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Ciucă, Gruescu, Silberman și Chivăr 
in finala turneului internațional de box

Dintre sportivii români care au boxat Joi seara, Victor Silberman a făcut cea 
mal frumoasă partidă. EI l-a Învins prin abandon tn repriza secundă pe U. Beyer (Vor- 
warts), după ce făcuse o adevărată demonstrație de scriniă pugilistică. Tot înainte de 

limită a ciștlgat șl C. Gruescu. Adversarul său J. Sar- 
kozi (Dukia), rănit la arcadă, a abandonat în rep. 
a ii-a.

Ciucă a boxat mat bine decît in prima partidă cu
cerind o meritată victorie în fața coreeanului Kim 
Ing San.

Alte rezultate : A. Saskov (T.S.K.A. Moscova) b. p. 
A. Simlon (Steaua), Han Zong He (Sel. armatei R.P.D. 
Coreene) b. p. O. Gorea (Steaua), J. Kazdi (Honved 
Budapesta) ti. P. G. Bordulln (T.S.K.A.), V. Treguiov 
(T.S.K.A.) b. ab. II H. Stumpf (Steaua), Kim Zang Su 
b. p. T. Kernel (Dukla), p. Sommer (Dukla), b. p. I. 
Nesterov (T.S.K.A.), B. Hell (Vorwarts) b. p. S. Mathe 
(Honved).
• Finalele turneului international de box vor avea 

loc sîmbătă, de la ora 19,30, pe Stadionul Republicii.

La lupte greco-romane

BUCUREȘTI - TOKIO 

4^- 2M
Ieri seară, în sala Ciu

lești, întîlnirea de lupte 
greco-romane dintre se
lecționatele orașelor Bucu
rești și Tokio, a revenit 
sportivilor noștri, cu sco
rul de 4’/2—21/2.
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„CAZUL ANQUETIL‘<
In lumea ciclismului a făcut vîlvă suîH 

pendarea marelui ciclist francez Jacques 
Anquetil, absent de la recentele campio< 
nate mondiale din Olanda. Va fi acea
sta un punct-terminus în eariera „Dom
nului cronometru** ? Multiplele aspects 
ale problemei sînt prezentate azi în zia* 
rul nostru, la pag. 4.

Data începerii campionatelor 
de seniori la volei

F. R. Volei a fixat duminică 15 oc* 
tombrie, ziua începerii luptei pentru în-» 
tîietate din Divizia B, masculin și femi
nin, șî duminică 3 decembrie, aceea a 
disputării primei etape din Divizia A. 
atît în competiția masculină pentru titlul 
de campioană republicană, cît și în com
petiția feminină.

A XVI-A EDIȚIE A „TURULUI ROMÂNIEI *
• WEEK-END? • VA PREZENTAM ECHIPA SECUNDA A ROMÂNIEI • O MOTOCI-
CLETA PENTRU CÎSTIGĂTORUL CURSEI • DUMINICA ÎNCEP SA SOSEASCĂ ECHI
PELE DE PESTE HOTARE

Cele cîteva zile — mai 
precis 4 — care au mai 
rămas pină cînd starterul va

Preț unic 
ia cuplajul 
de fotbal 

de duminică
în cadrul celei de a 4-a 

etape a campionatului divi
zionar de fotbal, duminică, 
pe stadionul „23 August*6 
din Capitală", se vor dis
puta în cuplaj meciurile 
Dinamo București—Dinamo 
Bacău și Steaua — Steagul 
roșu.

Spectatorii vor avea acces 
pe întreg stadionul, la un 
preț unic : 8 lei.

„Cupa României** 
la călărie

De vineri pînă duminică, 
pe baza hipică din Calea 
Plevnei, va avea loc com
petiția de călărie dotată cil 
„Cupa României". I.a între
ceri și-au anunțat partici
parea sportivi de la clubu
rile bucureștene Steaua, Di
namo, Știința, precum și 
de la Petrolul Ploiești. 
C.S.M. Sibiu și alte asocia
ții sportive.

Iată programul competi
ției : mieri. ora 16: obsta
cole juniori cat. semiu- 
șoară (barema A la crono
metru), categoria ușoară — 
fete (barema A la crono
metru), categoria ușoară — 
seniori (barema A la cro
nometru); sîmbătă, ora 16: 
eategoria ușoară — juniori 
(barema A cu 2 baraje), 
categoria ușoară — fete 
(barema A cu 2 baraje) ; 
categoria ușoară — seniori 
(barema A cu 2 baraje); 
duminică, ora 10 ; proba de 
obstacole pe echipe.

Transferările 
la schi—bob

După cum ne anunță 
F.R.S.B.. perioada de tran
sferări la schi și la bob 
expiră pe data de 30 sep
tembrie. 

da semnalul de plecare în 
prima etapă a celui de al 
XVI-lea «Tur al României* 
sînt folosite din plin în 
toate „taberele". Antreno
rul Nicolae Voicu și-a luat 
astăzi băieții și a plecat la 
Predeal. Week-end ? Nu. O 
măsură de siguranță: .ma
gul" vrea să fie sigur că 
primul cvintet n-a pierdut 
deprinderea de a... escala
da munții. Duminică Ga
briel Moiceanu, Emil Rusu, 
Ion Ardeleanu, Francîsc 
Gera și Constantin Grigore 
vor reveni în Capitală.

Antrenorul Ernest Gol- 
goți și-a fixat, pentru cî
teva zile, .cartierul gene

Performeri de talie europeană 
la startul „internaționalelor" de înot

Un duel așteptat cu mare interes:
Cristina Balaban — Zdenka Gasparac (1:09,4 la 100 m spate)

Ko cădea recordul lui Al. Popescu la 100 m delfin (63,2) ? Iată-l pe Vladimir Moraru, 
unul din candidafii la această tentativă. Foto: R. Teodor

Organizatorii „internaționa
lelor" de înot au primit noi 
înscrieri Ia întrecerile ce vor 
avea loc sîmbătă și duminică 
(de Ia ora 17) în piscina 
Dinamo.

Delegația Cehoslovaciei va 
prezenta în concurs un spe
cialist al probelor de delfin, 
care parcurge „suta" în mai 
puțin de 60 de secunde. Este 
vorba de campionul țării, J. 
Vagner, creditat în acest sezon 
cu performanța de 59,8 s. El 
va fi însoțit de un bun sprin
ter, Tippman (56,3—100 m 
liber), de campionul probelor 
de spate, Jadmy (63,3—100 
m și 2:21,6—200 m), și tînă- 

ral" Ia Predeal. Cum însă 
datele pentru prezentarea 
cicliștilor din echipa secun
dă a României se află în 
fișierul nostru documentar, 
n-a mai fost necesar să 
facem o plimbare la 
munte...

WALTER ZIEGLER — 
căpitanul echipei — s-a 
născut la 10 mai 1938 în 
comuna Cincul (raionul 
Agnita, regiunea Brașov). 
Si-a început cariera ci- 
clistă în anul 1956, sub în
drumarea antrenorului Ni-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a) 

rul fondist Suba (18:16,0— 
1500 m liber).

* Iugoslavia anunță pe 
lista participanților o înotătoa
re în mare formă, Zdenka Gas
parac, care a parcurs recent 
distanța de 100 m spate în 
1:09,4. Așadar — o excelentă 
adversară pentru multipla 
noastră campioană. Cristina 
Ratnban. Din același lot mai 
fac parte și Mladosici (2:22,4 
—200 m delfin), Clekovici 
(4:28,0—100 m liber), Svarc 
(2:43,0—200 m bras) și 
Maria Segrt (5:01,4—400 m 
liber).

© Austria va fi prezentă 
pentru prima oară în această 
competiție cu două talentate

Incepînd de azi, pe poligonul Tunari

A X-a edific a campionatelor
internaționale de tir ale României

Standurile și aleile renumi
tului poligon din pădurea Bă- 
neasa, locul de desfășurare a 
celei de a X-a ediții a „inter- 
naționalelor“, au cunoscut ieri 
animația specifică pregătirilor 
pentru marile concursuri in
ternaționale. Zeci de trăgă
tori, de diferite naționalități, 
făceau cunoștință cu liniile de 
tragere, se întrețineau în dis
cuții amicale cu sportivii ro
mâni. Organizatorii au pus 
totul la punct, pentru ca edi
ția jubiliară a competiției să 
se desfășoare în condiții ire
proșabile.

în aceste trei zile de con
curs1 vor evolua, pe poligonul 
Tunari, numeroși trăgători cu 
renume, campioni olimpici, 
mondiali și europeni, record-

(Continuare în pag. a 4-a) 

înotătoare: Christel o-Filipp
vits (2:48,5—200 m bras) și 
Yvette Hafner (1:11,8—100 m 
spate și 2:36,0—200 m spate).

RUGBIȘTll DE LA POLITEHNICA IAȘI 
ÎN POLONIA

Echipa de rugbi de categorie A- Politehnica lași va între
prinde un turneu în Polonia ia tradiționala competiție orga
nizată de către clubul sportiv Lechia Gdansk si dotată cu 
„Cupa Mărij Baltice".

Au făcut deplasarea 19 jucători, printre care Dăscălescu, 
Herghelegiu, Rosenberg; Iftimie, Spiratos, Cihodaru, Huțanu, 
Crișan, Ciorici și alții.

Echipa este însoțită de conf. tng. Eugen Popa, conducător, 
și N. Balcan, antrenor.

Aici să tragi toate focurile! — pare să spună Ion Tripșa lui 
Virgil Atanasiu.

Foto: T. Roibu

De peste hotare
FOTBAL: UNGARIA - 

AUSTRIA 3-1

Pe stadionul Prater din 
Viena, în prezenta a 60 000 
spectatori, s-a disputat în
tîlnirea internațională ami
cală de fotbal dintre repre
zentativele Austriei si Un
gariei. La capătul unui meci 
spectaculos, oaspeții și-au 
adjudecat victoria la sco
rul de 3—1 (1—0). Punc
tele învingătorilor au fost 
marcate de Bene (min. 40), 
Farkaș (min. 48) și Varga 
(min. 69). Golul de onoare 
al învinșilor a fost înscris 
de Hof (min. 78).

• La Gyor, în meciul de 
tineret (jucători sub 23 
ani), echipa Ungariei a dis
pus de cea a Austriei cu 
2—1 (0—0).

ROD LAVER 
ÎNVINS DE GIMENO

CAPETOWN 7 (Ager- 
pres). Rod Laver, cîștigăto- 
rul recentului turneu de te
nis de la Wimbledon rezer
vat profesioniștilor, a fost 
îrțvins cu 4—6, 6—2, 4—6 
de spaniolul Andres Gi- 
meno, în semifinalele tur
neului international de la 
Benoni (Republica Sud 
Africană).

UWE BEYER - 69,08 M

La Kiel, Uwe Beyer a 
stabilit un nou record al 
R. F. a Germaniei în pro
ba de aruncarea ciocanu
lui, cu o performantă de 
69,08 m (v.r. — Beyer
68,80 m).

ROELANTS VA LUA 
3 STARTURI LA „SAPTA- 

MTNA PREOUMPICĂ"
t

BRUXELLES 7 (Agerpres). 
La Întrecerile celei de-al 
treia .Săptămîni preolimpi- 
ce", care va începe la 14 
octombrie Ia Ciudad de Me
xico, Belgia va fi repre
zentată de un grup de 16 
sportivi. Din lotul belgian 
se remarcă multiplul cam
pion Gaston Roelants, care 
va lua sțartul în probele de 
5000 m, 10000 m și 30 km 
(maraton redus).



AIACCANOE
„Finalele" de la Snagov, 
o excelentă 
demonstrație 
a valorilor 
și perspectivelor 
ÎNTRECERI DE MARE SPECTACU
LOZITATE ÎN PROBELE DE JOI

în special 
joi s-au desfășurat p.ro- 
viteză 500 
dinamism.

m. Fiecare, 
de spectacu-

fetelor 1 Cîș- 
Steaua, con-

Vreme foarte frumoasă, vînt 
ajutător dar și valuri, ieri — la 
Snagov — în ultima zi a pasio
nantelor finale ale campionatelor 
republicane de caiac-canoe. După 
«cursele din probele olimpice, în- 
<cheiate cu „timpi" excepționali, 
<de valoare mondială, după în
trecerile de fond caracterizate de 
<o bogată participare 
la caiac, 
bele de 

țplitiă de 
.lozitate.

Mai întîi, ștafeta 
’■Ligă echipa clubului 
«dusă de D. Angelescu. Este apoi 
jrîndul canoiștilor. La simplu, F. 
.'Serghei conduce și lasă impresia 
•că va furniza o surpriză, dar fi
nalul aparține lui Igor , Lipăi it 
(Dinamo) și colegului său de club 
f. Simionov. Proba de dublu — 
foarte disputată — revine echi
pajului I. Suhov — P. Serghe' 
(Steaua). Așa cum ne așteptam, 
întrecerile de caiac 4 fete au 
prilejuit un „duel" deosebit de 
Interesant între echipajele clubu
rilor Steaua și Dinamo, încheiat 
■cu victoria primului. în conti
nuare. Vernescu a cîștigat „la 
pas" cel de al doilea titlu, ocu- 
pînd — fără să forțeze prea 
mult — primul loc la simplu 
«500 m. Ultimele două probe au 
dat cîștig de cauză lui Nicoară- 
Jvanov (Steaua), la caiac dublu 
500 m și echipajului dinamovist 
Sciotnic, Țurcaș, Iacob și Poe- 
naru. la caiac 4.

Avem acum lista completă a 
noilor campioni ai țării. Sportivii 
clubului DINAMO au cucerit 11 
titluri, cei ai clubului STEAUA 
8. Firesc, ei au dominat cu au- 
torif.ate și ediția din acest an a 
campionatelor, clasîndu-se aproa
pe fără excepție pe primele trei 
locuri în clasamentul celor 19 
■finale. Discutînd despre întrece
rile de ieri, remarcăm și rezul
tatele bune ocupate de cîteva e- 
chipaje ale altor cluburi : Clu
bul sportiv școlar la ștafetă fete, 
Voința Arad la canoe simplu.

posibilități
Desigur, foarte multi dintre 

specialiștii și spectatorii prezenți 
miercuri seara în jurul ringului 
de la stadionul Republicii au fost 
surprinși de hotărîrea juriului 
— H. Breit (R.D. Germană), E. 
Pospisil (Cehoslovacia). G. Cesz- 
todi (Ungaria) — care a acordat 
lui Chivăr o victorie nemeritată, 
în dauna campionului european 
Victor Agheev.

Chivăr, preocupat în exclusi
vitate de securitatea sa, a evitat 
pe cît i-a fost posibil contactul 
cu adversarul, încercînd, dar fără 
succes, să adopte tactica de lup
tă a colegului său de echipă, Ni- 
eolae Gîju. Dacă lui Gîju îi... 
plac adversarii care atacă, faptul 
se explică prin iscusința lui de 
a-i stopa cu directe de întîm- 
țpinare și contraatacuri reușite, 
•el fiind, de fapt, adevăratul con
ducător al luptei din ring. Nu 
^același lucru a făcut, însă, Chi- 
Wăr în fața Iu; Agheev. El s-a 
l&sat urmărit și dominat de spor
tivul sovietic majoritatea parti
dei, permițîndu-i acestuia să 
puncteze cu directe mult mai 
mult decît el. Nici în lupta corp 
la corp Chivăr nu și-a putut în
trece adversarul. Cu excepția ul
timelor două minute cînd, într- 
adevăr, reprezentantul nostru a 
răspuns cu mai mult curaj și 
hotărîre asaltului lui Agheev, în 
restul partidei Chivăr nu s-a ri
dicat nu numai la valoarea cam
pionului european, dar chiar la 
valoarea sa reală.

Considerăm că decizia juriu
lui, care l-a avantajat pe Chi- 
•*văr, nu poate fi un stimulent 
pentru ambiția și munca de pre
gătire a campionului nostru. Știm

Imagine din proba de caiac simplu 1000 m, care a reunit in serii un număr record de 
concurenti.

Ancora Galați, la canoe dublu, 
Școala sportivă Timișoara la ca
iac 4 fete, Științe Economice la 
caiac dublu, Politehnica Timi
șoara la ștafetă băieți.

Finalele de la Snagov au în
semnat o excelentă propagandă 
făcută caiacului și canoei din 
țara noastră. O întrecere de ni
vel ridicat între numeroși spor
tivi consacrați și tot atîtea „spe
ranțe" ale cluburilor din Bucu
rești și din centrele de sporturi 
nautice din provincie.

D.G.

REZULTATE. K 1—4 x 500 m 
(F): 1. Steaua (Angelescu, Ev- 
dochimov, Ditcov, Drăgan) 9:40.0; 
2 Steaua (Tulea, Feodotov, 
Cernamoreț, Brailovschi) 9:53,0 ; 
3. Dinamo (N. Serghei, M. Lovin, 
Cacenco, Niculescu) 9:54,5; G
1— 500 m : 1. Igor Lipalit (Dina
mo) 2:08,8; 2. I. Simionov (Di
namo) 2:10,3 ; 3. F. Serghei (Stea
ua) 2:10,5 : C 2—500 m : 1. Steaua 
(I. Suhov-P.Serghei) 1:53,2 ; 2. Di
namo (Ionescu-Manea) 1:53,6; 3. 
Dinamo (Calabiciov-Covaliov) 
1:56.3; IC 4—500 m: 1. Steaua (Li
palit, Cichi, Sideri, Serghei) 
1:44,1 ; 2 Dinamo (Dumitru, Mo- 
reanu. Șipoș, D. Ixtvin) 1:46,0; 
3. Steaua (Artimov, Hriharov, 
Arvai, Ciolacu) 1:46.6: K 1—500 
m: 1. Vernescu (Dinamo) 1:52,8:
2. O. Rujan (Dinamo) 1:57,5; 3. 
M. Stoica (Dinamo) 1:59,0; K
2— 500 m : 1. Steaua (Nicoară-
H. Ivanov) 1:40,8; 2. Dinamo 
(Botez-Rujan) 1:42,2 ; 3. Dinamo 
(Milicin-C. Covaliov) 1:44,0; K 
1—4 x 500 m (B) : 
(Sciotnic, Țurcaș, 
naru) 8:01,0 ; 2. Steaua 
Reva Cuciuc, Cozlov) 
Dinamo (Galan, Șipoș. 
Trîmbițașu) 8:18,2.

Iată și clasamentul pe
I. DINAMO 395 ; 2. Steaua 338;
3. Olimpia București 23 : 4. An
cora Galați 16 ; 5. CSO Galați 
14; 6. Științe Economice 13.

1. Dinamo 
Iacob, Poe- 

(Irimia, 
8:03,5 ; 
Mitrea,

cluburi :

cu toții că el poate boxa mai bine 
decît a făcut-o în meciul cu A- 
gheev. De aceea este bine să fim 
realiști și — așa cum se spune — 
să nu ne îmbătăm cu apă rece.

In reuniunea de miercuri, cam
pionul olimpic Stepașkin și-a 
onorat din plin titlul, învingîn- 
du-l categoric la puncte pe re
dutabilul boxer coreean Li Ok 
Can. Li Ok Can, departe de a fi 
fost timorat de renumele adver
sarului său, i-a servit acestuia 
o replică neașteptat de puternică, 
în decursul celor trei reprize, în 
ciuda eschivelor sale, campionul 
olimpic a recepționat destule lo
vituri puternice. Dar, mult su
perior la capitolul tehnică, Ste
pașkin și-a depășit adversarul în
deosebi cu fulgerătoarele directe 
de stînga. Sportivul sovietie a 
cîștigat detașat la puncte în fața 
unui boxer tare și curajos, sare 
i-a pus probleme, uneori foarte 
dificile, în tot timpul partidei.

PETRE HENȚ

încep finalele campionatelor de juniori
buni juniori de tenis de 

țară se vor intîlni vineri,
Cei mai 

masă din 
simbătă și duminică la Sibiu, pen
tru a-și disputa îniîietatea. Este vor
ba de finalele campionatelor repu
blicane.

Competiția este așteptată cu interes. 
Printre participant! se anunță Carmen 
Crișan, Viorica Ivan, Mariiena To-

Foto : P. Romoșan

telefon, de
Disputarea

CONSTANȚA 7 (prin 
la trimisul nostru). — 
întîlnirilor din sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin au adus 
clarificări importante pe tabelul „Cu
pei Mamaia". Astfel, englezul Stil
well, după ce a cîștigat meciul între
rupt eu italianul Palmieri (deși a- 
cesta avusese 2 mecibaiuri în setul 
decisiv) a reușit să elimine și pe cîș- 
tigătorul ediției trecute, llie Năstase 
Calm, cu un rever foarte tăiat și 
snieciiiri puternice, învingătorul a lă
sat o foarte bună impresie llie Năs
tase a 
uza de 
vînt în 
lovituri, 
român i a 
veche —
Stilwell va juca în semifinale cu 
olandezul Okker, victorios — dar 
după un meci foarte strîns — în fața 
românului Boaglte (6—4, 5—7, 7—5).

făcut greșeala tactică de a 
mingi scurte pe o vreme cu 
rafale, ralînd astfel multe
De asemenea, tenismanului 

lipsit — o deficiență mai 
forța în loviturile decisive, 
va

QlCUSIVt|
(Urmare din pag. 1)

colae Chicomban. în ultimii zece 
ani el a apărat culorile clubului 
sportiv Dinamo. Are 175 cm înăl
țime și 70 kg greutate. Ziegler a 
luat de 7 ori startul în «Cursa 
Păcii", a ocupat locul IV în .Tu
rul Angliei" și s-a numărat prin
tre cicliștii prezenți la startul cam
pionatelor mondiale din Italia 
(1962). A fost campion de fond al 
țării pe anul 1966. A mai cucerit 
tricouri de campion republican la 
urmărire (4000) și contratimp pe
rechi (1965).

GHEORGHE SUCIU a cîștigat 
anul trecut primul Ioc în cea de 
a XV-a ediție a „Turului Româ
niei". Cel mai mare din „trio“-ul 
Suciu, el s-a născut la 8 aprilie

ASCHET

Ultimul test 
înaintea campionatului 

european
Ultima verificare a „5"-ului repre

zentativ înaintea campionatelor euro
pene de baschet de la Helsinki va fi 
turneul internațional, ce se va desfă
șura săptămîna viitoare la Varșovia, 
în afara echipei gazdă, selecționatei 
române îi vor mai fi opuse, în a- 
ceastă competiție cu caracter amical, 
reprezentativele R.D. Germane și 
K.S.S. Estone.

De data aceasta, antrenorii Al. Po
pescu și C. Călu&ăreanu not putea 
alinia echipa completă, care va face 
— mai mult ca sigur — deplasarea 
la „europene". Ne referim la faptul 
că în meciurile din capitala Poloniei 
va putea fi utilizat și Gh. Novac, 
care a lipsit formației române în tur
neul din Italia. Așadar, cei 12 jucă
tori ai naționalei de baschet vor fi 3 
M. Albii, Cr. Popescu, D. Nosievici, 
A. Savu, E. lecheli, R. Diaconescu, 
Gh. Novac, N. Bir sari, A. Cernea, H. 
Demian, T. Tarâu și Gh. Barau.

AZI, LA SIBIU

Monica Ilari- 
Sîngiorgian, 

Macovei, Ni-

mescu, surorile Corodi, 
ga, Nicoleta Spiridon,
Doboși, Lazăr. Arjoca, 
colac, Gheorghe etc. Să sperăm că 
meciurile pentru desemnarea noilor 
campioni ai țării ne vor oferi posibi
litatea să consemnăm lucruri mai plă
cute decit cele constatate la ultima 
competiție a seniorilor și senioarelor. 

în partea superioară a tabloului, 
Țiriac a cîștigat la Popovici cu 6—3, 
6—2. manifestînd siguranță in lovi
turi. în meciul precedent, Popovici 
reușise un rezultat puțin scontat, eli- 
minindu-l pe ecuadorianul Zuleta. 
Acesta a condus, în primul set. cu
5— 1. apoi 5—3 și 40—30, scor la 
care a acuzat o gieșeală de arbitraj 
și după aceasta a renunțat practic să 
mai lupte. Rezultat final : 7—5, 6—3 
pentru Popovici. O formă deosebită 
manifestă vest-gerinanul Ingo Bu- 
ding, învingător asupra lui McKenzie 
(Australia) tu 6—1, 10—8.

lată acum alte rezultate: Simplu 
masculin : Mc Kenzie—Courcol 6—2.
6— I ; Stilwell—Palmieri 4—6; 6—3,
9—7. . .......................
Boboc, 
6—2;
Ciogolea 6—2, 8—6.

Dublu feminin (sferturi) : 
Kun—Dron, Butoi, 6—1, 
Magdeburg. Riede—Sonska,

C. COMARNISCHI

A XVI-A EDIȚIE A JURULUI ROMÂNIEI
1945 în comuna Tăuteu (raionul 
Harghita, regiunea Crișana). Des
coperit de antrenorul Martie Ște- 
iânescu Gheorghe Suciu a fă
cut primii... pași in ciclism în 
anul 1961. După ce a cucerit 10 
titluri de campion republican de 
juniori, și-a concretizat valoarea 
la seniori într-un singur loc I la 
ciclocros. Promițător în primii 
ani, el n-a reușit să îndreptă
țească în totalitate speranțele. 
Anul acesta, Gh. Suciu (Dinamo) 
se află la un ultim examen în 
lata selecționerilor.

NICOLAE CIUMETI este unul 
dintre putinii bucureșteni , afir
mați in ciclismul de fond. S-a năs
cut la 21 august 1943. Calitățile 
i-au fost întrezărite de antreno
rul C. Cirjan. în cadrul clubului 
Dinamo — unde activează — a 
realizat în ultimii doi ani cîteva 
performanțe bune, printre care și 
cucerirea titlurilor de campion 
național la semifond șosea și con
tratimp (echipe) — 1966.

TUDOR VASILE nu-și amintește 
cu plăcere de comportarea pe 
care a avut-o în „Turul României" 
anul trecut. Folosind mijloace 
nesportive pentru a ieși dintr-un 
impas, el a fost sancționat sever. 
Rămîne să vedem dacă această 
invățătură de minte îi va folosi 
în actuala ediție a „Turului 
României". Născut la 16 august 
1947 la Ploiești, V. Tudor este 
creația antrenorului Sima Zosim.

NOI MARI ClȘTIGURI LA PRONOSPORT, 
PRONOEXPRES Șl LOTO

Săptămînal. participanții care joacă 
la PRONOSPORT, PRONOEXPRES 
și LOTO obțin premii de valoare ri
dicată. Astfel, la ultimele trageri și 
concursuri, au fost' obținute, în afară 
de alte zeci de mii de premii, urmă
toarele cîștiguri mari : la PRONO
SPORT = 226.680 lei RIGLE A ONI- 
SIFOR din București concursul nr. 33 
din 20 august 1967; 131.317 lei 
B1SCA MARIA din Sighișoara, con
cursul nr. 34 din 27 august 1967.

La PRONOEXPRES: 114.989 lei 
TOPIRCEANU GHEORGHE din co
muna Periș — regiunea București, 
concursul nr. 35 din 30 august 1967.

l<a LOTO: 130.644 lei MENTEI: 
GI11ULA — din Sighetul Marmației, 
la tragerea din 11 august; 150.000 
lei BIRO V1LMA din Reghin la tra
gerea din 1 septembrie 1967.

Premiile de mare valoare care se 
obțin la fiecare tragere și concurs, 
explică în mare măsură interesul de 
care se bucură aceste sisteme de joc 
în întreaga țară.

Trebuie reținut faptul că în afară

Meciuri atractive
în etapa a ll-a

In etapa a doua a campionatului 
republican de handbal sint programa
te o serie de partide care prezintă o 
atracție deosebită. Astfel, marea per
formeră a startului, Dinamo Bacău 
(învingătoare asupra lui Dinamo 
București), se deplasează la Brașov, 
unde va susține un meci, ce se a- 
nuntă foarte echilibrat, cu dinamo- 
viștii din localitate. Brașovenii (în 
prima partidă, cu echipa campioană 
Steaua, au arătat că sînt foarte greu 
de învins) vor căuta să demonstreze 
că în acest an sînt puși pe fapte 
mari, Steaua pleacă Ia Timișoara 
unde o așteaptă — ca întotdeauna — 
clipe destul de grele. Politehnica 
este o formație greu de depășit pe 
teren propriu.

Dinamo București va căuta să arate 
în fața Rafinăriei Teleajen că Ia 
Bacău s-a petrecut un simplu acci
dent. La Reșița, localnicii primesc re
plica studenților de la Universitatea 
Cluj, într-o întrecere foarte deschisă., 
iar la București, Universitatea are 
prima șansă în partida cu Textila 
Cisnădie.

Două derbiuri. Ia București și Ti
mișoara în campionatul feminin. în 
Capitală. Progresul întîlnește Univer
sitatea. iar pe ntabil Begăi, Con
structorul — Liceul nr. 4.

Campioanele au la Tg. Mureș un 
meci greu cu formația locală Mu
reșul. Universitatea Timișoara por
nește favorită în fa(a Politehnicii 
Galați.

Așadar, partide echilibrate, intere
sante. în care jucătorii și jucătoarele 
au datoria de a practica un handbal 
frumos, eficace, spectaculos.

Scinteii" în anul

ERNEST GOLGOȚ1
va conduce echipa 

născut 
Timi- 
antre- 

ori

Acum concurează pentru Dinamo. 
Are 172 cm și 68 kg. Talentat, 
tînărul rutier trebuie să dove
dească conștiinciozitate în pregă
tire pentru a dobîndi succese pe 
măsura posibilităților.

CONSTANTIN CIOCAN (Di
namo) s-a născut la 28 iulie 
1943 la Cîmpina. A făcut parte 
din echipa clasată pe locul IV 
în proba de 100 km contratimp 
pe echipe la campionatele mon
diale din Franța (1964) înălțime t 
179 cm , greutate : 70 kg. A cîș
tigat „Cursa 
1963.

Antrenorul 
— cel care 
secundă a României — s-a 
la 8 septembrie 1934 la 
șoara. Fost ciclist, tinărul 
nor a condus de mat multe 
reprezentativa tării în „Cursa Pă
cii" și în alte întreceri interna
ționale.

Două informații:
• Alergătorului care întrunește 

cel mai mare număr de puncte 
acumulate Ia sprinturi intermedia
re (au fost programate 20 de ast
fel de sprinturi, în fiecare etapă 
de la unul pînă la trei) i se de
cerne „tricoul violet". Firește, li
derul cursei primește „tricoul 
galben".

• A. S. LOTO-PRONOSPORT 
oferă primilor patru clasați pre
mii substanțiale : motocicletă, te
levizor, scuter, Irigider.

de premiile în bani, de la începutul 
anului și pînă în prezent au fost atri
buite la PRONOSPORT, PRONOEX
PRES, LOTO și LOZ IN PLIC a- 
proape 500 autoturisme, numeroase 
excursii în străinătate prin O.N.T. 
CARPAȚI ș.a.

Spectatorii ce se vor afla duminică 
după amiază în tribunele stadionului 
„23 August" din Capitală vor avea 
prilejul să-i vadă în pauză pe ulti
mii mari cîștigători încasîndu-și pre
miile și luîndu-și în primire autoturis
mele. De asemenea, pe același sta
dion se va decerna și „CUPA LOTO- 
PRONOSPORT" pentru cel mai bun 
jucător din cei 44 care vor evolua 
duminică 10 septembrie 1967,

• Premiul de 25.000 lei, de la con
cursul PRONOEXPRES nr. 35 din 
30 august a.c. de la extragerea a Il-a 
a revenit participantului LEONARD 
MBUGUA din București.

Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Loto-Pronosport,
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Anca—Rotaru, o antiteză...

TRIALUL TINERELOR TALENTE
Miercuri după-amiază, pe Sta

dionul , I Mai' din Pitești s-a 
desfășurat primul trial al elemen
telor tinere propuse pentru luare 
în discuție, de către cititorii re
vistei .Fotbal". în cadrul anche
tei realizate de către aceasta.

La trial au (ost prezenti 39 de 
jucători (născuți între anii 1949— 
1952), reprezentînd aproape toate 
raioanele regiunii Argeș. Organi
zatorii au „încercat" jucătorii pre
zenti în două meciuri a cîte 60 
de minute fiecare, meciuri care, 
în ansamblu, au oferit un specta
col fotbalistic plăcut. De retinut 
faptul că echipele au fost alcă
tuite în așa fel încît jucătorii 
să evolueze pe posturile pe care 
sînt titulari în formațiile de 
„acasă".

La sfîrșitul trialului, am stat de 
vorbă cu antrenorii GH. OLA și 
ȘTEFAN VAS1LE care au remar
cat, la unison, utilitatea acestei 
acțiuni, ea prilejuind unor ele
mente talentate să se evidențieze. 
Iată cîtiva dintre jucătorii care 
le-au plăcut celor doi antrenori : 
Doru MANTA (n. 1951 — Dră- 
gășani), Tudor CIOBANU (1949 — 
Curtea de Argeș), Tudor CH1TU, 
Daniel AR1C1U, N. ALEXANDRU 
și Ion NICULCEA (Pitești).
A. MOMETE, coresp. principal

ARBITRUL AUSTRIAC 
FRANTZ MAYER, LA BUCUREȘTI

Partida internațională Selecțio
nata divizionară A — Selecțio
nata cluburilor din Izrael, ce va 
avea loc miercuri 13 septembrie, 
va fi condusă de arbitrul austriac 
FRANTZ MAYER.

DUMINICA SEARA, 
LA „REPUBLICII" 
RAPID - C.C.A.

Duminică seara, la Republicii, 
în cadrul spectacolului „Toată lu
mea pe stadion" (Teatrul ,C. I. 
Tănase*) se va desfășura și un 
meci-fulger. Rapid — C.C.A. Jo
cul va avea o durată de 40 de 

IATĂ DE UNDE PORNIM !

minute (două reprize a douăzeci 
de minute) și va fi urmat de o 
mini-partidă In care o selecțio
nată de jucători (din primul meci) 
va primi replica uneia alcătuite 
din actori.

în partida Rapid — C.C.A. vor 
evolua, printre alții, I. Mihăi- 
lescu, Macri, Azbiceanu, Socec, 
Cristescu. Lungu, Ozon, lordache. 
Pilote, Voinescu, Zavoda II, Apol- 
zan, Tătaru etc.

CERCUL „TÎNĂRUL FARIST"

Clubul constănțean Farul a ho- 
tărît înființarea cercului „Tînărul 
farist" din care pot face parte 
copii între 8 și 14 ani. Membrii 
acestui „cerc" beneficiază de in
trare gratuită la toate manifesta
țiile sportive. Admiterea în ca
drul cercului se face pe baza 
carnetului de elev. Clubul acordă 

Peste citeva minute va incepe antrenamentul selectionabililor. Dr. Miron 
Georgescu ia pulsul fundașului central Barbu. Operația se va repeta la 
sfîrșitul lecției.

Foto: V. Bageao

legitimații tip tuturor membrilor 
cercului.

C. POPA, coresp. principal.
MECIURI AMICALE

Metalul Tîrgoviște - F. C. Argeș
3-4 (2-0)

Au înscris r Tiron (min. 34 și 
35), Buzatu (min. 59) pentru Me
talul și respectiv Eftimie (min. 
57), Nuțu (min. 61) și Kraus (min. 
64 și 75).

M. AVANU, coresp. principal
Dinamo Bacău - Petrolul Moinești 

3-1 (1-1)

Au marcat i Panait (min. 37), 
Nunweiller IV (min. 48), Bălută 
(min. 56) pentru băcăuani și Man
galagiu (min. 8) pentru oaspeți.

I. IANCU, coresp. principal

...deși cei doi nu s-au intilnit oină 
acum. După cum bine știti — unul 
joacă la Universitatea din Cluj, ce
lălalt aparține, de duminică. Stelei. 
Pe amindoi, fundași laterali, ni i-a 
pus fală in fată un fapt (mult mai 
bine e să plecăm de la fapte...) con
sumat in timpul partidei Steaua-Ra
pid.

Ne aflam in minutul 77 (ce con
tează minutul ? 0 să-i vedem mai jos 
importanta); aflat în posesia mingii, 
Rotaru și-a părăsit zona, a inaintat 
impetuos în terenul advers, inchein- 
du-si cursa cu un șut la poarta lui 
Răducanu. Ropote de aplauze au răs
plătit acțiunea tînărului fotbalist 
(bun și pină atunci), dornic de afir
mare de la debut.

Apoi? Debutantul s-a retras liniș
tit la „cutie", supraveghind in con
tinuare atent porțiunea de teren din 
apropierea lui Năsturescu. Asistasem 
la o frumoasă acțiune individuală a 
fundașului militar (provenit din e- 
chipa de juniori) desfășurată însă 
INTIMl’LÂTOR, intructt Rotaru n-a 
mai repetat „numărul".

Poate n-ar fi îndrăznit nici ntit 
dacă in acel moment (iată de ce con
tează minutul) tabela de marcaj n-ar 
fi fost net favorabilă formației sale.

Poate nici noi n-am fi scris rindu- 
rile de fată dacă in aceeași zi, in 
aceeași etapă, un alt fundaș lateral 
n-ur fi servil exemplu de... antiteză. 
Este vorba de Anca, care prin parti
cipările REPETATE la acțiunile o- 
fensive — cu sau fără balon la pi
cior — a contribuit efectiv la deze
chilibrarea apărării Steagului roșu, 
punind-o pe picior greșit deseori, Și 
nu întimplător, golul victoriei a fost 
semnat de fundașul clujean ; de ace
lași Anca, care doar cu o etapă in ur
mă, la meciul cu Dinamo Bacău, in- 
scria unul din cele două goluri alo 
echipei sale. In maniera lui 
Facchetti, a englezului Cohen, a ma
ghiarului Koposzta și — de ce nu 
ne-am reaminti ? — a lui Deleanu și 
Piorel Popescu.

Sint exemple răzlețe, dar cure cer
tifică o idee a fotbalului actual, 
născuta dintr-o necesitate și aplicata 
metodic. Si anume: participarea ju
cătorilor din liniile dinapoi la acțiu

nile de atac in scopul creării „surpri
zei" sau o superiorității numerice. To
tul se efectuează in cadrul planului 
tactic general, tinind de tactica 
mișcării in teren si nu de vreun sis
tem oarecare. Fapt atestat de înseși 
„exemplificările" noastre ce aparțin 
în egală măsură „liniei" si „betonu
lui".

Atunci? Concluzia se impune, reie- 
șind din antiteza ocazională dar... 
fericită, oferită in etapa trecută de 
Rotam și Anca.

Rămîne doar ca antrenorii să aple
ce urechea...

G. N1COLAESCU

De pe foile de arbitraj, 

cu și fără comentarii
• GH. POPOV1C1 (Steagul 

roșu — Universitatea Cluj): „in 
min. 87, la executarea unei lo
vituri de colț la poarta echipai 
Steagul roșu, a fost aruncată o 
piatră înspre Ivansuc. Ivansuc < a 
supărat si a executat afară lovi
tura. Nu am iosl de acord cu 
acest gest nesportiv fa'ă de spec
tatori și i-am atras atenția*

Intr-un minut, un act huliganic 
urmat de un gest nesportiv : 
aruncarea cu o piatră îd terenul 
de joc, care a și fost sancțio
nată de comisia de competiții a 
F.R.F. (s-a dat un avertisment 
organizatorilor); atitudinea lui 
Ivansuc, care și ea merită să lie 
discutată, cel puțin de... colegii 
săi.

• TR. CRUCEANU (Olimoia 
Oradea — Crișul Oradea) t „Sta
rea terenului, după părerea mea. 
este necorespunzătoare pentru 
disputarea meciurilor din divizia 
B. in mijlocul terenului și în fata 
porților lipsește iarba, fapt ce în
greuiază controlul balonului".

După trei etape, terenul este 
degradat I Halal gospodari !

• A. ALEXE (A.S.A. Tq. Mu
reș — Farul) î „Este necesar ca 
persoana de la tabela de marcaj 
șl ceas să fie cinstită. La acest 
meci, în repriza a doua, a dat 
înapoi ceasul, incitind publicul 
La sfîrșitul jocului, publicul a ce
rut să mă orientez după cea-ul 
stadionului*.

în articolul de săptămîna 
trecută afirmam în esență 
că fotbalul nostru poate păși 
în viitorul apropiat peste 
granița mediocrității actu
ale. într-un context orga
nizatoric epurat de anacro
nisme, actuala generație de 
fotbaliști poate juca mai 
bine dacă mentalitatea ei va 
căpăta o altă croială, dacă 
jucătorii vor ieși din antre
namente mai bine pregătiți 
din punct de vedere atletic 
și tactic. Dar cum tehnica 
de joo este prima determi
nantă și cum în interiorul 
aceleiași generații de fotba
liști ameliorări notabile nu 
pot fi obținute in această 
sferă, avem datoria să pre
vedem că fotbalul nostru nu 
va putea realiza in următo
rii 2—3 ani decit un progres 
limitat. Este salutară infuzia 
de luciditate resimțită de 
cîteva luni încoace în cercu
rile fotbalistice. Și ascensiu
nea parțială, de care vorbim, 
este condiționată. Simpla 
scurgere a timpului nu va 
fi un altoi miraculos I

Să discutăm mai departe, 
destinele fotbalului nostru 
dincolo de 1970. Dacă pînă 
atunci legile evoluției aces
tui Sport nu ne îngăduie să 
visăm la rezultate senzațio
nale, după această dată 
fotbalul nostru poate să 
devină, prin calitatea lui, 
unul dintre cele mai bune 
din Europa. Exceptînd unele 
rezultate sporadice (au fost 
și vor mai fi), dorim să ne 
stabilim temeinic în acest 
perimetru al calității prin 
pregătirea unui mănunchi 
de fotbaliști de talie eu
ropeană, prin rezultatele 
echipelor naționale și de 
club în competițiile oficiale 
(de exemplu, calificare in 

turneul final al campionatu
lui mondial și în semifinala 
„Cupei campionilor" sau 
„Cupei cupelor”). Trebuie 
crescut in paralel (fiecare zi 
pierdută poate avea o sca
dență aspră) un nou eșa
lon de fotbaliști, o tînără 
generație altfel structurată 
din punct de vedere tehnic, 
fizic, tactic și ca mentali
tate. Noul val de jucători 
trebuie înarmat — în pri
mul rînd — cu o înaltă teh
nică de joc. Văzînd campio
natul mondial de anul tre-

Fotbalul nostru la scara timpului (II)

cut și campionatul Americii 
de Sud din acest an am 
rămas cu impresia că fotba
liștii de valoare internațio
nală au atins un grad de 
indemînare, de rafinament 
tehnic, care este cu totul 
altceva fața de tehnica ju
cătorilor noștri. S-a ajuns 
la o mișcare șlefuită, rapi
dă, precisă, intrată statornic 
în reflex. Procedeele sînt 
simplificate pînă la esență, 
amortizarea sau preluarea 
balonului se face lin, lovi
rea mingii cu orice parte a 
piciorului se execută mai 
iute, mai exact, mai puter
nic. Automatizarea din ce 
în ce mai înaltă a deprin
derilor motrice dublată de 
controlul din ce în ce mai 
relaxat al mingii. Pendula
rea loviturii s-a scurtat, 
ristul plin și exterior — 
mai ales — au devenit pro
cedeele preferate, lovitura 
cu latul nu se mai întilnește 
decit rarisim. Tehnica apă
rătorilor s-a subtilizat. Toa
te acestea sini modificări 

adaptative la condițiile jo
cului pe spații aglomerate, 
care pretinde viteză de exe
cuție, precizie, mascarea in
tenției, schimbarea bruscă 
a direcției de circulație a 
balonului etc. Această ma
nieră de a lucra cu mingea 
trebuie asimilată de copiii 
și juniorii noștri. Cînd vii
toarea generație de jucători 
va fi înzestrată cu o teh
nică rafinată și va „deschi
de ochii" într-o atmosferă 
sobră, exigentă, dominată 
de sinceră afecțiune pentru 

fotbal, abia atunci vom 
avea dreptul să cutezăm și 
să pretindem satisfacții ma
jore.

Intensitatea preocupări
lor pentru atragerea, pregă
tirea și educarea tinerei ge
nerații de fotbaliști (copii și 
juniori) a fost și rămine 
unul din testele decisive 
care măsoară, confirmă sau 
infirmă capacitatea unei fe
derații, unul din cele mai 
importante criterii de apre
ciere ale activității ei. Fără 
această dedublare a preocu
părilor, fără rezolvarea con
comitentă a problemelor ac
tuale Și de perspectivă, 
fotbalul dintr-o țară devine 
o corabie fragilă, amenin
țată de valurile întîmplării. 
Aproape toate conducerile 
de pină acum ale federației 
noastre au fracturat această 
unitate, mizind totul pe acti
vitatea curentă, inccrcind să 
încropească mici echipei ac
ceptabile și să obțină, 
cu chiu cu vai. citeva 
rezultate, aparent bunicele,

Pe care să le ofere drept cal
mante opiniei publice. A fost 
o procedură care exprimă 
miopie, sau poate chiar ceva 
mai râu. Acești pseudo-stra- 
tegi s-au repliat in zilele de 
scadență, dar fotbalul nos
tru a rămas ca o plantă 
crescută sub un clopot de 
sticlă. Din 1964 s-a făcut un 
cap de pod. Au fost înființate 
primele 12 centre de copil și 
juniori. Dar problema e de
parte de a fi rezolvată. Mai 
întâi numărul juniorilor este 
cu totul insuficient. Un sin

gur exemplu, și orice argu
ment devine inutil. R. F. a 
a Germaniei are 700 000 de 
juniori la 2 200 000 de fotba
liști. Din această uriașă masă 
s-au înălțat jucători ca 
Beckenbauer, Overath, Held 
și ceilalți secunzi mondiali. 
Păstrind proporția, ar tre
bui să avem și noi peste 
500 000 de jucători, dintre 
care o treime ar trebui să 
fie juniori dar în fapt, la 
noi există vreo 85 000 de fot
baliști, dintre care cel mult 
vreo 7 000 au sub 18 ani. 
Măcar acesț mic detașament 
de copii și juniori fotbaliști 
e bine instruit și educat ? 
Avem pentru el antrenori 
specializați, buni tehnicieni 
și pedagogi ? Nici pe de
parte ! Nu știm dacă sînt 
aprobate mai mult de .50 de 
norme de antrenori pentru 
juniori pe întreaga țară. Cei 
care au lucrat (sau ar tre
bui să lucreze) cu copiii și 
juniorii n-au fost atrași și 
stimulați, nu li s-au hărăzit 
satisfacții de nici un ordin. 

Există pentru aceste catego
rii de virstă echipament 
sportiv adecvat, există mingi, 
terenuri etc. ? Nu ! (Fără să 
mai intrăm în alte amănunte). 
Dar selecția, instruirea și 
educația celor existenți se 
face măcar după criterii re
zistente la o analiză seri
oasă ? După aprecierile an
trenorilor care au condus 
tabăra anuală de la Cîmpina 
(unde au fost adunați cei 
mai buni juniori din țară), 
nu avem motive să fim nici 
mulțumiți, nici liniștiți. Con
tinuă să vină din urmă ju
niori cu dezvoltare și cali
tăți fizice slabe, cu deprin
deri motrice grosiere, cu o 
manieră de joc statică. Iată 
de ce fotbalul nostru nu 
și-a dobîndit pînă acum 
afirmarea.

IATA DE UNDE POR
NIM !

Ca să zidim acest spate al 
frontului menit să devină 
întiia noastră linie de ofen
sivă este necesar să se între
prindă o amplă activitate de 
organizare, pe toată clavia
tura activității fotbalistice.

De la înființarea și conso
lidarea organizatorică a unui 
mare număr de unități pen
tru pregătirea copiilor și ju
niorilor (pe lingă cluburi, 
școli, cartiere), la ridicarea 
calificării și stimularea an
trenorilor de profil, de la 
preocupările (de mult igno
rate) pentru a face din fot
bal ceva electrizant pentru 
tînăra generație, pînă la 
măsurile pentru maturizarea 
și impunerea ei în toate 
sensurile. Numai astfel se 
va putea asigura un Viitor 
mare fotbalului românesc.

ROMULUS BALABAN

La Tg. Mureș nu se știe 
că singurul ceas valabil de pe 
stadion, e acela al arbitrului ?

• S. MUREȘAN (C.F.R. Timi
șoara — Politehnica Timișoara) i 
„Ora de începere, 12.30, a fost 
nepotrivită, atit pentru sportivi, 
cît și pentru spectatori, deoarece 
este ora cu temperatura cea mai 
ridicată. O asemenea programare 
nu ar fi de dorit în viitor".

Propunerea arbitrului merită să 
fie luată îd considerație.

• V. LUCA (Petrolul Moinești 
— Foresta Fălticeni): „iMențio- 
nez buna împrejmuire a terenu
lui. Propun să se ia măsuri ca 
acest exemplu să fie urmat și de 
alte asociații sportive, ială nu
mele cîtorva: Metalul Rădăuți. 
Foresta Fălticeni, Gloria Bir'ad. 
Unirea Focșani".

• A. POP (Chimia Făgăraș — 
U. M. Timișoara) : „Am avertizat, 
pentru proteste și comentarii la 
deciziile mele, pe jucătorii: Ste
pan, Maraton, Fett, Setu, Popa — 
toți de la U.M.T. și pe Nacu de 
la Chimia, iar pentru atitudine 
nesportivă pe Sziklai — de la 
U.M.T. Solicit să se atragă aten
ția biroului secției de fotbal 
U.M.T. în legătură cu aceste 
fapte, deoarece jucătorii săi sint 
deficitari la capitolul disciplină".

ProjHjnerea arbitrului este jus
tă. Dar oare A. Pop a procedat 
regulamentar și mai ales eficace... 
împărțind avertismente la a- 
proape întreaga echipă timișorea
nă ? O singură eliminare n-ar fi 
avut mai mult efect ?

P. VINTILA



AZI, LA BRAȘOV

ROMANIA TURCIA
LA LUPTE LIDERE

Azi după-amiază va avea loc 
la Brașov întîlnirea amicală de 
lupte libere dintre selecționatele 
României și Turciei. Reuniunea 
este programată pe stadionul Me- 
trom, cu începere de la ora 16,30. 
(C. GRUIA-coresp. principal).

FOTBAL PE GLOB
ÎN COMPETIȚILE EUROPENE

în „16-imile" de finală ale „Cu
pei cupelor" la fotbal s-a înre
gistrat un scor record: echipa 
scoțiană Aberdeen a învins cu 
10—0 (4—0) formația islandeză
Reykjavik. în cadrul aceleiași 
competiții, la Hamburg, echipa 
S. V. Hamburg a dispus cu sco
rul de 5—3 (2—1) de formația 
Freja Randers.

La Skoplje s-a disputat meciul 
retur dintre echipele Vardar 
Skoplje și A.E.K. Atena, din ca
dru] „Cupei Balcanice*. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate: 1—1. In primul meci cîști- 
gaseră. cu 1—0, fotbaliștii greci. 
„OLIMPICII" DIN R.D. GERMANĂ 
LA EGALITATE CU OLANDA B

La Magdeburg, în prezenta a 
25 000 de spectatori, s-a desfășu
rat meciul international amical 
de fotbal dintre selecționata 
olimpică a R. D. Germane și re
prezentativa secundă a Olandei, 
întîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1—2).

• Echipa argentiniană Boca 
Juniors a jucat la Monte Carlo 
cu formația Monaco. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul de 
4—0 (3—0).

★
ÎN CAMPIONATUL ENGLEZ de 

fotbal s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Manchester City 
— Newcastle 2—0; Chelsea — 
Sheffield United 4—2, Sheffield 
Wednesday — Fulham 4—2 ; 
Stoke — Leicester 3—2; Sunder
land — Manchester United 1—1 ; 
Tottenham — Wolverhampton 
2—1 i West Bromwich Albion — 
Arsenal 1—3.

VICHY 7 (prin telefon). — Joi 
au fost inaugurate în localitate, 
întrecerile celei de a 54-a ediții a 
campionatului european masculin 
de canotaj academic, la care par
ticipă vîslași și rameri din 26 de 
tari și trei continente.

în prima zi a competiției s-au 
desfășurat seriile de calificare la 
toate cele 7 probe clasice, tara 
noastră prezentînd echipaje la 
5 din aceste probe. Cel mai bun 
rezultat al schifiștilor români a 
fost obținut de echipajul de 4-f-l 
(R. Batschi, P. Ceapura, E. Stra- 
tan, St. Tudor + L. Lavrenschi), 
care au ocupat primul loc în se-

FOREST HILLS

KOCH SI BOWREY
AU IEȘIT DIN CURSĂ

NEW YORK. Turneul internațional 
de tenis de la Forest Hills a conti
nuat cu disputarea partidelor de sim
plu din cadrul optimilor de finală. 
In întrecerea masculină, remarcabil se 
comportă în continuare jucătorul da
nez Jan Leschly, care a obținut o 
nouă victorie, în dauna brazilianului 
Thomas Koch, pe care l-a învins cu 
4—6. 6—3, 6—8, 6—2, 6—1. Unul 
dintre favoritii principali ai turneului, 
australianul Roy Emerson, a dispus 
în trei seturi de Marcelo Lara 
(Mexic) : 6—4, 6—2, 6—4. Alt'e re
zultate : Barnes (Brazilia) — Bowrey 
(Australia) 7—5, 3—6, 9—7, 7—5; 
Grabber (S.U.A.) — Gox (Anglia) 
6—3, 6—3, 2—6, 6—4.

In proba feminină s-au înregistrai 
următoarele rezultate : Anette Van Zyl 
(Republica Sud-Africană) — Carole 
Craehner (Ș.U.A.) 6—4, 6—4 ; Billie 
Jean King (S.U.A.) — Virginia 
Wade (Anglia) 6—1, 6—4; Fran- 
coise Durr (Franța) — Lynne Abbes 
(S U.A.) 6-1, 5-7. 6-3.

pe circuitul

în 
dure

;• Jacques Anquetil, cel mai mare cidist al zilelor 
noastre, n-a fost admis la startul mondialelor .• Implicațiile 
„cazului Anquetil" • Cum s-a ajuns la suspendarea asului 
francez al pedalei • Publicul cere reabilitarea vedetei sate 
preferate.

FINALUL simfoniei se anunță sumbru. Din zecile de motive care 
păreau să pregătească acordurile grandioase ale unei apoteoze, 
nu rămîne decît o amintire, tot mai ștearsă. își fac loc alte 

teme, impregnate de tragism, alunecind într-un „descrescendo" acut, 
care ar vrea parcă să stingă tot ce a fost luminos și semeț în în
ceputuri. Cine va învinge ? Seninătatea olimpiană a celui încununat 
cu laurii victoriei, sau zbuciumul deznădăjduit ce însoțește pe cei 
înfrînți...

Este simfonia unei vieți, a unei vieți cu multe urcușuri și cobc- 
rîșuri, așa cum este drumul pe care merge un ciclist. O viată de 
sportiv, cuprinzînd zile de sărbătoare și altele pline de amărăciuni. 
Acestea din urmă se înmulțesc, firesc, o dată cu kilometrii adăugați 
cu sute și mii în picioarele ce pedalează neîncetat, de-a lungul acestei 
epuizante curse.

Se apropie inevitabil, sfîrșitul, cînd totul va fi repaus, iar scli
pirile argintii din roțile mereu în mișcare ale bicicletei 
Un final oricum trist, pe care campionul încearcă să-1 
departe cu putință.

se vor fi stins, 
amine cît mai

Numele sportivului care ne-a inspi
rat acest scurt scenariu stă scris cu 
litere mari în cap de pagină — 
Jacques Anquetil. O prezentare amă
nunțită a marelui as al ciclismului 
francez ar părea poate de prisos. 
Anquetil este una din acele persona
lități ale sportului care au atins cul
mile celebrității. La el în patrie, co
piii — se zice — îi cunosc mai bine 
biografia, decît pe cea a regilor 
Franței. Pretutindeni în lume este 
admirat și sărbătorit. A cîștigat de 
5 ori „Turul Franței4* și de 2 ori pe 
cei al Italiei, cele două clasice ma- 
ratoane cicliste. A fost recordman 
mondial al orei. A sosit primul 
zeci de curse mari. întreceri 
ale rutierilor profesioniști.

Pentru omul care și-a ales 
serie din lupta cu kilometrii 
nutele, cupa satisfacțiilor ar 
de muH plină. Și totuși... ’ 
ceva. în palmaresul marelui Jacques, 
al „Domnului cronometru” cum este 
poreclit, nu figurează, paradoxal, 
acel titlu sonor, deși poate nu atît 
de consistent, care consacră fn fie
care an pe un ciclist campion mon
dial.

Cel f care a succedat legendarului 
Fausto Coppi pe lista marilor ași ai 
pedalei nu se poate mîndri cu o vic
torie în campionatul mondial al ci
cliștilor. Jacques o dorea nespus în 
acest an 1967, pe care-1 anunța ca 
ultimul din prodigioasa sa carieră. 
Dar anul s-a arătat de la început 
rău. Parcă nu i-a fost dat acestui 
glorios campion să încheie tot atît 
de strălucit o activitate plină de suc
cese. în „Turul Italiei" a fost depă
șit la finiș de un Gimondi tînăr, am
bițios, purtat .pe aripile entuziasmu
lui sau poate și împins de la spate 
de către suporteri incorecți. O înfrîn- 
gere amară, urmată de o alta „in 
facto" prin neparticiparea sa la „Ma
rea buclă" franceză. Jacques Anque
til se menaja, desigur, așteptînd a- 
propierea lut septembrie, cînd tre-

buia Să se prezinte pe circuitul 
la Herleen, la startul mondialelor

Și lată că, la un moment dat, eve
nimentele se precipită. Acordurile 
simfoniei converg spre un „allegro" 
cu accente dramatice, intrat Intr-o 
încîldtă țesătură de împrejurări 
vrăjmașe. Anquetil se vede oprit de 
a lua startul în campionatul lumii. 
Suspendat ! Jacques Anquetil, marea 
glorie a ciclismului francez, trecut 
în rindul indezirabililor la competi
ția supremă.

Cum a fost posibil aceasta 7 Să 
încercăm a vă prezenta, intr-un re
zumat, faptele așa cum s-au produs.

o me- 
și mi- 
părea 

Lipsește

ria I a probei inaugurale: 1. Ro
mânia 6:35,53, 2. Austria 6:36,59, 
3. Franța 6:38,80, 4. Cehoslova
cia 6:43,64, 5. Finlanda 6:44,28. 
Fiind singura cursă care, din 
cauza numărului mare de partici
pant!, a necesitat și programarea 
de semifinale, prin această vic
torie, component» schitului nos
tru de 4-|-l vor putea participa 
direct în semifinalele de sîmbătă, 
ca și celelalte cîștigătoare de se
rii (Elveția 6:42,85, U.R.S.S. 
6:30,72, Olanda 6:39,67). Restul e- 
chipajelor urmează să tragă în re
calificări.

în celelalte probe învingătorii 
din serii au obținut dreptul de 
a-și apăra șansele direct în fi
nală, ceilalți canotori urmînd să 
participe vineri la recalificări, în 
vederea întrecerilor decisive de 
duminică. Deși au avut în general 
o comportare frumoasă (la 4 f.c. 
și dublu fiind învinși doar de 
campionii mondiali), schifiștii ro-

PE BANCA ACUZAȚILOR
Pentru un sportiv adevărat nu 

există penitență mai mare decit lua
rea dreptului de a fi prezent in în
trecere. Descalificarea, eliminarea de 
pe teren, suspendarea pe orice ter
men, chiar cel mai scurt, reprezintă 
într-un sens dezonorarea celui astfel 
sancționat. Constatarea este valabilă 
pentru toate sporturile. Să medităm, 
deci, încă o dată asupra sensnlul 
grav al unei îndepărtări de pe teren, 
ce poartă de obicei asupra celui in
criminat nu numai oprobriul unui 
conducător de joc, ci acela al tri
bunelor, al unei lumi întregi care a 
adoptat cu fervoare acea etică pe 
care o numim noi — sportul.

Este cazul lui Jacques Anquetil 7 
Firește, există șî sancțiuni nejuste. 
Așa este poate și aceea dictată de 
Federația franceză de ciclism, in au
gust, cină /Vnqueti! a fost eliminat 
de Ia startul campionatelor Franței, 
eliminare care a dus automat Ia în
depărtarea sa de la campionatele 
mondiale. Capete de acuzație : 1) sa
larizarea unor „greggari” care să-i 
faciliteze victoriile ; 2) folosirea de

mâni sînt obligați să ia vineri 
startul în recalificări, pe care — 
pentru a intra în finalele de du
minică — ar trebui să le cîștige. 
Dar iată rezultatele principale: 
4 f.c. 1. R.D.G. 7:01,00, 2. Ro
mânia 7:06,55, 3. Elveția 7:09,41,
4. Franța 7:15,29, 5. Italia 7:18,09
(alte finaliste, în afară de R.D.G. 
— R. F. a Germaniei 6:54,06 și 
Ungaria 6:56,77); dublu: 1. Elve
ția 7:14,91, 2. România 7:16,65 8. 
Olanda 7:18,29, 4. R. F. a Germa
niei 7:34,11, 5. Belgia 7:41,06 
(Bulgaria 7:09,76 — a întrecut e- 
chipele U.R.S.S și R.D.G. 1 -
Cehoslovacia 7:32,05); 2. f. c.
5. U.A. 7:20,05, 2. Elveția 7:30,92,
3. România 7:33,27, 4. Italia
7:45,49, 5. U.R.S.S. 7:48,69 (Austria 
7:41,05, Danemarca 7:41,87) 
piu — 1. - —
8:16,86, 2.
România

secretar

și
1.

.; slm-
R. F. a Germaniei

Danemarca 8:24,23, 8.
8:24,66,

ANTON BALAN
general al F. R. Canotaj

de tir ale României
(Urmare din pag, 1)

mani ai lumii șl O serie de tineri 
care bat la poarta consacrării. Dintre 
oaspeții noștri, amintim de Kligner 
(R.F.G.), campion mondial șl euro
pean, Hammer! (Ungaria), campion 
olimpic, Avilov (U.R.S.S.), campion 
mondial și olimpic, Kun (Ungaria), 
campion european, Riabinskaia 
(U.R.S.S.), multiplă campioană a con
tinentului, Mitsche (R.D.G.) campion 
european și alții. Federațiile de spe
cialitate din Bulgaria, Franța, Italia, 
Grecia, Suedia, Cehoslovacia au tri
mis șl ele pe cel mal reprezentativi 
sportivi. Astfel, vom vedea evolulnd 
pe renumiții pistolari cehoslovaci, 
Nakovskl și Falta (ambii cu rezultate 
constante în jurul cifrei de 590 p)t 
pe suedezul Lennart, cîștigătorul 
campionatelor țărilor scandinave, la 
pistol viteză, eu 591 p, pe bulgarul 
Denev, multiplu campion al țării sale
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la pistol precizie, creditat cu 560 p, 
pe italianul Liversani, recordmanul 
Italiei la pistol viteză cu valoroasa 
cifră de 593 p, și alți țintași bine Co
tati Pe pl’.n internațional.

Ea acest lot valoros se adaugă, de
sigur, și cel românesc care cuprinde 
o serie de trăgători de elită, ca re
cordmanul lumii la pistol viteză, V. 
Atanasiu (596 p), I. Trlpșa, medalia 
de argint la J.O. de la Tokio (pis
tol viteză), și alți sportivi cu faimă 
internațională, printre care- N. Ro
tam, L. Giușcă, M. Ferecata, Marga
reta Enache, M. Roșea. P. Șandor șl 
alții.

în total, vor concura în aceste zile 
pe Tunari aproape 150 de trăgători 
din 13 țări.

Azi, programul cuprinde : festivita
tea de deschidere a campionatelor 
internaționale (ora 8,30), armă liberă 
calibra redus 3x40 focuri (9,30) și 
pistol viteză 60 focuri (9,30).

stimulente interzise (doping). Acu
zări, pe care — spuneau oficialii fe
derației — Anquetil le și recunos
cuse public, în cadrul unui interviu 
acordat in presă.

Oricit de surprinzător ar părea, 
lucrurile erau in parte adevărate. 
Anquetil făcuse declarații unui zia
rist, în care, conform principiilor 
sale de a pune In lumina adevărului 
toate aspectele activității sale de 
sportiv, indiferent dacă faptele sint 
în favoarea sa sau nu, el afirma că, 
într-adevăr, in marile curse cicliste, 
individul, oricit de dotat ar fi, nu 
poate obține victoria numai cu pro
priile sale forțe. Un singur om nu 
poate bate un pluton de 150 de ad
versari. Ti trebuie pentru aceasta 
aliați care să-I protejeze în desfășu
rarea luptei pe traseu, agitată, cu 
episoade neprevăzute, înfruntind și 
alți adversari decit cicliștii, poate 
mai redutabili — urcușurile și cani
cula (care i-au răpit viața lui Tom 
Simpson), coborișurile vertiginoase 
(ele au pus capăt carierei lui Ri
viere), vîntul, ploaia, frigul necruță
tor...

De fapt, toate acestea sînt prea 
bine cunoscute publicului care vine 
să vadă marile curse profesioniste. 
Există însă teama de a le da in vi
leag. Fostul cultivator de căpșuni din 
Normandia natală, Jacques Anquetil, 
nu (ine seama de astfel de opreliști. 
Ceea ce Tom Simpson — primul ci
clist profesionist care a avut curajul 
să spună lucrurilor pe nume — n-a 
reușit să ducă la capăt, a realizat 
acest om dintr-o bucată. Nu este 
vina lui Anquetil că ziaristul a răs
tălmăcit unele lucruri, turnind o pi
cătură de senzațional in serioasa pro
blemă pusă in discuție.

Jacques are prieteni, așa cum îi 
este Jean Stablinskl și nu numai el, 
oameni care sint gata să facă une
ori și sacrificii pentru capul lor de 
coloană. Dar nu sînt argați plătiți 
care dau victoria altuia, ci sportivi 
ce întind mina colegului lor intr-un 
moment cînd ei Înșiși nu pot rîvnl 
Ia primul loc. Bartali. Coppi. Bobet, 
Van Looy si toți super-campionii au 
beneficiat de această mină priete
nească. Poate cineva să fie acuzat 
pentru că folosește un procedeu tac
tic atit de natural ? Fără el, lumea 
ciclismului profesionist n-ar mai cu
noaște mari vedete. Turui Franței și

al Italiei, eursele clasice și celelalte 
mari spectacole ale sportului 
dale și-ar pierde strălucirea.

Și totuși, acesta a fost un 
acuzație...

Moartea lui Tom Simpson 
citeva evenimente tragice pe 
competițiilor cicliste au iscat 
adevărat scandal în jurul „_ .__
ului". Problema nu este nouă. De ani. 
de zile, medici și biologi, antrenori 
și sportivi, toti cei legați de sport 
discută pericolul folosirii stimulente
lor. El există ca atare. Să nu uităm 
însă că, pînă acum, nimeni n-a reu
șit să fixeze limitele între care un 
medicament tonic, menit să fortifice 
pe sportiv înainte de întrecere, poate 
deveni o otravă. Cineva spunea cu 
umor că și un pahar cu apă luat 
înainte de start poate fi „doping" 
pentru un ciclist. Iar o bucățică de 
zahăr ti conferă sportivului un a- 
vantaf nejust față de adversarul care 
n-a avut prevederea de a uza de 
același stimulent... Desigur, intre 
efectele unui pahar de apă și acelea . 
ale unui preparat pe bază de anfe- 
tamine este o diferență. Deși, chiar 
și în această privință părerile stnt 
divergente.

Intr-o discuție atît de controver
sată, Jacques Anquetil și-a expus 
cu sinceritate punctul de vedere. A 
făcut și confidențe, și el a uzat de 
stimulente, dar acelea pe care medi
cina le socotește nevătămătoare. 
Chiar anfetamina, principala incri
minată, nu ar fi cauzat accidentul 
tragic al lui Simpson, fără urcușul 
istovitor, pe căldura toridă, a Munte
lui Ventoux — au spus medicii. Deci, 
totul este chestiune d, măsură, de 
a ști ce este pentru fiecare individ 
întăritor saa drog nociv.

Declarațiile lui Anquetil au produs, 
cum era și firesc, mare vîlyă. S-a 
sesizat imediat Federația franceză de 
ciclism. A urmat o decizie drastică, 
poate exagerată, care i-a tăiat aripile 
marelui campion. El a fost stopat 
din cursa „contra.cronometru« cu 
predecesorul său Fansto Coppi. i s-a 
luat posibilitatea de a egala palmare
sul neuitatului rutier italian. Pentru 
statisticieni, nici magnifiea ispravă 
de a fi cîștigat la distanță de citeva 
ore Circuitul Dauphine și „calvarul” 
Bordeaux-Paris, nu echivalează cu 
tricoul „are-en-ciel“.

A fost, pentru Jacques Anquetil, 
cea mai dureroasă înfrîngere...

cu pe-
cap de

și alte 
ruta 

un 
.doping-

Dar nu poate fi acesta sfirsitul!
împlinește 34 de ani. VîrstS la care 

oricare alt ciclist se gîndește la pen
sionare. Nu Insă Jacques Anquetil. 
Pentru cel care a înconjurat de 
13 ori pămîntul pe la ecuator, par- 
curgînd peste 500 000 de kilometri pe 
șosea, cariera nu se poate fringe 
printr-o măsură dictată la masa 
verde. Anquetil și-a păstrat încăpă
țânarea țăranului care vrea să 
smulgă ceva ogorului și atunci cînd 
seceta a pirjoiit pămîntul. In țncă- 
pățînarea aceasta stă și secretul ma
rilor sale performanțe. 10—11 luni 
pe an, el se culcă la ora cînd alții 
se pregătesc să plece la spectacol. 
10—11 luni pe an, omul acesta care 
ar putea circula în cea mal splen
didă limuzină, nu se dă Jos de pe 
bicicletă, 
ruit cu 
sacrificat 
cea mai 
lui, înfrîngînd limitele posibilului 
în efort, nu va renunța ușor ta spe
ranța într-un final fericit.

Jacques Anquetil este omul care, 
preluînd ștafeta de la Fausto Coppi, 
a dus ciclismul la înălțimi inaccesi
bile pentru alții. De la el, „campio- 
nissimo" Coppi, cunoaște marile 
taine ale ciclismului. Fausto t-a 
învățat pe tînărul debutant sosit în 
pelerinaj la Novi Ligure, cartierul 
general al italianului, cum trebuie 
să renunți la totul pentru a obține 
victoria în lupta pe șosea. Eră" în 
1953. De atunci, Jacques, tenacele 
Jacques, a cucerit metru cu metru

drumul care l-a dus in vîrful pira- 
midei.

O revenire în arenă a „Domnului 
cromometru* 2__‘
babilă. O cer și admiratorii campio
nului, milioane de oameni din 
sa, ca și din alte țări, toți 
iubesc cu pasiune ciclismul.

este deci foarte pro-

patria 
cei ce

★
judecă

Omul acesta care s-a dă- 
totul întrecerii, care și-a 
viața de familie pentru 

înaltă treaptă a podiumu-

Acum, Jacques Anquetil se „_____
în fața tribunalului cu cei care î-au 
dictat retragerea de pe pista gloriei. 
Dar ce îl poate reda instanța ? Doar 
o reabilitare în rața publicului. Nici
decum laurii plerduți iremediabil, la 
Herleen. Un an din carieră, poate 
ultimul, nu poate fi înlocuit de ni
meni, cu nimic. Fiindcă Anquetil nu 
se va mulțumi niciodată să rămînă 
un „om de pluton”. El are încă drep
tul să aspire la sprinturile victori
oase, la vlrfurl de munți cucerite în 
asalt, la secunde răpite cronometru- 
lui înaintea tuturor, la turul de 
onoare al învingătorului.

Și nu ne îndoim că „Domnul cro
nometru” își va apăra mal departe 
acest drept.
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