.

ION ARDELEANU — compo
nent al echipei Steaua. S-a năs
cut la 10 aprilie 1941 la Brașov 
și a început practicarea ciclis
mului în anul 1958 sub îndruma
rea lui N. Chicomban. învingător 
în „Cupa UCECOM" — 1965, I. 
Ardeleana a luat parte la o se
rie de mari competiții internațio
nale. cum sînt „Cursa Păcii", 
campionatele mondiale, „Turul 
României*. înălțime : 172 cm ;
greutate : G7 kg.

FRANCISC OERA s-a năsetrt 1» 
16 noiembrie 1942 la Oradea. A 
urcat pe bicicletă acum 10 ani, 
făcînd primele antrenamente sub 
conducerea antrenorului 1. Csire. 
Component al farmației Steaua, 
Gera a făcut parte din echipa 
care a cîștigat în 1965 „Cupa 
UCECOM". înălțime : 185 cm ;
greutate : 70 kg. A îmbrăcat tri
coul de 
cînd a 
Steaua, 
100 km

EMIL 
de 6 ani. Foarte înalt (189 cm), 
el s-a impus în probele de con
tratimp. Anul acesta a cucerit 
trei tricouri de campion republi
can : contratimp individual, con-

tratimp pe echipe și fond I Năs
cut la 26 decembrie 1944, Emil 
face parte din generația tînără. 
El a fost descoperit la Cluj de 
antrenorul V. Chîș; acum face 
parte din clubul sportiv Dinamo. 
Participant la trei ediții ale cam
pionatelor mondiale (în 1964 lo
cul IV în proba de contratimp e- 
chipe la CM. din Franța), la 
Jocurile Olimpice de la Tokio și 
la „Tour de rAvenir", Emil Rusu 
are de acum experiența marilor 
competiții.

Echipa României va fi condusă 
de antrenorul NICOLAE VO1CU. 
Fost ciclist de peilormanță, N. 
Voi cu are 41 de ani. De 
ani este la clubul sportiv Di
namo — mai întîi ca sportiv, a- 
poi ca antrenor — și a condus 
sportivii români în 50 de com
petiții internaționale !
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campion al țării în 1965, 
făcut parte din echipa 
învingătoare în proba de 
contratimp.
RUSLI practică ciclismul

In categoria B 
0 etapă a echipelor gazdă...

Etapa a Xll-a a campionatului 
categoriei B de irirgbi (seria li) a 
dat prilej unor întreceri viu dis
putate, încheiate în general 
rezultate scontate.

La Timișoara, Universitatea 
confinntînd bwia pregătire 
care o are %n retur — a cîștigat 
și partida cu Vulturii U. M. Ti
mișoara, cu scorul de 16—8
(5— 5). Tot la Timișoara, studen
ții rugbiști de la Politehnica au 
jucat cu colegii lor din Cluj. Vic
torie (ăra probleme a timișoreni
lor : 14—3 (3—0).

Una -dintre fruntașele seriei I —- 
este vorba de C.S.M Sibiu — a 
jucat „acasă" cu echipa Institu
tului de mine din Petroșeni, de 
care a dispus lejer, cu 11—3 
(5—0).

Și un rezultat surpriză, cel de 
la Petroșeni : Jiul a fost învinsă 
de Metalul Tur mi Severin cu 
3—6 <0—0).

CLASAMENTUL

cu

pe

1. Univ. Tim. 12 12 0 fi 239: 31 3G
2. Min. Lupeni 12 9 0 3 162: «9 30
X Vulturii U.M.T. 1# 7 0 5 66: 66 26
4. CSM Sibiu 12 6 2 4 96: 51 26
5. Pălit, Tim. 12 G 1 5 113:104 25
6. Chim. Tîrnăveni

12 « 1 5 128: 43 23
7. ESeetro putere Cv.

11 5 0 6 81: 66 21
g. P«Ut. Cluj 11 5 0 6 79:100 21
9. Inst, de mine Petroșeni

12 4 1 7 33: 92 21
10. Met. Tr. Sev. 12 2 1 9 35:161 15
11. Jiul Petroșeni 12 0 0 12 20:249 11

★
A<u iirc-epuit și jocurile din retu

rul campionatului categoriei B, 
seria București. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate sîmbâtâ și 
duminică : Politehnica — I P.G.G.
8— 5, Olimpia — Științe Econo
mice 35—3, Constructorul — Ar
hitectura 37—0, Inst. de con
strucții — Proiectantul 43—3, 
S. N. Oltenița — Aeronautica
9— 3, Institutul de cultură fizică 
— Vulcan 8—6.

-

Juniorii continua 
să sc afirme

Suita coiacursurilor de pistă — 
menite să-i desenmczc pe campionii 
naționali de juniori — a continuat 
ieri după amiază la Dinamo cu în
trecerile de urmărire individuală 
(2 000 iu). Campionii au fost sărbă
toriți în... vesliurc. pentru că la inai 
puțin de 5 minute după încheierea 
ultimei întreceri o ploaie torențială i-a 
alungat pe concuren-ți n?i pe cei cîțiva 
spectatori. V-.. 
tricourile de campioni 
fost cucerite de două 
Gavrilă {Steaua) și 
(C.P.B.).

La juniori mici. în
Gavrilă l-a întrecut clar pe 1. Ajoghin 
(Sc. sp. 2) : 2:46.6 — 2.56,5. M. 
Nicoleseu (Steaua) a avut mai mult 
de furcă cu P. Cînipeanu (Olimpia) 
și numai o revenire de ultim moment 
i-a asigurat victoria. Timpii : 2:48,4 
— 2:52,3 în finala pentru locurile 
1—2, N. Gavrilă și-a învins colegul 
de club, M. Nicoleseu. la o diferență 
minimă — 2:44,4 — 2:45,6. Mai di
ficil a fost in întrecerea pentru locu
rile 3—4. Arhitiii au trebuit :să con- 
suite timpii intermediari pentru că atît 
P. Cînipeanu. cît și I. Ajoghin au 
obținut aceeași performanță : 2:53,5. 
Clasament final : 1, N. GAVRILĂ, 2. 
M. IVicfileMcu^ 3. P. Cîmpeanu, 4. Z. 
Aio^hin.

Tuni orii mari n-au rea’lizat perfor
manțe mult mai bune decît colegii 
lor mai mici în prima semifinală. St. 
Leihner a avut t£:48,0. iar învinsul 
să-H - M. lonită (C.P.B.) — 2:57,4. 
M ai dÎT5»ă a fost disputa P. Dolofan 
(Steaua) — L Florea (Olimpia) : 
2:36,4—2:36,5. în finală, St. Leibner 
ne-a arătat adevărata sa valoare. Cu 
2:35,6 — față de 2:41,5 cît a obți
nut P. Dolofan —- el și-a asigurat 
o TrF?ritată victorie. în Disputa pen
tru locurile 3—4 : M. loniță 2:43,7, 
L Florea 2:t9,4 Clasament final: 1. 
ST. LELBNFR. 2 P. Dolofan, 3. M. 
fonită. 4. J. Florea. Vineri, începi nd 
de la ora 16,30, are Ioc urmărirea 
pe ecihipe.

Victoriile —- și, implicit, 
ai tării — au 
revelații :’ N. 
St., Leibner

semifinale N.

ll. N.

Ciiiufatuire metodico-
șliințific;! la Constanța

de 9 și 10 se.p- 
va avea loc la

In zilele 
tembrie a.c. 
Constanța consfătuirea meto
dico-științifică în domeniul e- 
ducației fizice și sportului or
ganizată de Cabinetul Consi
liului regional pentru educa
ție fizică 
cu tema
CĂ ÎN ÎNȚELEGEREA AC
TUALĂ
TULU1 SPORTIV".

Sînt invitați să participe la 
lucrările consfătuirii profesori 
de educație fizică, antrenori, 
medici sportivi și sportivi.

și sport Dobrorjea, 
.PREGĂTIREA FIZl-

A ANTRENAMEN-

Milne, st m bâtă și duminica

Reprezentativa noastră feminină participă la un turneu in Ungaria
Septembrie e luna ultimelor în

tâlniri de verificare pe care echi
pele naționale de volei le susțin 
in vederea campionatelor europene 
ce vor avea loc în Turcia între 26 
octombrie și 8 noiembrie. Una din
tre aceste confruntări o constituie 
și turneul internațional feminin 
care urmează a se desfășura miine, 
sâmbătă Și duminică, ia Budapesta.

La compatiție ia parte și repre
zentativa României.

In afara echipei noastre și a 
țării gazdă, se anunță participarea 
Iugoslaviei și probabil cea a Bul
gariei.

Delegația echipei noastre, con
dusă de antrenorul federal prof. 
N. Tărchilâ, a părăsit în cursul

nopții Capitala, pierind 1» Bu
dapesta. Cele 12 jucătoare din re
prezentativă sînt : Bogdan. Szekely, 
Rebac, Căunci, Florescu, Goloșie 
(care, după cum ne-a spus antre
norul federal,
această așezare, formația de bază), 
Demeiriu, Baga, Chezan, Vamoșiu, 
Popescu și Constantinescu.

vor alcătui, în

regr.es


FOTBAL
a AAA

Ieri, pe ,,23 August“

Selecționata divizionară a efectuat un joc-școală
In vederea meciurilor pe care le va susține în 

acest sezon, selecționata noastră divizionară a efec
tuat ieri, pe stadionul „23 August", un joc-școală 
în compania Școlii sportive nr. 2, care activează în 
campionatul republican de juniori.

întrucît miercuri 13 septembrie, la partida cu se
lecționata cluburilor din Izrael, Constantin Teașcă 
«ui poate folosi nici un jucător de la Steaua (care 
evoluează în aceeași zi la Viena în „Cupa cupelor*, 
al a alcătuit un alt lot. Astfel, ieri a început cu 
următorul „11". Răducanu — Anca, Nunweiller HI, 
Barbu, Mocanu — Ghergheli, Angelescu — Lucescu, 
Dumitrache, Iancu, Cuperman. Pe parcursul celor 
90 de minute au mai fost verificați : Cojocarii (de 
la Siderurgistul Galați), Kallo, Boc, loachim Popescu 
șl Strimbeanu.

Ce s-a urmărit cu prilejul acestui joc-școală? -Fa- 
miliarizarea cu unele trăsături speciale, cum ar fi: 
cursivitate prin construcție colectivă a jocului, par

ticiparea tuturor jucătorilor la ambele laze, de 
atac și de apărare.

Ne-au plăcut mai mult în jocul de ieri: Nun- 
weiller III, Lucescu, Anca, Barbu, Iancu (cât a jucat, 
deoarece fiind ușor accidentat a fost înlocuit în 
min. 32) și Angelescu. Ne așteptam mai mult de la 
Ghergheli, Mocanu, Kallo, Cuperman și chiar de la 
Dumitrache.

întrebîndu-1 pe antrenorul-seiecționer, la Sfârșitul 
antrenamentului, care a fost scopul principal al 
acestui joc-școală. el ne-a răspuns : „După cum știți, 
irleea de joc diferă de la o echipă la alta. Fapt de 
altfel firesc, întrucât fiecare are dreptul să dea do
vadă de personalitate in ceea ce intenționează să 
aplice. Concepția noastră este aceea a jocului co
lectiv constructiv-ofensiv, în cadrul sistemului 
1—4—2—4. Scopul acestui joc-școală : omogenizarea 
echipei pe care o preconizăm in așa fel incit fie
care component al formației să știe precis care îi 
sînt sarcinile în cadrul concepției noastre".

După turneul „Cupa speranțelor olimpice"
UN NOU PREMIU
DE 150000 LEI 

LA LOTO
Cuprinzînd 13 interesante partide 

din campionatele A și B ale țării 
noastre, programul concursului 
PRONOSPORT de duminică 10 sep
tembrie prezintă un deosebit inte
res pentru participanți.

Totodată, reamintim că punctul 
de atracție al concursurilor PRO
NOSPORT, îl constituie premiul 
excepțional, alcătuit dintr-un au
toturism și diferența în bani pînă 
la concurența sumei de 7 5 000 lei.

Concursul PRONOSPORT de du
minică beneficiază de un autotu
rism „SKODA 1000 M.B.“ și 26.500 
lei numerar în cadrul premiului 
excepțional, în afara premiilor 
obișnuite în bani.

9 Plata premiilor la tragerea 
autoturismelor LOTO din 5 sep
tembrie 1967 :

în Capitală — Începînd de sîm- 
bătă 16 septembrie 1967 — prin ca
sieriile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT și aproximativ de luni 18 
septembrie 1967, prin mandate poș
tale.

în țară — începînd aproximativ 
de luni 18 septembrie 1967, prin 
casieriile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT și aproximativ de marți 
19 septembrie 1967 prin mandate 
poștale.

Premiile de la această tragere 
Se pot ridica de la casieriile LOTO- 
PRONOSPORT pînă la data de 
19 octombrie 1967.

9 Nu uitați, astăzi este ultima 
xi la LOTO. Tragerea va avea loc 
mline, vineri 8 septembrie, la Bucu
rești, în str. Doamnei nr. 2, la 
ora 18,00.

PRONOEXPRES NR. 36 
DIN 6 SEPTEMBRIE 1967

Extragerea I:
3 13 26 36 7 30 — 40 42

Fond de premri: 371.925 lei.
Extragerea a II-a :

24 4 46 2 40 45 — 29 21
Fond de premii : 301.996 lei

din care report categoria I :
50.169 lei.

Tragerea următoare va avea
toc, miercuri 13 septembrie 1967, 
la București.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

LA TRAGEREA LOTO 
DIN 1 SEPTEMBRIE 1967

Categoria 1:: 1 variantă întrea
gă a 150.000 lei categoria a 
n-a: 6 a 17.620 lei și 6 a 4.405 
lei; categoria a IH-a : 102 a 1.265 
lei și 149 a 316 lei; categoria a 
W-a: 299 a 525 lei și 432 a 131 
lei ; categoria a V-a : 748 a 257 
lei și 1.113 a 64 lei.

Câștigătoarea premiului de ca
tegoria I : Biro Vi lma din Re
ghin.

Plata premiilor la tragerea Loto 
din 1 septembrie a.c., se va face 
în Capitală, începînd de sâmbătă 
9 septembrie 1967, iar în pTOvin- 
câe, aproximativ de luni 11 septem
brie a.c. și va continua timp de 
45 zile de la data tragerii.

Rubrică redactată de Administra
ta d. stat Loto-Pronosport,

între 25 august și 3 septembrie a 
avut loc în Bulgaria turneul interna
țional de fotbal dotat cu „Cupa spe
ranțelor olimpice", la care a partici
pat’ și echipa reprezentativă de ju
niori a țării noastre.

La înapoierea în Capitală a echipei 
noastre, am solicitat un scurt inter
viu conducătorului lotului, ION A- 
LEXANDRESCU, secretar general ad
junct al F.R.F., și antrenorului fede
ral, GH. OL A.

— Ce valoare au avut echipele 
participante la actuala ediție a tur
neului ?

ION ALEXANDRESCU : Majori
tatea formațiilor au avut jucători de 
categoriile A și B din țările respec
tive, deci cu experiență compctițio- 
nală și cu o mare forță de joc.

— Cum caracterizați comportarea 
echipei noastre ?

GH. OLA : Să recapitulăm rezulta
tele: două victorii (1—0 cu Bulgaria 
B și 2-—1 cu Polonia) și trei înfrm- 
geri (0—2 în fața Iugoslaviei, 2—3 
cu II.R.S..S. și 0—2 cu Cehoslovacia); 
în final, locul 6 din 10 participante. 
Deci o comportare nesatisfăcătoare. 
Cauzele ? Pe lîngă lipsa de experien
ță internațională, jucătorii noștri sînt 
lipsiți de experiență competițională 
la nivelul echipelor de tineret sau

ȘTIRI
EUGcN MLADIN 

STUDIAZĂ 
PE FERENCVAROS

După cum se știe, 
adversara echipei F. 
C. Argeș în „Cupa 
orașelor tîrguri" este 
formația maghiară 
Ferencvaros, Pentru a 
o vedea la lucru din 
timp, antrenorul Eu
gen Mladin intențio
nează să se depla
seze duminică la Bu

dapesta, unde Fe
rencvaros va întîlni 
în cadrul campiona
tului R. P. Ungare 
pe Honved.

Reamintim că pri
ma manșă a meciului 
F. C. Argeș — Fe
rencvaros se dispută 
la Pitești in ziua de 
20 septembrie. Retu
rul este programat 
pentru 11 octombrie 
la Budapesta.

Ritter și ...Oblemenco FATĂ ÎN FAȚĂ
După cum se știe, în partida dispu

tată duminică la Craiova, între •Uni
versitatea și F. C. Argeș, s-a petre
cut o fază controversată. în minutul 
34 oaspeții au înscris un gol pe care 
arbitrul IOSIF RITTER nu ’l-a acor
dat pe motiv de ofsaid. în cronica 
apărută hi ziarul nostru de luni, re
dactorul de fotbal Marius Popescu a 
opiniat pentru valabilitatea golului 
marcat de Kraus.

Completăm relatările referitoare la 
această fază cu două declarații : una 
a arbitrului în cauză, IO SIE RITTER, 
cealaltă a jucătorului craiovean, 
OBLEMENCO, spectator la acest' 
meci.

'RITTER: Doresc să apară în
ziarul „Sportul popular" și pă
rerea mea, pentru a nu se cre
de că eu am fost ,jîn afara jo
cului". în momentul cînd Kraus a 
tras la poartă .„arbitrul de linie Da
vid a fost cu fanionul sus. semna- 
lind poziția în afară de joc a lui 
Radu. Situat pe aceeași linie cu Da
vid. și fiind convins de infracțiune, 
am confirmat-o prin fluier, penalizînd 
cu o lovitură liberă indirectă, din lo
cul unde se afla Radu în momentul 

seniori. Spre deosebire de celelalte 
participante, echipa noastră a avut 
numai jucători născuți după 1 sep
tembrie 1049, și un singur jucător 
din divizia B (Viciu). De asemenea, 
randamentul individual a fost inegal 
de la joc la joc și chiar în cadrul 
aceluiași meci datorită slabei capa
cități de efort' (jucători firavi, cu o 
bază de instruire și pregătire fizică 
generală și specială incomplete). Ase
menea deficiențe au arătat Etern, Ior- 
dănescu, Ciutac, Schwartz, Viciu, Dia- 
conu. Bărbulescu. Cu acest prilej s-a 
observat că unii- datorită carențelor 
mari de pregătire sau profilului 
psih ic-volitiv, nu au perspective de 
creștere la nivelul cerințelor actuale. 
Mă refer — în acest sens — la Bun- 
gețeanu, Cotigă și R. Ionescu.

— La ce concluzii s-a ajuns după 
turneu ?

ION ALEXANDRESCU : Ele nu 
sînt prea îmbucurătoare. Acest tur
neu — ca și alte întâlniri internațio
nale ale juniorilor noștri — desfășu
rate în ultimul timp — a avut darul 
să pună în discuție activitatea de 
ansamblu ce se duce în acest sector

Avem aici multe lucruri de făcut, 
începînd cu selecția și terminînd cu 
pregătirea fizică, tehnică si tactică.

P. VINTILĂ

• INFORMAȚII
C.S.M. SIBIU-GAZ 

METAN MEDIAȘ 
0—0

SIBIU, 6 (prin tele
fon). Partida restan
tă din divizia B se
ria a Il-a, dintre 
C.S.M. Sibiu și Gaz 
metan Mediaș, a de
zamăgit pe cei 6 000 
de spectatori. Jocul 
a fost de slabă fac
tură tehnică, anost.

Gh. I'opîrceanu- 
coresp.

RITTER

marcării golului. Aceasta deoarece 
Radu se afla în direcția mingii la 3 
metri de portar, în spatâle apărători
lor. I.a pauză a intrat în cabină tov. 
Puiu Rapaport, care m-a tras la răs
pundere pentru anularea golului. A 
mai venit tov. Marii1 s Popescu, redac
tor la revista Fotbal, cerîndu-mi să-i

Are cuvintul ing.
ANDREI RĂDULESCU, 

președintele Colegiului 

central de arbitri

Primele etape ale campionatului au 
fost marcate de acordarea unor lovi
turi de la 11 metri care, în majori
tatea cazurilor, au fost transformate, 
avînd astfel un cuvânt ho tarilor de 
spus în stabilirea .rezultatului. S-a 
putut constata la arbitrii noștri un 
plus de curaj, o sporire a simțului 
de răspundere îu acordarea acestei 
grave sancțiuni, pronunțată acum fără 
ezitare și împotriva echipelor gazdă 
(Vasile Dumitrescu : două lovituri de 
la 11 metri în meciul Steaua—A.S.A. 
Tîrgu Mureș ; Al. Alexe : -penalii ni 
din care a egalat Farul, în jocul cu 
A.S.A. Tîrgu Mureș).

Cum aefrrdarea ț»ah... neacordarca 
unei lovituri de la 11 metri stârnește 
de obicei discuții în tribune, igno- 
rîndu-se ceea ce este esențial, ’LI
TERA REGULAMENTULUI, publi
căm articolul de mai jos, scris de 
ihg. Andrei Rădulescu, -președintele 
Colegiului central de arbitri.

Cînd se acordă 
„11 metri" ?

In legătură cu această penalizare 
maximă este necesar să facem unele 
precizări.

Regulamentul jocului de fotbal pre
vede foarte clar : „dacă un jucă
tor al echipei în apărare comite ÎN 
MOD INTENȚIONAT una din cele 
9 greșeli arătate în art. 12 el va fi 
sancționat cu o lovitură de pedeapsă".

Pentru rememorare vom enumera 
cele 9 greșeli prevăzute în regu
lament :

a) lovește cu piciorul sau încearcă 
să lovească cu piciorul un adversar;

b) pune piedică unui adversar, cu 
alte cuvinte îl face să cadă sau în
cearcă să-i provoace căderea, fie 
folosința piciorul, fie apleeîndu-se în 
fața sau în spatele lui ;

c) sare asupra unui adversar ;
d) atacă un adversar în mod vio

lent sau periculos ;
e) atacă pe la spate pe un adver

sar care nu face obstrucție ;
f) lovește sau încearcă să lovească 

un adversar ;
g) ține un adversar cu mina sau 

cu o parte oarecare a brațului ;
h) împinge un adversar cu mîna 

sau cu o parte oarecare a brațului ;
i) joacă mingea cu mîna, adică o 

poartă, o lovește sau o aruncă cu 
mîna sau cu brațul (cu excepția por
tarului in propria suprafață de pe
deapsă).

Despre penalizarea unei echipe cu 
lovituri de la 11 m, se pot face o 
sumedenie de comentarii mai ales 
că infracțiunile comise de jucătorii 
din apărare, în propria suprafață de 
pedeapsă, nu seamănă niciodată una 
cu alta.

A. S. A. TG. MUREȘ
— SELECȚIONATA 
SENEGAL 7-0 (3-0)

TG. MUREȘ. 6 (prin 
telefon). — Peste 
9 000 de spectatori au 
asistat Ia meciul in
ternațional amical de 
fotbal dintre echipa 
locală A.S.A. Și se
lecționata Senegal. 
Gazdele au jucat 
foarte bine și au câș
tigat cu scorul de 
7-0, prin gerlurile 
marcate de Du mi tr iu
III (min. 4 și 80).

Siko (min. 5 și 65). 
Pavlovâci (min. 66), 
M. Dieng (min. 24, 
autogol), Dodu (min. 
70). A arbitrat P. 
Sotir — Mediaș. 
(I. PĂUȘ și A. SABO, 
coresp.).

RAPID—POLI
TEHNICA BUCU
REȘTI 1—1 (0—0)

In cadrul pregăti
rilor în vederea eta
pei de duminică. Ra

OBLEMENCO

explic motivele care ni-au determinai 
să anulez golul. La făl, tnv. L>omo- 
ziuă, crainic la radioteleviziuRe. 
Ceea ce mi se pare curios e :că jucă
torii de la F. C. Argeș nu au protes
tat. Mai mult decît atît, Stelian, 
care în momentul dictării loviturii li
bere indirecte m-a întrebat —, in ter

In cele ce urmează mă voi rezu
ma însă numai la câteva aspecte le
gate de această prevedere regula
mentară care, după părerea mea, 
necesită să fie subliniate :

— infracțiunea, pentru a se înca
dra în spiritul -regulamentului în ve
derea penalizării cu 11 m, trebuie să 
fie comisă ÎN MOD INTENȚIONAT ;

Hențurile și faulturile involuntare 
(exemple : șut puternic de la cîțiva 
metri în mîna unui apărător care 
își ține mîinile normal lîngă corp ; 
Împiedicarea unui atacant de un a— 
părător căzut jos care nu a arătat 
nici o intenție de a pune piedică 
etc. etc.) nu trebuie penalizate ;

— în nici un aliniat din regulament 
nu se precizează că loviturile de 11 
m trebuie să se acorde în funcție

de... gravitatea faul
tului (? !). De a- 
ccea aprecierea, „cu 
ușurință**, atribuită 
acordării unui 11 m 
este improprie. Fault 
mai „tare* sau mai 
„ușor* nu există, 
ci numai FAULT.

Este total greșită interpreta
rea unora care, apreciind că a fost 
un fault mai „ușor**... arbitrul ar fi 
trebuit să acorde... o lovitură liberă 
indirectă î (din păcate astfel de gre
șeli comit și unii arbitri) ;

— trebuie combătută — ca fiind 
contrară regulamentului — idee» u- 
nora care condiționează valabilitatea 
unui 11 m de posibilitatea jucătoru
lui faultat de a marca sau nu gol, 
în momentiH comiterii* infracțiunii 
de către adversarul său.

Expresia — destul de frecventă din 
păcate — „nu era fază de gol“... este 
eronată și fondul ei nu are nimic 
comun cu regulamentul.

Un exemplu clasic (e drept destul 
de rar) I-a constituit jocul Universi
tatea Craiova — Rapid din campiona
tul trecut cîștigat de craiovenj cu 
1—0 din 11 ni. După ce Răducanu a 
degajat mingea, jucătorul Dan Coe 
l-a îmbrîncit violent cu mîinile pe 
un atacant craioveari în interiorul 
careului propriu. Din întâmplare ar
bitrul a văzut acest gest, deși în 
mod normal trebuia să urmărească 
cu ochii mingea care în acea cli
pă se găsea departe de poarta Ra
pidului. Prompt, a aplicat regulamen
tul „și, cu toate că jucătorul faultat 
nu se găsea în... „fază de gol“ ! ! a 
dictat li m. care a decis și victo
ria unei echipe.

Am făcut aceste considerațiuni cu 
scopul lămuririi unor probleme care, 
dacă pentru specialiști par extrem 
de simple și cunoscute, pentru ma
rea masă a spectatorilor ridică u- 
neori senine de întrebare asupra de
ciziilor luate de arbitri.

pid București a în- 
tilnit ieri, pe stadio
nul Ciulești, forma
ția Politehnica. Me
ciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egali
tate: 1-1. Au înscris: 
Cornșa (min. 56), 
pentru Politehnica și 
Neagu (min. 60), 
pentru Rapid.

De remarcat fap
tul ci Ion Ionescu a 
ratat o lovitură de 
la 11 m (min. 85).

meni pftUticoși — de ce arn anulat 
golul, a venit dtepă terminarea jocu
lui și și-a cerut scuze dacă în timpul 
acela a fost țmțiti nervos. în conclu
zie — după părerea mea infracțiunea 
a fost clară, iar decizia promptă".

OKLEM F/NC0 : ,,Golul realizat de 
Kra us a fost valabil. El a șutat di
rect la poartă drn afara careului de 
1'6 m Ohcanu (n.n. deci nu Radu 
cum crede arbitrul Ritter) se afla in 
în poziție de OFSAID PASIV, ncin- 
flu«rrțînd m nici un fel desfășurarea 
fazei. Reacția iniediată ® echipei 
noastre ca și a publicului ?a fost de 
acceptare a golului. Nimeni ji-a pro
testat, clar arbitru! I. Ritter a dat 
o altă decizie.

Echipa noastră a cîștigat ! Consider 
însă că e bine sa restabilim adevărul. 
•La Craiova am beneficiat noi de o 
greșeală de arbitraj, în schimb la 
București. în meciul cu Dinamo, am 
pierdut un punct' în condiții similare. 
Dorința noastră, a tuturor jucătorilor, 
este ca soarta fiecărei paTtide să «fie 
stabilită prin confruntarea loială a 
forțelor și nu prin greșeli (voite sau 
nevoite) de arbitraj*.



H EUROPENELE" DE australianului

în „Cupa Mamaia

CANOTAJ IN SPANIA
VICIIY 6 (Agerpres). — Cu prile

jul lucrărilor Congresului Federației 
internaționale de canotaj academic 
s-a stabilit ca întrecerile campionate
lor europene masculine și feminine să 
se desfășoare în 1969 In Spania. Anul 
viitor nu vor avea loc campionate eu
ropene masculine, deoarece se desfă
șoară Jocurile Olimpice. Campionatele 
europene feminine din 1968 se vor 
desfășura la Berlin pe lacul Grunau, 
Se proiectează ca din 1970 să se des
fășoare și 
nunine care 
mate din 4 
(Elveția) a
Federaiiei internaționale de speciali
tate

campionate mondiale fe- 
urmeaztt să fie progra- 
în 4 ani Thomas Keller 
lost reales președinte al

CONSTANȚA. 6 prin telefon, de la 
trimisul nostru' — Cu sosirea te- 
nlsmanului olandez Tom Okker, a 
vest-germanulul ingo Buding, a aus
tralianului Ron Mc Kenzie și a Italia
nului Sergio Palmieri, lista partici- 
panților la competiția Internațională 
de tenis „Cupa Mamaia" este com
pletă. Sînt reprezentate în întrecere 
12 țări, iar turneul masculin poale 
fi socotit ca unul din cele mal pu
ternice disputate la noi in țară.

Șl In a doua zi a competiției s-a 
făcut remarcat tinărul tenisman ro
mân Ion Santel, care a luptat timp 
de 3 ore epuizante In fața australia
nului Mc Kenzie. Acesta din urmă a 
ciștigat numai în prelungiri, la scorul 
de 6—8, 6—1, 12—18. Setul decisiv al 
partidei »-a disputat la tensiune 
maximă. După ce Sântei l-a egalat 
pe adversar de la 4—5 șl două meci- 
baluri, a fost rinduî său să conducă 
cu 7—6 (șl două mecibaluri) $1 10—9 
(un mecibal). Abia după aceste răs
turnări de scor, tenismanul austra
lian a reușit să se distanțeze. Fără 
a minimaliza efortul remarcabil al 
lui Sântei, trebuie să-l notăm, din 
păcate, și unele atitudini necontro
late.

noștri reprezentant! au avut 
diferite. în al doilea tur al

Primii 
evoluții 
probei de simplu. Dacă Ion Tiriac 
a înregistrat o victorie mai ușoară 
la S. Mureșan (6—1, 7—5), Ilie Năs- 
tase a trebuit să lupte serios în fața 
tenacelui său adversar, sovieticul 
Pescenko (6—3, 5—7, 6—4).

Dintre cele patru partide ale sfer
turilor de finale ia simplu feminin; 
cea mai reconfortantă a fost aceea 
dintre campioana R. D. Germane, 
Helga Magdeburg și reprezentanta 
noastră Agneta Kun. printr-un joc 
activ, cu atacuri puternice, Agneta 
Kun a reușit să-și întreacă adversara 
cu 6—4, 6—1.

Au început și întrecerile de dublu, 
care se anunță de asemenea, deo
sebit de atractive.

C. COMARNISCHI

Tenismanul englez Graham Stilwell, In acțiune
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rezultate : simplu masculin, 
I : Popovlcl—Van Eysden (Ol.)

Alte 
turul 
6—2, 6—0 ; Buding—Stoleriu 6—0, 6—2. 
Turul li: Holecek—Mărmureanu 6—4, 
6—* ; Buding—Dron 6—2, 6—3 ; Okker 
—Boaghe 6—4, 4—3 tntr. ; Stilwell—

Palmieri 4—6, 6—3, 4—2 într. Simplu 
feminin, sferturi de finală : Julieta 
Boboc—Felicia Bucur 2—6, 7—5, 6—2; 
Hella Klede—Mariana Ciogolea 6—2, 
11 —9 ; Jana Sonska — Valeria 
Balacl 6—2, 6—3. Dublu feminin : Bo
boc, Kun — ioana șl Cristina Bădin 
6—1, 6—2; Dron, Butoi—Arhipova, 
Potopenko 6—4, 7—5 ; Sonska, Cio
golea—Bucur, Bălăci 6—2, 6—1.

încep cursele pentru titlurile de campioni ai Europei la canotaj academic
La scurt interval de la încheie

rea disputei pentru supremație în 
canotajul feminin. Franța găzdu
iește; tot la Vichy, o nouă compe
tiție de anvergură a schifului. Este 
vorba de Campionatul european 
masculin de canotaj academic, care 
a depășit o jumătate de veac de 
existență („actul de naștere* a fost 
semnat în 1893. la Orta, în Italia), 
aflîndu-se la o respectabilă vîrstă 
— 54 de ediții. întrecerile au 
strîns la start, și de această dată, 
un număr impresionant — 400 — 
de reprezentanți a trei continente 
și 24 de țări: Austria. Australia, 
Belgia Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca. Elveția Finlanda, Franța,

Marea 
Olanda, 
R.F.G.,

Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Britanie, Noua Zeelandă. 
Polonia,
Spania, 
U.R.S.S. 
ridicată 
tori, < ca .
putem afirma că lupta pentru ti
tluri se anunță deosebit de dîrză 
și de echilibrată.

Campionatul european masculin 
este eșalonat pe 4 zile : joi (serii), 
vineri (recalificări), sîmbătă (semi
finale) și duminică (finale). Dintre 
obișnuitele 7 probe, care se vor 
desfășura pe distanța clasică de 
2 000 m, cea mai populată este

România. R.D.G.,
S.U.A., Suedia, Ungaria, 
Avînd în vedere valoarea 
a multora dintre competi- 
și mărturia ultimelor ediții.

TURNEUL DE TENIS DE LA FOREST HILLS

proba de schif 
angajate 20 de ___

în ultimii ani, schifiștii 
noastre au participat cu regularitate 
la „europene”. La Duisburg, în 
1965, ei au reușit să „promoveze” 

doar 2 echipaje în finală, unde au 
ocupat locurile IV la 2+1 (Batschi, 
Ceapura) și VI la dublu (Pave
lescu, Ciocoi). De menționat că a- 
nul trecut, la „mondialele” de la 
Bled, doar Aposteanu și Pavelescu, 
tot la dublu, au „răzbit" în fina
le, terminînd însă pe un loc mo
dest — V. în fine, să nu uităm că 
istoria canotajului românesc a fost 
onorată de cucerirea titlului de 
campion european, în 1955, la 
Gând, în Belgia, de către schiful 
de 4 fără cîrmaci (Ștefan Pongraț, 
Radu Nicofae, Anton Sînceac, Tî-

4-f-l, în care 
echipaje.

sînt

țării

beriu Măcean). 
vor lua startul 
nești : 4+1 (R.
pura, E. Stratan, S. Tudor+L. La- 
vrenschi) — în seria cu Austria, Ce
hoslovacia, Finlanda, Franța ; 2 f.c. 
(A. Chirlacopschi, F. Zaiț) — cu 
Elveția. Italia, S.U.A., U.R.S.S.; 
schif simplu (C. Ciocoi) — cu Da
nemarca, Elveția, R.F.G., S.U.A. ; 
4 f.c. (P. Cichi, F. Papp, I. Husa- 
renco, S. Tarasov) — cu Elveția, 
Franța, Italia, R.D.G. ; dublu (A. 
Aposteanu, O. Pavelescu) — cu 
Belgia, Elveția, Olanda, R.F.G. La 
2+1 și 8+1 nu prezentăm echi
paje. Acum, așteptăm ca sportivii 
noștri să „spargă gheața* și să a- 
saltezc cu mai mult curaj califica
rea în finalele acestei importante 
competiții (n. m.).

Astăzi, la Vichy,
5 echipaje româ- 
Batschi, P. Cea-
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DINAMO ZAGREB A C1ȘTI-

GAT „CUPA ORAȘELOR

TÎRGURI“

In al
„Cupei
Zagreb
(0-0) cu Leeds United, cîșligînd 
trofeul.

doilea meci din finala 
orașelor tîrguri". Diname 
a terminat la egalitate

CELTIC GLASGOW - PENA-

ROL 2-1

NEW YORK. — La Forest Hills 
an continual campionatele internațio
nale de tenis ale S.U.A. Iată princi
palele rezultate înregistrate în proba 
de simplu masculin : Osuna (Mexic) 
— Addison (Australia) 8—6, 6—3, 
6—1 ; Dewitt (Republica Sud-Africa- 
i»3) — Pasarell (Porto Rico) 3—6. 
4 — 6, 6-3, 6—4, 12—10; Holmberg 
(S.U.A.) — Smith (S.U.A.) 9—7,
6—3, 6—4 ; Davidson (Australia) —

Mc Manus (S.U.A.) 6—0, 6—1,
6—4 ; Newcombe (Australia) — 
Richey (S.U.A.) 13—11, 6—2, 4—6, 
6—3. La feminin: Lesley Turner 
(Australia) — Marina Godwin (Re
publica Sud-A fricană) 4—6, 6—1,
6— 0; Rita Bentley (Anglia) — 
Pamela Teeguarden (S.U.A.) 9—7 >
7— 5; Ann Haydon (Anglia) — Kerry 
Melville (Australia) 7—5, 6—3.

I
La 64 m adîncime sub apă, fără aparat de oxigen! |

HAVANA. — In cadrul unei tenta
tive pentru stabilirea recordului mon
dial de adîncime în mare, fără aparat 
de oxigen, înotătorul italian Enzo 
Maiorca a reușit să se scufunde la 
64 m. Performanța sa constituie un 
nou record al lumii. 24 de ore mai 
tîrziu, italianca Giuliana Trcleani a

corectat recordul mondial feminin. Ea 
a plonjat în mare atingînd adîncimea 
de 45 m. Aceste tentative încununate 
cu succes au avut loc pe plaja de la 
Cayo Avaloș, la 160 km sud de Ha
vana, înaintea deschiderii campiona
tului mondial de pescuit submarin.

I
I 
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Peste 65 000 de spectatori an ur
mărit marți seara în nocturnă la 
Glasgow meciul amical de fotbal din
tre echipa Celtic Glasgow, clșligă- 
toarea „Cupei campionilor europeni*, 
și formația Penarol Montevideo. 
Fotbaliștii scoțieni au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 (2—0), prin
punctele marcate de Walace în minu
tele 13 și 27. Spencer a înscris în 
minutul 70 pentru oaspeți.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTI

LOR MAGHIARI

Un monstru coborît de pe altă planetă ? Nu. Doar un 
oecupaj izbutit al fotografului care l-a surprins pe automo
bilistul belgian Jacky ickx în timpul „Marelui Premiu al 
Olandei”, desfășurat recent pe circuitul de la Zandvoort.

sînt : Jack Dempsey, uene 
Tunney, Rocky Marciano, Joe 
Louis, Jim Corbett, John 
Sullivan, jack Johnson, Jim 
Jeffreys, Cassius Clay, Bob 
Fitzsiommons, Max Baer, 
Jess Willard, Max Schmelling, 
Jack Sharkey, J. Braddock și 
Jersey Joe Walcott. Ei au fost 
selecționați de un grup de 
specialiști dintre cei 22 de 
campioni mondiali ai erei pu- 
gilîstîce moderne, de ia John 
Sullivan (1882) pină la Cassius 
Clay.

Și, astfel, spectatorii care 
se vor întîlni la 11 septem
brie la „Convention Hali” din 
Miami vor putea asista la 
„meciuri" cu totul neobiș
nuite, ca de pildă : Joe Louis 
—Jess Willard, Cassius Clay- 
Max Schmelling, Rocky Mar
ciano—Gene Tunney. Pentru 
„buna desfășurare a întrece
rilor", peste îoo de experți 
americani în domeniul boxu
lui au furnizat tot ceea ce 
cunosc în legătură cu cei 16 
campioni. In felul acesta, în 
mașina electronică de calcul 
vor fi introduse peste 10 000 
de informații cu privire ia 
acești boxeri Ele vor cuprin
de : viteza, rezistența, calită
țile psihice, tehnica în ring, 
forța loviturilor, rezistența la 
recepția loviturilor, nivelul și 
mărimea diferiților mușchi, 
numărul meciurilor susținute 
și rezultatele lor, înălțimea și 
greutatea, alonja. perioada 
cit au practicat sportul cu 
mănuși și multe altele.

Procedîndu-se £n acest fel, 
specialiștii americani consi
deră că se va reuși, în sfîrșit, 
prin intermediul unor metode 
obiective, să se rezolve con-

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
CINE ESTE CEL MAI BUN 

BOXER AL LUMII?

Intrucît oamenii nu au reu
șit pînă acum să ajungă Ia 
un acord privind răspunsul 
la întrebarea : „Cine a fost cel 
mai bun boxer al lumii la 
toate categoriile părerile
continuînd să fie extrem de 
divergente, la 11 septembrie 
se va încerca rezolvarea aces
tei probleme cu ajutorul unei

uriașe mașini electronice de 
calcul, inițiativa aparține unei 
societăți de radio din Miami, 
care a organizat pentru a- 
ceastă zi o „gală de box elec
tronică" la „Convention Hall“, 
cea mai mare sală de reuniuni 
din acest oraș.

Un număr de 16 boxeri care 
au deținut centura de cam
pioni mondiali in ultimii 65 
de ani vor fi puși să „lupte" 
prin intermediul mașinii elec
tronice de calcul. Aceștia

troversa privind desemnarea 
celui mai bun boxer din toate 
timpurile.

O „PERFORMANTA" INE
DITA A IRENEI KIRSZEN- 

STEIN
Multipla recordmană de 

sprint Irena Kirszenstein 
(R.P. Polonă) se poate mîn- 
dri cu un record puțin obiș

nuit. Id îndelungata sa ca
rieră sportivă Irena nu a 
.comis” nici un start fals. 
Atleta poloneză părăsește 
totdeauna blocurile de 
start cu o oarecare întîr- 
z.iere pe care o recuperea
ză însă de obicei pe par
curs După cum susține 
Maniak, recordman polonez 
la 100 m, fiecare sprinter 
de clasă poate să înregis
treze starturi false. El o 
sfătuiește însă pe Irena 6ă 
riște. O dată va înregistra 
un start fals, iar altă dată 
— un nou record mondial...

LA CENTRUL DE PRESA 
din Grenoble a fost instalat 
ordinatorul I.B.M. 360, care 
va calcula fn numai două 
minute rezultatele fiecărei 
probe a întrecerilor Jocu
rilor Olimpice de iarnă și 
le va transmite ziariștilor. 
Aparatul va permite ca re
zultatele să fie comunicate 
simultan televiziunii, pe 
panourile luminoase de afi- 
șaj, la masa presei și va 
perfora benzi pentru tele
imprimatoare. Astfel, după 
cum scrie ziarul „Le Fi
garo", „primul campion o- 
limpic, singurul despre care 
se poate prevedea de pe 
acum că va bate toate re
cordurile, a sosit de acum 
ia Grenoble".

RALIU CU AUTOMOBILE 
„ANTICE"...

Două automobile „an
tice*, construite în anii 
1907 și 1910, ale căror 
echipaje sînt compuse din 
patru francezi, au sosit 
săptămîna trecută la Ere
van după ce au parcurs 
8 000 kilometri în cadrul 
unui raliu ce va străbate 
mai multe țări. Startul ra
liului a fost dat la Cap

Nord (Norvegia), tronsonul 
nord-sud al itinerariului I 
fiind încheiat în capitala i 
R.S.S. Armene. Automobi
lele vor străbate în conți- I 
nuare cel de al doilea I 
tronson, est-vest, care le 
va purta prin Turcia, Bui- I 
garia. Iugoslavia, Italia și | 
Franța. Echipajele au anun
țat intenția de a încerca I 
să efectueze ascensiunea | 
muntelui Ararat, tentativa 
fiind condiționată însă de I 
starea drumurilor de acces. |

1N FAȚA ofițerului stării 
civile din orașul englez I 
Sheffield a avut loc căsă- | 
toria domnișoarei Ethel 
Foot cu tînărul Roger Ball. I 
Intrucit mireasa a ținut | 
să-și păstreze numele de 
fată alături de cel al soții- I 
lui, ea se numește Ethel * 
Foot-Ball. Ideea a plăcut și I 
soțului, care a adoptat ace- I 
Iași nume. Bineînțeles, am- ■ 
bii sint mari amatori ai I 
sportului cu balonul ro
tund.

MARATONISTI
CU INIMA ARTIFICIALA? I

La cel de al II-lea con- . 
greș de chirurgie experi- I 
mentală de la Louvain, prof. 
Kolff din Cleveland a ex- I 
primat părerea că la d.O. * 
din 1984 la proba de ma- I 
raton vor participa concu- I 
renți cu... inimă artificială, . 
introdusă prin operație 1 I 
Profesorul a informat, în 
continuare, că în viitorii I 
zece ani circa 100 000 de • 
americani vor primi... cite I 
o inimă artificială 1

Selecționerul echipei de fotbal a 
Ungariei. Rudolf Illovsky. a alcătuit 
echipa în vederea meciului de Ia Viena 
cu selecționata Austriei Fcliipa arc 
următoarea componență : Tamas, Ka- 
poszta Matrai. Szuecs. Ihasz, Mat- 
hes'z, Rakosi, Bene, Varga. Albert și 
Farkaș. Rezerve: Celei. Pancsics, 
Corocs, Molnar. Intr-o convorbire cu 
reprezentanții presei sportive maghia
re Rudolf Illovsky a declarat: 
„Meciul se anunță greu, deoarece 
fotbaliștii austrieci joacă foarte bine 
acasă. In acest an mai avem de sus
ținut și alte partide dificile cu echi
pele R.D. Germane și României. 
Cred că echipa va corespunde. Am 
alcătuit formația pe scheletul echipei 
Ferencvaros, care se află in mare 
formă“.

• In campionatul de fotbal al An
gliei s-au disputat trei noi întîlniri 
încheiate cu următoarele rezultate teh
nice : Coventry — Southampton 2—-1; 
Fverton — West Ham United 2—0 5 
Nottingham — Liverpool 0—1.

8 ECHIPE ÎN TURNEUL DE LA 

JOCURILE MEDITERANEENE

în turneul de fotbal din cadrul Jo
curilor Mediteraneene care încep Ia 
Tunis, echipele participante au fost 
împărțite în două grupe preliminare. 
Iată meciurile programate în grupa A: 
Algeria—Franța; Italia—Maroc (la 7 
septembrie) : Italia—Algeria (9 sep
tembrie) ; Maroc—Franța (10 sep« 
tembrie) ; Algeria—Maroc și Italia— 
Franța (12 septembrie). In grupa B 
se întîlnesc : Tunis—Libia (8 sep
tembrie) ; Turcia—Spania (9 septem
brie) ; Tunis—Spania, Turcia—Libia 
(11 septembrie) ; Tunis—Turcia și 
Spania—Libia (13 septembrie). Se
mifinalele vor fi disputare la 15 
septembrie între prima echipă clasată 
în grupa A și cea de a doua din 
grupa B. iar prima din grupa B cu 
cea de-a doua din grupa A. Finala 
este programată la 17 septembrie.
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