
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚl-VA!

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

La drum, pentru a
La drum ! O panglică uriașă, de peste 1 600 km, 

se așterne în fafa caravanei. Multicoloră, săge
tată în permanență de sclipirile argintii ale 
roților, caravana - aidoma unui ciudat grup 

nomad — va poposi pe meleagurile a 11 regiuni, 
dăruind, fiecăreia, o secvență din această luptă per
manentă cu kilometrii, cu ploaia și cu vîntul, cu urcu
șurile, cu adversarul și cu colegul, cu tine însuti - 
la urma urmei, — o luptă epuizantă, dar plină de recon- 
fortare în momentele triumfului, o luptă care face 
din ciclis un gigant, un erou și, uneori, un martir 
modern al arenei sportive.

„Turul României" pornește astăzi la drum pentru 
a 16-a oară în decurs de 33 de ani. Se bucură - 
după multă vreme - de o participare selectă, de 34 
de alergători de peste hotare, ce vin să pună la 
încercare gazdele, să le răpească - în luptă cinstită 
— laurii victoriei, să transforme fiecare etapă într-o 
întrecere în sine -■ goană după „tricoul galben", 
trofeul visat de fiecare ciclist. Fericirea și dramatismul 
unei întreceri cicliste, izbînzile și înfrîngerile actorilor 
săi, faptele inedite ce precedă momentul solemn, 
toate la un loc formează captivantul film pe care 
spectatorul de o clipă al cursei îl retrăiește, amintin- 
du-și-l cu înfrigurare.

De mult, ciclistul și gazetarul sînt legați indiso
lubil. în timp ce primul are nevoie de ajutorul Iui 
pentru a-i descrie lupta, pentru a-| înălța pe scara 
valorilor, celui din urmă îi trebuiesc faptele indite ale 
acestuia pentru a da cititorului măsura frumuseții 
sportului și, poate, a măiestriei sale...

„Marea buclă" începe astăzi într-un moment de 
cumpănă pentru ciclismul românesc. Performanțele sale 
din ultimul timp, restrînsa răspîndire, contactul slab 
cu marile forțe ale pedalei au făcut ca interesul 
pentru el să slăbească. Este momentul ca în mij
locul entuziasmului ce se va crea pentru „Turul Româ
niei" să dovedim, prin frumusețea disputelor, prin forța 
și puterea de dăruire a cicliștilor, prin performanțe și 
medii orare, că și la noi sportul care a creat în lume 
personaje legendare poate avea un loc sub soare I 
Pentru că nici un alt sport nu poate concura ciclismul 
în drepturile sale. Caravana unei întreceri reprezintă -

HRISTACHE NAUM

(C^ntinunre in pag. a 4-a)

Sub 11,0 secunde pe 80 m garduri 1
Din cele 31 de probe care 

figurează pe programul între
cerilor finale ale campionate
lor de atletism ale seniorilor, 
cîteva se anunță foarte intere
sante, atîi' prin spectacolul 
sportiv pe care-1 pot oferi, 
cît șî prin rezultatele pe care 
le așteptăm înregistrate în foi
le de concurs. între aceste 
probe, cursa de 80 m garduri.

Au trecut, iată, zece ani 
din ziua în care timișoreanca 
Ana Șerban a stabilit rezul
tatul de 11,1 s și de atunci 
performanța ei a trăit liniștită 
pe tabela recordurilor națio
nale. A egalat-o, ce e drept, 
Maria Budan-Iliuță, în 1964, 
dar toate tentativele de îmbu
nătățire a recordului, de cobo
rî re a lui sub mult visata 
graniță a celor 11,0 secunde 
s-au dovedit în van. Numai 
anul acesta Valeria Bufanu 
(care a marcat o spectaculoa
să ascensiune calitativă) a 
egalat recordul de 11,1 s, în 
mai multe rînduri, ca de alt
fel și redutabila săritoare în 
lungime Viorica Viscopoleanu. 
Recordul însă s-a încăpățînat 
parcă să reziste. Și a rezistat!

în urmă cu cîtcva zile, la 
Halle, Valeria Bufanu, în 
cursă cu campioana olimpică 
și europeană Karin Balzer, a 
reușit, în sfîrșit, 11,0 secun
de. In aceeași zi, pe stadio
nul de altitudine de la Po
iana Brașov, într-o probă care 
n-a întrunit însă toate condi
țiile regulamentare (s-a aler
gat în sensul invers al pistei), 
Viori* a Enescu a obținut si 
ca J 1.0 s iar Viorica Visco

poleanu a căzut la gardul 7, 
unde avea un ușor avantaj.

Campionatul republican, dc 
pe stadionul ,,23 August", le 
reunește pe aceste trei aler
gătoare și în plus pe Georgeta 
Cîrstea (campioana anului tre
cut, multă vreme accidentată), 
pe Sanda Anghelescu, Elena 
Vintilă ș.a. Din lupta lor, pe 
care o anticipăm extrem de 
dîrză, așteptăm nu o egalare 
a recentului record, ci perfor
manțe sub 11,0 secunde! At
letele noastre sînt capabile să 
le realizeze. Atenție deci... pe 
locuri !

biblioteca Centră

TINERII -ÎN CUBA
în zilele de 13 și 14 septembrie va avea loc la-

Havana, în Cuba, concursul de gimnastică dotat cu
„Cupa speranțelor olimpice", întrecere la care și-au 
anunțat participarea tineri gimnaști din mai midte
țări ale lumii.

Echipa de tineret a tării noastre a părăsit Capitala 
ieri dimineață, plecînd cu avionul la Havana. Au 
făcut deplasarea următorii gimnaști: Mircea Gheor
ghiu, Aurel Bunescu, Petre Mărcutiu, Jean Lasou, 
Nicolae Achim, Gheorghe Păunescu. Delegația sporti
vilor români, condusă de prof. Cornel Balila, este în
soțită de Costache Gheorghiu (antrenor) și Mircea 
Bădulescu (arbitru).

XVI-a oară în „Turul României"!

Desen de NEAGU RADULESCU

Tenismanii români s-au impus in prima manșă 
a „amicalelor11 de la Progresul

Meciuri frumoase, adevărate demon
strații de tenis, a oferit prima zi a în- 
tilnirilor amicare dintre primii noștri ju
cători — Ion Țiriac și Ilie Năstase — și 
doi dintre oaspeții de frunte ai recentei 
competiții internaționale de la Mamaia, 
Tom Okker (Olanda) și Igo Buding (R.F. 
a Germaniei).

într-o formă excelentă, Ilie Năstase a 
trecut peste toate dificultățile întîlnirii 
sale cu campionul olandez, reușind să 
înscrie o prețioasă victorie : 8—6, 6—3. 
La același nivel calitativ, atit tehnic cit 
și spectacular, s-a ridicat și următorul 
meci de simplu, opunind pe Țiriac lui

Buding. Tenismanul vest-german a înce
put în trombă, dorind vizibil o revanșă. 
Condus cu 1—3 și 3—5 (setbal !), campio
nul român a refăcut însă tot handicapul, 
a ciștigat primul set în prelungiri și apoi 
fără drept de apel pe cel de al doilea : 
8—6, 6—0.

Partida de dublu Țiriac, Năstase — Ok
ker, Buding extrem de spectaculoasă și 
ea, s-a întrerupt la scorul de 4—6, 6—4 
urmind să continue miine, la Progresul, 
împreună cu ultimele două simpluri (Năs
tase — Buding și Țiriac — Okker). Pro
gramul începe Ia ora 15.

TURNEUL DE VOLEI
• Modificări în lista 
particîpanților • A fost 

definitivat programul 
preliminariilor

Luna aceasta, în cen
trul atenției iubitorilor 
de volei din tara noas
tră stă importantul tur
neu masculin internațio
nal care va avea loc in 
ultima decadă la Cluj. 
El va constitui princi
pala și cea din urmă 
verificare a reprezenta
tivei României în vede
rea europenelor din 
octombrie de la Istanbul. 
Iată, în rîndurile de 
fată, tot ce-i nou în le
gătură cu interesanta 
competiție pe care-o va 
găzdui Sala sporturilor 
din Cluj.

• Mai întîi, o modi
ficare în tabelul partici- 
panților : doar 7 echipe 
vor lua parte la între
cere (U.R.S.S., Japonia. 
R. D. Germană, Bulgaria, 
Polonia, România, Ro
mânia tineret), federația 
Iugoslaviei ănuntînd im
posibilitatea deplasării.

• Ca urmare a aces
tei indisponibilități — 
schimbarea componen
ței seriilor și a regu
lamentului întrecerii : 
seria I — Japonia, Bul
garia, România, Româ
nia tineret ; seria a Il-a
— U.R.S.S., R. D Ger
mană, Polonia; initial, 
jocuri fiecare cu fiecare 
în serii (24, 25 și 26 sep
tembrie), primele două 
clasate calificîndu-se în 
turneul final pentru 
locurile 1—4, iar restul 
în acela pentru locu
rile 5—7, turnee care se 
vor disputa în zilele de 
28 șî 29 septembrie ; 
rezultatele din serii con
tează la calcularea cla
samentelor în turneele 
finale.

• A fost definitivat 
programul celor trei eta
pe ale preliminariilor i 
24 septembrie, ora 10 — 
Japonia — România ti
neret, U.R.S.S. — Polo
nia, ora 18,30 — Româ
nia — Bulgaria; 25 sep
tembrie. ora 15,30 — 
România tineret — Ro
mânia, Polonia — R. D. 
Germană, Japonia — 
Bulgaria ; 26 septembrie, 
ora 15,30 — Bulgaria —■ 
România tineret, U.R.S.S.
— R. D. Germană, Ro
mânia — Japonia.

• Echipele străine so
sesc în România în zi
lele de 20 (Polonia), 
21 (U.R.S.S.), 22 (Bulga
ria, Japonia) și 24 sep
tembrie (R. D. Germană).

Bas;hetba!iștii 

pîeacă la Varșovia
Reprezentativa masculină de' 

baschet a țării noastre va 
pleca mîine la Varșovia pen
tru a participa, în zilele de 
15, 16 și 17 septembrie, la un 
turneu alături de echipele Po
loniei, Ungariei și R. D. Ger
mane. La înapoierea în țară, 
baschetbaliștii români vor 
susține un meci amical cu se
lecționata Izraelului. întîlnirea 
va avea loc în ziua de 18 sep
tembrie, în sala Floreasca.



INGO BUDING

Ingo Buding

QAMBBAL

Poartă pe tricou, 
scrise cu litere 

1, cuyintele 
fennis - Buding" 

numind clubul 
său particular. Vor 
i desigur, în țara

și altundeva, 
sute de fete și bă
ieți, „fan"-ii pasio
nați ai sportului 
alb, care ar da 
orice ca să poar
te același tricou, 
al idolului lor. 
Căci Ingo poate, 
Intr-adevăr, să in
terpreteze cu brio 
rolul de super-ve- 
detă sportivă.

Joacă un tenis, 
ca să spunem așa, 
ideal. Ai dori par
că să se joace nu
mai așa, cu miș
cări elegante^ ra
pide uneori, în 
torță cînd trebuie, 
cu acel plus de 
subtilitate care 
certifică măiestria. Ingo Buding 
posedă toate argumenteie că ar 
ii tenismanul perfecL Afară de 
unul singur... Este de ajuns să-1 
privești cu alentie. Prea e băiat 
frumos, un „play-hoy” coborit 
din paginile lui „Paris Match*, și 
el o știe. Ceea ce l-a făcut poate 
să uite- prea ușor de acel impe
rativ care cere să renunți la tot 
ce stă în calea performantei. De 
aceea, firește, n-a devenii el cel 
mai mare campion al tenisului 
german, lăsînd neatins locul apar- 
tinînd de ani faimosului Von 
Cramm. Fiindcă măiestria nu-i lip
sește...

Cu totul altul este „spectacolul 
Tom Qkker*. Acesta este depar
te de a avea alura unui campion. 
Băiatul firav din Amsterdam pare, 
la prima vedere, cS abia acum 
^qe cunoștință cu racheta. Dar

iată că din lovituri
peste fileu ti se prezintă revela
ția unui as al jocului. Brațele 
subțiri trimit mingi cu viteză ex
tremă, picioarele slabe aleargă 
neostenite. O Icter are mina Iui1 
Santana, îi seamănă mult și ca 
stil. Nu are însă concentrarea spa
niolului.

Am văzut la Mamaia — și ieri 
în „amicalele’” de la Progresul — 
demonstrații înalte de virtuozi
tate ale acestui învingător al Iui 
Newcombe și Drysdale. Totuși... 
Intervin, ca și la Buding, con
te aargumen tele. Din acest punct 
de vedere, cei doi se aseamănă. 
Aceeași nelascare, uneori pericu
loasă, același vag diletantism.

Pe cînd1 sportul este- și altceva.

RD. V.

Din cronicile
etapei a ll-a

BA-
prima parte a 
echilibrat. La 

fost 
fost

mai insis- 
mai pre- 
întilnirea.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA GALAȚI 12—9 (7—3). 
După un început bun, se părea că 
tixnișorenceJe vor cîștiga partida 
la un scor categoric. Iu partea a 
doua a meciului însă, gălățencele 
s-au apărat mai bine și au fructi
ficat multe ocazii ivite în special pe 
contraatac. (4- Stan — coresp).

rulmentul rhașov—CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 6—7 (2—4). Partida 
nu a satisfăcut, datorită jacului slab 
practicat de ambele eehipe. Insis
tența bucureștencelor la semicerc le-a 
adus victoria. (E. Bogdan — cnresp.),

DINAMO BRAȘOV—DINAMO 
CAU 19—15 (8—8) In 
partidei jocul a fost 
reluare, brașovenii au 
tenți, șuturile lor au
cise și, astfel, au cîștigat 
(Ilie Stanca - coresp.).

C.S.M. REȘIȚA—UNIVERSITATEA 
CLUJ 17—17 (8—7). Oaspeții au con
dus pînâ in ultimele minute, dar 
gazdele, mai atente la joc, au reușit 
să-l echilibreze. Foarte bun — arbi- 
trajul lui Gh. Covacl-București (I. 
Plăvițâu — coresp.).

Rezultate din categoria B : MAS- 
CULIN seria I : Cauciucul Oraș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — Agro
nomia lași 12—9 (7—4), Politehnica 
Galați — Pehteiuuca București 15—M 
(10—5), Pedagogic Bacău—Politehnica 
Brașov 19—13 (10—6) ; A.S.A. plo
iești—Tractorul Brașov 24—17 
seria » K_a : Știința Loviu — 
Petroșeni 30—10 U<1—5), I.C.0. 
Tehnomeral Timișoara 17—13 
Timișul Lugoj—Medicina Tg.
16—17 (11—9). Universitatea Craiova.— 
Metalul Copșa
Politehnica 11 
tatea Timișoara 
MININ seria i ;
—Șe. sp. nr. 2 7—16 (5—8)„ Spartac Con- 
atanța—1.CJF. București 7—7 (6—5),
Politehnica Iași— Universitatea Iași 
6—6 (3—2), Șc. sp. Ploiești—Textila 
Buhușj 6—11 (3—3), Pedagogic Ba
cău—Șc. sp. Buzău 4—14 (0—1) ; seria 
a II-a : C.S.M. Sibiu—Constructorul 
Baia Mare 17—7 (a—4), Șc. sp. Peiro- 
șeni—Voința Sighișoara H—ie (3—3), 
I.S.E.—Universitatea Craiova 13—10 
(7—12), Voința Odorhei— Universitatea 
II București 26—10 (10—2), Universi
tatea Cluj—Universitatea II Timi-, 
șoara 8—7 (2—5).

<to-a), 
știința 
Arad— 
(io—a», 
Mureș

Mică 17—22 (10—11), 
Timișoara—U al verși- 
20—22 (12—10) ; PE’ 

Politehnic» București

PLOIEȘTI 
Condusă 
9—5 de 
iești II, 
a reușit 
egaleze : 
ke: M. Lazăr (P) b.p. P. 
uescu; Z " j 
Stoica ; l. Alexandru (P) b. dese. 1 
Șt. Ispas; D; Șerban (P) egal cu 
I. hRhăileanu ; G Sasu (B) b. ab.

;_ L Brifaac (B) b.p. 
. _Ă- Vlad (Bj b.p.

; Gh. Dumitrescu (P) 
Nicolau ;■ 1. Pădusaru 
Tecuceanu ,- C. Chi- 

P. Cojocaru ; P’. Pîrvu 
P. Bursuc. La această 

a arbitrat Eugenio

(prin telefon). — 
la un moment dat cu 

către selecționata Bucu- 
echipa regiunii Ploiești 
în cele din urmă să 
11—11. Iată rezultate- 

Diiaco- 
A. Cojocarii (B) b.p; P.

P. Canea; Ad. Dumbravă (G) 
b. ab. 3 M. Bengoi,• N. Manea 
(A) b.p. L Jipa •, Gh. Badiu (A) 
egal cu Gh. Potolea; I. Marin 
(A) egal cu P. PăEuiaruGh. 
Dumitrescu (A) b.p. D. Roman; 
Gh. Maidan (A) b.p, Gh- Ionel ; 
I. Manole (A) egal cu N. Votcii; 
St. Cojan (G) b.p. I. Ivan.

D. RADULESCU — coresp.

La Brașov, motocrosîștti noștri 
au lăsat să k scape victoria...

inter- 
lacali-

BRASOV. — Concursul 
național, desfășurat în 
tate s-a bucurat de prezența la 
startul probelor a citorva dintre 
cei mai buni motociosiști din 
Austria, Ungaria. U.R.S.S. și Ro
mânia. După cum era de aștep
tat, principalul duel a avut loc 
între alergătorii sovietici și ro
mâni. Aceștia au oferit miilor 
de spectatori dispute de o rară 
frumusețe. Rutina concursurilor 
internaționale și, mai ales, parti
ciparea la etapele campiona
tului mondial și-au spus cuvîntul 
cu prisosință în evoluția moto- 
cicliștilor sovietici, care au domi
nat ambele clase. Ei au cîștigat 
primele două locuri atît la 250 
cmc cît și la 500 cmc.

lată acum cîteva secvențe ale 
filmului întrecerii. în manșa I, 
la clasa 250 cmc, tânărul Vilis 
Brunis (18 ani) de la Ț.S.K.A. 
Riga țișnește ca un bolid din 
start și o dată instalat în fruntea 
plutonului, conduce cu fermitate 
toată cursa, terminînd învingător, 
în urma lui, Ghenadi Moiaeev 
(Ț.S.K.A. Leningrad) are de. turcă 
cu Cristian Dovids și Petre Pasxi- 
no, dar ordinea nu mai poate 
fi modificată cu toate eforturile 
depuse de alergătorii noștri. Pe 
planul doi al cursei menționăm 
evoluțiile lui St. Chițu, C. Co- 
man, C. Goran și Tr. Macarie. 
în manșa secundă, O. Stephani 
are un start bun și conducă 
două ture, urmat de Davids, 
Moiseev și Paxino, dîndu-ne spe
ranța unei victorii românești în 
această manșă. Dar Moiseev, vă- 
aînd că mezinul sovietic Bruniș 
nu reușește să treacă de Paxir.o, 
atacă în trombă, trece pe primul 
loc și termină învingător. Paxino 
face și el o cursă excepțională, 
trece de Dovids și Stephani, dar 
nu mai are „timp* să-l depă
șească și pe Moiseev. Clasament: 
1. G. Moiseev, 2. V. Brunis, 
3> P. Paxino, A Cr. Dovids, 5. Șt. 
Chițu, 6. C. Goran, 7. C. Ca
rnea, 8. Tr. Macarie, 9, S. Ham- 
mar (Ungaria),

La 500 cmc, 
Eugen Keresteș 
cină dificilă în
taților alergători sovietici Iuri 
Malveev și Evgbeni Petrușkcv.

în prima parte a condus Petruș- 
kov, talonat de Puiu, dar în tu
rul 8 el a avut o scădere de care _ 
a profitat Matveev, care a trecut1 
primul linia de sosire, urmat de > 
Puiu, Petrușkov și de Keresteș. 
La reluare, același Petrușkov s-a1 
instalat în frunte, urmat de Mat
veev, Puiu și Keresteș, care au 
trecut în această ordine linia de 
sosire. Clasament: 1. I. Matveev, 
2. E. Petrușkov, 3. O. Puiu, 4. E. 
Keresteș, 5. G. Kapronczay (Un
garia), 6. Fl. Stefan, 7. G. Dietl 
(Austria), 8. A. Ionescu, 9. F.; 
Podonv (Ungaria), 10. P. Lucaci.

I. DUMITRESCU șl
C. GRUIA — coresp. principal 

t

I». UHEJ- CRIȘUL 4-4!
Gazdele au luptat cu multă ambi

ție în acest meci, reușind un nespe
rat rezultat de egalitate. Conduși cu
2— 0 și 4—3, timișorenii au găsit de 
flecare dată resurse să refacă handi
capul, șj în cele diu urmă, să pă
răsească bazinul cu un punct extrem 
de prețios. Rezultatul ftnal este per
fect echitabil. (C. Creț» — coresp.).

VOINȚA CLUJ—VAGONUL ARAD 
0—4 (2—0, 2—2, 2—1, 2—1). Clujenii 
puteau cîștiga la un scor mult mai 
confortabil dacă nu ar fi ratat copi
lărește nenumărate ocazii clare. 
(V. More» — coresp. principal).

DINAMO BUCUREȘTI — FOLITEH- 
JUCA CLUJ 8—1 (0—0. 1—0. 4—0,
3— 1). studenții au rezistat foarte 
bine timp de două reprize. Apoi ei 
au fost pur și simplu 
adversar cu un lot 
cedtod la scor. Bun
Gh. Dumitru (Buc.).

STEAUA — POLITEHNICA CLUJ
7—2

sufocați de un 
mult superior, 
arbitrajul lui

10. O. Stephani. 
Cvidiu Puiu și 
au avut o sar- 
fa4a experimeu-

ieri dimineață s-a desfășurat la ba
zinul Dinamo din Capitală medul de 
palo dintre Steaua și Politehnica 
Cluj, contând pentru campionatul re
publican. Steaua a cîștigat eu scorul 
de 7—2 (1—0, 2—0, 3—0, 1—2) .Au
mascat: Szabo S, Cuhnea», Neacșu 
de la învingători și Spiengold 2 de 
la învinși.

Astăzi (Ștrandul Tineretului, de la 
ora 17), va avea loc meciul Steaua— 
Lear.

R. VIȘAN

„CUPA ROMÂNIEI1*
in vitrina clubului Dinamo

ț! I. Nastasiu ; I 
V. Neacșu ■, Gh. 
M. Cornel; 
egal cu T.
(P) b.p. V. 
eită (P) b.p.
(P) egal cu 
«euntune i 
Grosso (Italia).

GH. APOSTOLES€U — coresp.

CÎMPULUNG MUSCEL (pripi te
lefon). — Două mii de specta
tori au ținut să asiste la îințîl- 
■irea dintre reprezentativele re
giunilor Argeș și Galati I. din 
cadrul etapei a doua a campio
natului pe echipe. în general, 
meciurile au fost de bună fac
turai Gazdele 
13—9. Rezultate 
«eseu (A) b.p. 
Manea (A) b.p.
Pitilică (A) pierde

l

au cîștigat cu 
tehnice : 1. Viși- 
C. Vasili u ; Gh. 
Gr. Enache,- Ad.

abandon II

BOCȘA (prin telefon). — Se- 
lecțioaâla regiunii Banat a rea
lizat sîmbălă seara o frumoasă 
victorie în dauna reprezentativei 
Crișaua, gu scorul de 15—3. Reu
niunea a plăcui, datorită dîrze- 
niei cu care sportivii și-au apă
rat șansele, d«r sub aspect teh
nic a fost deficitară. Iată rezul
tatele : I. Nîca (C) b.p. P. Gale; 
V. Topală (B) egal cu L Pop 
(Crișana); C. Dumitrașcu (B) b.p. 
C. Nicolae; I. Streche (B) b.p. 
V. Așteleanu ,• I. Ion (C) 
M. Bucși; 1. Costin 
Tlie ; N. Cîmpeanu 
Lazea; AI. Totîrlici 
Couceag,- A. Ciur ea 
Bocănel; F. Maier 
Bora T. Cîrcioran 
fără adversar.

(B)
(C) 
(»)
(B)

b.p.
P.
R.
C.

b,p.
b.p.
b.p.
b.p. V. 
bp. A. 
eîștigă

T. ȚĂRANU 
P. PETRIȘOR

și
coresp.

Desfășurate de-a lungul a trei zile 
într-o atmosferă de avînt tineresc, 
menită parcă să ne risipească nos
talgia începutului de toamnă, între
cerile pentru „Cupa României*4 s-au 
încheiat cu victoria călăreților de la 
Dinamo-București.

Victorie pe deplin meritată ee se 
alătură celor 6 titluri d.e campioni 
cucerite cu o săptămînă înainte de 
caii și călăneții dinamoviști pregătiți 
de antrenorul Petre Andreianu.

La reușita, acestei a ni-a edițțlî, au 
contribuit în afara echipei Dinamo 
și celelalte formații prezente în com
petiție-, dar mai ales C.S.M. Sibiu 
(antrenor Alexandru Purcherea). care 
a ocupat locul secund — și Steaua 
(antițenor Nicalae Marcoci) clasată 
pe locul UI. De asemenea, au partea 
lor de merit echipele Petrolul din 
Ploiești (antrenor Petre Rașca) cu 
tripla victorie din ziua a doua în 
proba de seniori și Știința București 
(antrenor Mihail Măinescu) cu locul 
II în proba pe echipe.

Victoria dinamoviștilor trebuie pusă 
în primul ițind pe seama valorii re
cunoscute a celor trei maeștri ai 
sportului Vasile Pinciu, O&car Recer 
și constantin vlud, precum și cam
pioanei la fete, Liliana Nițulescu.

C.S.M, Sibiu le-a urmat în clasa
ment datorită omogenității și bunei

pregătiri a cailor Gicu, Jugastr.u, 
Electric și Rival, în timp ce Steaua, 
în ciuda absenței cunoscutului in
ternațional Gh. Langa, a acumulat 
punctele necesare locului III prin 
aportul prețios al juniorilor Irina 
Ciocomata șl Mircea Sabău, al tână
rului Dumitru veiea și al experimen
tatului Virgil Bărbuceanu.

Deși Pietroiul Ploiești a lipsit de 
data aceasta de pe podiumul pre- 
miațllor, ne-a arătat totuși că posedă 
călăreți de valoare certa : Dan Mi»- 
hăilescu, Andrei Hadar și Aurel 
Stoica, precum șl cai cu perspectivă 
ca Blond, Picup, Potcovar și Jul.

Este îngrijorătoare, în schimb, si

în afara clasamentului oficial PE 
ECHIPE iată cum ar arăta ierarhia 
valorilor Ia individual în această 
întrecere :

SENIORI : 1) Oscar Recer — Di
namo — 40 p ; 2) Aurel Stoica — 
Petrolul - 39 p, 3) C-ttn Vlad - 
Dinamo — 34 p.

JUNIORI : I) Mircea Sabău - 
Steaua — 37 p, 2) Mircea Ștefănescu
— Steaua — 34 p, 3) Radu Timiș — 
Cluj — 20 p.

fete : 1) irina Ciocomata—Steaua
— 39 p, 2) Liliana Nițulescu — Di
namo — 88 p, 3) Edith Wecmescher

C.S.M» Sibiu - 35 p.
Ineditul acestei competiții „fulger4’

«HME liiiJEiB viorica han și țcrten Doboși
noii campioni de juniori ai țării

întrecerile de tenis de masă ale 
«elor mai buni juniori pentru de
semnarea campionilor țârii au avui 
Joc vineri, sîmbătă și

Sibiu. Au luat parte o 
iurenți și concurente 
oaie regiunile țării cu excepția Su- 
ivei. Meciurile an scos în evidență 

i intra foarte
9

duminici la 
sută de con- 

reprezentînd
Apa .
c ^vei. Meciurile an scos

(^valoare sensibil egală
iialți și au dat Ioc la

serie de surprize. Altfel, campioana 
ide amil trecut, flarmen (Jrișan, a fosa? 
învinsă do Viorica Iv.an. De aseme* 
jaea, neașteptat este și locui secund, 
(jpeupat de ieșeanca 'Nicoletâ Spiridon 
~ ia categoria de vîvsCă peste 14 
ani.
^Clasamente, simplu categoria

țptnci. la 14 ani: 1. /¥ico/e/« Spiridon. 
£G.f.S. Iași, antrenor G. Simionescu) 

&

— campioană republicană, 2. Monica 
Hariga (‘C.F.R. Brașov), 3. Eva Bc- 
reekineri (Comerțul Tg. Mureș) ; 
timplu băie/i : categoria piuă la 11 
ani: 1. Domnaru (CiT.S. Iași, antre
nor C. Simioneseu) — campion re
publican. 2. Sala (Comerțul Tg, Mu
reș), 3. Naftali ((.'omerțtil Tg, Mu
reș) ; simplu fete, categoria peste 11 
mi: I. Cierica fum (M.T.Tc. Bucu
rești. antrenor Mircea Popescu), 2. 
Nico feta Spiriâen, 3—4. Roberta To
ma (Bere Grivița București) și Car
men Crișan ('Progresul București); 
simplu băieți, categoria peste 14 ani: 
1. Doboși (C.S.M. Cluj, antrenor F. 
Pane th), 2. Panait (Voința Bucu
rești). 3—4. ȘlaumdM (Voința Arad) 
și Maeot'ei (C.T.S, Iași) ; dcrblia

1. Carmen Crișan- — Maria 
(Progresul București — 

Brașov), 2. Viorica Ivan — 
Hajnaj Corodi (M.T.Tc. București — 
C.F.R Brașov), 3—4. Roberta Toma
— Matilena Tomcseu (Bere Gri vița 
București — Dinamo Craiova) și 
Vera. Weis — Monica Ilariga (C.S.M. 
Cluj — C.F.K. Brașov) ; dubla 
băieți: I. Simandan — Panait, 2. 
Doboș! — Lazăr (C.S.M. Cluj), 3—4. 
Arjoca — SîngeoTgean (Dinamo Cra
iova — Comerțul Tg. Mureș) și Ni- 
colae — Gheorgbe (Bere Grivița 
București) : dublu mixt : 1. Maria 
Corodi — Șimandan, 2. Viorica Iran
— Panait, 3—4. Carmen Crișan — 
Doboș! și Vera Weis — Singeorgeae.

fete : 
Corodi
C.F.R.

I. lONESCt, — coresp. principal

Echipa Dinamo București, cîșli&Hoa rea „Cupei României* edil ia 1967, și an
trenorul Petre Andreianu, Foto: l. DRAGII ICI

H constituie obligația impusă echi
pelor participante ca printre cei 
șase companenti să figureze în mod 
obligatoriu pe lingă 3 seniori, juniori 
și fete.

Angrenarea juniorilor și fetelor ală
turi de seniori în cadrul aceleiași e- 
chipe, pe lingă faptul că obligă clu
burile să crească tinere cadre, stimu
lează și dezvoltă totodată spiritul de 
echipă.

Aflîndu-ne în preajma concursuri
lor hipice internaționale de la. Istan
bul, Ankara șl Sofia, ce vor avea 
loc între 27 septembrie—16 octombrie, 
actuala -ediție* a „Cupei României” a 
contribuit la pregătirea, verificarea 
și selecționarea eâitor șj călăreților 
ce ne vor reprezenta la aceste con
cursuri.

tuațla cailor de la Știința București, 
unde în afara lui Gratis nu mal 
există nimic valoros, fapt care re
duce posibilitățile de afirmare a in
ternaționalei Manuela Bogza, a ex
perimentatului Enache Boiangiu pre
cum și a speranțelor Mihal Alunea- 
nu șl Const. Berindei.

Antrenorul B. Nagy, de la A.S.A. 
Cluj, l-a prezentat pe juniorul Radu 
Timiș cu calul Titan. Bste un tînăr 
călăreț care are frumoase perspective. 
Echipei craiovene antrenate de AI. 
Podaru, îl lipsesc caii cu care ar 
putea fi puși în valoare tinerii Ovl- 
diu Podaru, Aurel Mazilu șl Emilia 
Podaru, bine înzestrați pentru călă
rie.

Am regretat absența echipelor din 
Mangalia, Lugoj, iași șl Cislău, mo
tivată în bună parte de Inegalitate» 
de I rț' cu celelalte echipe. FELIX ȚOPESCU



Qotbal
începe era fo tb aiului pro vinci al? Trimisul nostru special VALENTIN PĂUNESCU transmite:

Etapa a IV-a a diviziei națio
nale ne-a oferit, ta ansamblu, 
imaginea unui fotbal neretușat, c’J 
multe umbre. Nici o partidă și 
niei o echipă nu s-a menținut 
timp de o oră și jumătate în limi
tele calității. Pe alocuri. Universi
tatea Cluj, Jiul, Universitatea Cra
iova, A.S-A. Tg. Mureș, Petrolul 
și U.T.A. au jucat mai coerent, 
au realizat acțiuni ofensive pe 
cupluri sau în trei jucători, reu
șind să dezorganizeze, uneori, apă
rările adverse.

★
Zeul ratărilor, căruia jucătorii 

noștri i se închină cu prea multă 
pietate, a primit duminică mari 
ofrande. Nu ne ghidăm numai 
după numărul redus al golurilor 
realizate (16), cifra seacă neconsti- 
tuind întotdeauna un indice fidel. 
Dar confruntîndu-1 cu numărul o- 
caziilor favorabile, precum și cu 
lipsa de etanșeitate a apărărilor 
noastre, cu plasamentul lor frec
vent impropriu, cu marcajul ex
trem de aproximativ, in acest con
text, deci, atacanții noștri s-au 
dovedit lipsiți de abilitate tehnică, 
de „viclenie" tactică. (Steaua, 
Steagul roșu, Jiul, Farul, „U“ 
Cluj, Rapid etc.). La noi, inefica
citatea nu este doar un reflex al 
utilizării formulelor tactice beto
nate, ei, mai curînd, o dovadă că 
ne lipsesc atacanții de valoare.

★
O inadvertență : unele echipe se 

aventurează spre realizarea unui 
marcaj — om la om — pe tot 
terenul. Trecem peste subtextul 
acestei maniere care urmărește șă 
împiedice adversarul să joace, cu 

, prețul subordonării și sacrificării 
' jucătorilor proprii. Dar tendința 
vizată depășește capacitatea fizică 
actuală a jucătorilor noștri. La 

. Craiova, Progresul a utilizat în 
prima repriză metoda citată. După 
pauză, oboseala i-a împiedicat pe

bucureșteni să mai continue. Și 
nu numai atît : plătind „luxul", pe 
care și-l 
dominați

O altă 
general : 
mijlocași 
priza secundă: la Jiul (după 
clarația antrenorului Coidum), la 
Universitatea Craiova și Progre
sul (afirmația lui Robert Cosmoc),

îngăduiseră, ei au fost 
și învinși.
observație cu 
randamentul liniilor 

scade vertiginos în

caracter 
de 
re- 
de-

Comentariul nostru J
la Steagul roșu, F.C. Argeș, Petro
lul și U.T.A. (precum au consta
tat trimișii noștri). Explicații: pu
ține resurse fizice, fluxul și reflu
xul liniilor nu se realizează, efor
tul pe echipă se repartizează nen- 
niform.

★
Amurgul campionilor ? 

Rapidul a luat un punct 
sența’’ de o clipă a lui 
nu, dar giuleștenii n-au

La Cluj, 
prin „ab- 
Ringhea- 

ieșit încă

ze, au tras în cîteva luni echipa 
în subsolul Olimpului fotbalistic.

★
Săptămîna aceasta începe sezo

nul nostru internațional. Steaua 
pleacă la Viena după o partidă 
anodină în campionat. Poate că 
luminile Praterutai îi vor ajuta 
pe fotbaliștii bucureșteni să se 
regăsească.

Jucătorii vizați pentru Seiecțio- 
divizionară au evoluat la li- 
suficientului. Doar Duznitra- 
„cel de 19 ani", s-a detașat 
primit „Cupa Loto-Prono-

nata 
mita 
che, 
și a 
sport". Tehnician excelent, ambi
țios, Dumitrache șî-a pus mari 
speranțe în fotbal. Să avem încre
dere și să lansăm fără prejude
căți astfel de tineri.

Lipsa de formă a 
precum și fragilitatea 
de club fac ea 
nai de toamnă 
dificultate.

jucătorilor, 
echipelor 

intemațio-sezonul
aă atingă o mare

★
în ultima etapă, unir portari au 

fost în zi slabă: Ringheanu, Rădu- 
canu și Coman. în schimb, Uțu, 
Zamfir și Mîndru au oferit spec-

■ . X W

W.
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tai 73
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Autogolul lu Bacoș sau... amintire de la Ploiești: „Pentru Gornea 

Bacoș*

-
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CU OCWIRK, LA KLAGENFURT
KLAGENFURT 11 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). 0 înttmplare 
fuce ca cele două echipe, care s-nu 
întilnit duminică pe. stadionul din 
localitate, să fi fost adversare ale 
formației Steaua, iubitorii de fotbal 
de la noi iși amintesc vizita pe care 
S.K. Klagenfurt a făcut-o la Bucu
rești în acest an și rețin desigur 
(suporterii Stelei, chiar cu plăcere) 
că echipa românească a obtinut un 
succes net: 5—1. Dar acasă o 
echipă joacă altfel (această lege e 
valabilă în orice tară din lume unde 
se joacă fotbal), și de aceea m-am 
gindit duminică dimineața să pără
sesc Fiena, lui nd Feriezia-Express, 
pentru a face o călătorie piuă l.i 
Klagenfurt, situat la aproape 35i) 
km. de capitala Austriei.

Cea mai plăcută surpriză la sosi
rea în acest Klagenfurt, un fel de 
Sibiu, a fost intîlnirea cu Ocuirk. 
antrenorul adversarei Stelei, F.C. 
Austria. Nu-l putusem vedea la 
Fiena, vineri sau sîmbălă, deoarece, 
imediat după întoarcerea de la Bucu
rești, Ocuirk a organizat un canto
nament de 10 zile pentru fotbaliștii 
a căror pregătire o conduce.

Cantonamentul, ca orice 
merit, a fost inexpugnabil 
ziariști (undeva in afara 
Aici însă, antrenorul F.C. 
„s-a predat* imediat și am
îndelung în legătură cu partida de 
miercuri: „Jocul cu Steaua este 
foarte greu pentru noi. Aș fi prefe
rat ca primul meci sd se fi desfă
șurat ia București. Dar sortii au de
cis altfel și în consecință am făcut,

cantona- 
pentru 

Pienei). 
Austriei 
discutat

cred, tot ce se putea face pentru ca 
echipa noastră să fie tn plină formă 
miercuri seara. In partida pe care 
am văzut-o la București (Steaua — 
Rapid — n.n.) mi-op lăsat o impre
sie deosebită Sorin Avram, Soo. Foi- 
nea și Negrea, jucători pe care i-am 
anunțat ziariștilor din Viena ca cei 
mai periculoși oameni, de care tre
buie să ne ferim miercuri pe stadio
nul Prater*.

în meciul pe care l-am văzut la 
Klagenfurt a dștigat formația vie- 
nevii. care a dominat partida teh
nic și moral de la un capăt la al
tul.
nun. 
și-a 
prin 
antrenorul Covaci, viitorii noștri ad
versari joacă cu „libero* (frank — 
un jucător înalt), cu acest tliesel
— un fotbalist neobosit, șt cu fiala
— in postura de conducător al jo
cului. Gazdele au redus scorul abia 
in min. 88 prin Repitsch.

Fer iii în calitate de observator, 
antrenorul Ștefan Onisie îmi mărtu
risea că l-au impresionat pregătirea 
fizică excepțională, elasticitatea echi
pei și marcajul om la om (se pare 
că Ocivirk a introdus in Austria 
principiile fotbalului italian).

In meciul de la Klagenfurt, F.C. 
Austria a utilizat formația standard 
pe cure o va opune și in fata fot
baliștilor români: Schneider — 
Nowy, Frank, Frohlich — Knoll, 
Dienberger — Barits, Poindl, Mar- 
kovici, llickersberger, Fiala.

După ce a deschis scorul in
19, prin Knoll, F.C. Austria 

majorat avantajul in min. 62, 
Hiesel. Așa cum ne spunea si

•y»

F. R. Fotbal constată

PRONOSPORT
Pentru a veni ta ajutorul partiei- 

panților în completarea pronosticu
rilor la concursul PRONOSPORT de 

■ duminică 17 septembrie a.c., dăm 
mal jos rezultatele ultimelor întil- 
niri dintre echipele care alcătuiesc 
programul : I. Petrolul — Universi
tatea Cluj — 1964-63: 2-2 și 0—1 1 

: 1965—66: 5—1 și 0—5. 1966—67: 1—0
și 2—5; II. Dinamo Bacău — Uni
versitatea Craiova; III: Progresul
— A.S.A. Tg. Mureș; IV: Jiul —
F.C. Argeș — 1906—67: 2—4 și 4—0; 
V: U.T. Arad — Steaua — 1964—65: 
0—4 și 5—2; 1965—66 : 2—1 și .1—1; 
1966—67: 1—0 șl 3—1: VI; Steagul 
roșu — Dinamo București — 1964— 
65: 3—1 și 1—10, 1965—66 : 4—1 și 0-1; 
1966—67: 1—0 și 1—0: VII: Chimia
Hm. Vîlcea — Chimia Suceava — 
1966—67: 1—1 șl 1—3; VIII; Victo
ria Roman — Flacăra Moreni; IX : 
Siderurgistul Galați — Politehnica 
București — 1964—65 : 2 —0 și 1—9 î 
1966—67; 1—2 și 3—0; X: Politehnica 
Timișoara — C-S.M. Reșița — 1964— 
65: 3—1 și 0—2; XI: Crișul Oradea
— Minerul Etala Mare — 1966—67 : 
0—1 și 1—0; Xn: C.F.R. Cluj —

' C.F.R. Timișoara — 1964—65: 4—0 și 
3—0; 1966—67 : 3—0 șl 1—2; XIII: Me
talul Hunedoara — Industria sîr- 
mel Cîmpia Turzii.

• Tn afară de „Cupa Loto-Frono- 
sport“. atribuită celui mal bun ju
cător al cuplajului de duminică 10 
septembrie a.c. de către comisia 
prezidată de seriitorui Eugen Bar
bu. redactor șef al revistei „Lucea
fărul", cîșligătorul trofeului a obți
nut șl un abonament pe 6 luni la 
„LUCEAFĂRUL", oferit de redacție.

• Maria Bîscă din Sighișoara, 
cîștigătoarea unuia din premiile a- 
trlbuite duminică pe stadionul „23 
August" din Capitală, are un sistem 
original de a juca la Pronosport. 
Indiferent de programul etapei, pe 
lîngă variantele pe care le joacă so
țul ei, Maria Bîscă joacă de cîteva 
luni varianta 2—8—X—X—1—1—1—1— 
1—X—1—1—1.

Această variantă i-a adus 13 re
zultate, realizînd 131.317 lei la con
cursul Pronosport nr. 34 de dumi
nică 27 august 1967.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 36 

DIN 6 SEPTEMBRIE 1967

din negură. Jucători firavi (mijlo
cașii și înaintașii), storși de vla
gă, diagnosticați săptămîna trecu
tă la Centrul de medicină sporti
vă ca surmenați, ei nu 
repauzați din lipsă d.e 
toate acestea, precum și

țacole de 
nul „singur

pot fi 
efectiv; 

alte cau-

ȘTIRIȘTIRI...
Metalul Hunedoara — selecțio

nata Senegal 2—0 (1—0). Duminică 
pe stadionul din localitate, selec
ționata Senegal a susținut în com
pania echipei Metalul, ultima par
tidă din cadrul turneului pe care 
l-a întreprins în țara noastră. Jo
cul a plăcut datorită tempoului 
rapid. Jucătorii de la Metalul au 
dominat mai mult, arătînd că se 
află într-o formă bună. Golurile 
au fost marcate de Mercea (min. 
23) și de Molnar (min. 73) din lo
vitură liberă de la 20 m. Arbitrul 
O. Contșa (Craiova) a condus 
corect.

A. VOICU — coresp. principal
JIUL — F.C. ARGEȘ - SIMBA- 

TA LA PETROȘENI
Meciul Jiul — F.C. Argeș se 

disputa «îmbată 16 septembrie, 
Petroșeni, deoarece F.C. Argeș
susține miercuri 20 septembrie 
prima partidă cu Ferencvaros, din 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 
orașelor tirguri”.

va 
la 
va

Foto: 1. Popescu 
,capă și

contra
★

cereri
București

spadă", în 
toți".

de bilete

ge-

la 
l&OOd

40 000 de 
Craiova. La 
de spectatori. Campionat controlat 
de echipele provinciale. în Bucu
rești, interesul pentru fothal pare 
să coboare, în provincie (In unele 
orașe) evident, crește. începe era 
fotbalului provincial ? Poate că 
da. Semn bun ? Semn rău ?...

Jocurile celei de-a patra etape a 
cainpionalului categoriei A s-au des
fășurat sub semnul unui dinamism 
mai accentuat, spiritul de luptă al 
fotbaliștilor și viteza de joc au părut 
in creștere.

Din ansamblul etapei s-au eviden
țiat partial jocurile: Petrolul — 
U.T.A.. A.S.A. Tg. Mureș — F.fl. 
Argeștil, Dinamo București — Di
namo Bacău. Echipele menjionate au 
arătat o pregătire fizkă imbunălătilă 
față de evoluțiile anterioare. 0 parte 
din acțiunile de Joc s-au desfășurat 
intr-un tempo ridicat și au fost rea
lizate cu procedee tehnice de un 
nivel satisfăcător.

Celelalte tnttlniri au conținut lungi

perioade de ioc lent iar- din punct 
de vedere lehnico-tacti, au lost con
fuze. presărate de numeroase gre
șeli. Jucătorii iau preș des repaus in 
timpul jocului și rareori acționează 
fără minge

Este necesar ca jucătorii să alerge 
mai mult ta teren, să acorde cuve
nita importantă jocului fără minge. 
Unele procedee tehnice continuă să 
fie executate destul de imprecis: 
pasele din mișcare, trasul la poartă, 
driblingul.

Pe aceste direcții antrenorii și ju
cătorii au obligația să întreprindă 
eforturi serioase pentru corectare și 
îmbunătățire.

Direcția tehnică

Loturile care vor evolua mîinc
ROMULUS BALABAN

Federatia română de fotbal a 
stabilit loturile care vor evolua 
miercuri pe stadionul 23 August.

Clasamentele diviziei
SERIA I SERIA a Il-A

B
1— 2. C.S.M.S. Iași
1— 2. C.F.R. Pașcani

3. Chimia Suceava
4— 5. Slderurg. Galați
4— 5. Victoria Roman

6. Ceahl. P. Neamț
7. Portul Constanta
8. Metrom Brașov
9. Flacăra Mireni

10. Electronica Obor
11. Poiana Cîmpina
12. Metalul București
13. Polit. București
li. Chim. Rm. Vîlcea

1. C. F. R. Timișoara
2. Vagonul Arad
3. Ind. sîrmei C. T.
4. Crișul Oradea
5. Gaz met. Mediaș
6. Polit. Timiș.
7. C.F.R. Arad
8. A. S. Cugir
9. C.S.M. Reșița 
‘ Met. Hunedoara

C.S.M. Sibiu 
Olimpia Oradea 
C.F.R. Cluj 
Minerul B. Mare

10.
11.
12.
13.
14.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4

s o
3 o
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1 
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o 
o
1
1 
1 
o 
o 
o

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
3
3

3
3
2
2
2

ETAPA VIITOARE : 
Vîlcea—Chimia Suceava, 
man—Flacăra Moreni, Metalul Bucu
rești—Portul Constanța, C.S.M.S. Iași 
—C.F.R. Pașcani, Ceahlăul p. Neamț 
— Electronica Obor, Siderurgistul 
Galați—Politehnica București, Poiana 
Cîmpina—Metrom Brașov.

Chimia Rm. 
Victoria Ro-

ETAPA VIITOARE :__ _____ _______ , _ Politehnica 
Timișoara—C.S.M. Reșița, Crișul Ora
dea—Minerul Baia Mare, A.S.Cugir— 
C.F.R. Arad, C.F.R. cluj—C.F.R. Ti
mișoara, Metalul Hunedoara—Ind. 
sîrmei C. Turzii, C.S.M. Sibiu—O- 
Umpia Oradea. Vagonul Arad—Gaz 
metan Mediaș.

Pupă cum s-a mai anunțai, de 
la ora 16.15, selecționata divizio
nară va intîlni selectionala clu
burilor din Izrael, iar in deschi
dere, de la ora 14,30, lotul de 
tineret va juca în compania ta
lului B. Iată lista jucătorilor :

Selecționata divizionară : Rădu- 
canu (Conslantinescu) — Anca 
(1. Popescu). Nunweiller III, 
(Boc), Barbu. Mocanu — Strîm- 
beanu, Angelescu (Ghergheli) — 

. Lucescu (Cojocarii), Dumitrache, 
lancu. Kallo (Cuperman. 
triu 111).

Lotul de tineret; Coman 
nea) — Kiss, Alecu, Dinu 
pănaru), Velea (Ad Constan-
tinescu) — Guțuli. Lupu- 
lescu (Bungău) — Șchiopu (Opri-; 
șan), Domide (Grozea), Dembow- 
schî, Panici (Tătaru).

Lotul B: Niculescu — Ivânces- 
cu, Măndoiu. Georgevici (Pexa), 
Czako — Dobrin, Libardi iPesca-ț 
tu) — C. Radu, Naghi (Deselni-, 
cu), SLîrlagea, Manea.

Dumi-

(Gor- 
(Tîm-

DE PESTE

Extragerea I t categoria 1: 2,5 
variante a 17.852 lei; a Il-a i
7.5 a 6.446 lei; a IlI-a i 92 a 
1.627 lei; a IV-a: 235,5 a 284 lei; 
a V-a : 803,5 a 83 lei ; a Vl-a i 
3.740 a 24 lei.

Extragerea a Il-a: categoria a 
Il-a i 1 variantă a 41.368 lei și 
1 a 16.368 lei f a IlI-a: 11,5 a 
3.065 lei; a IV-a : 89 a 509 lei ; 
a V-a : 375 a 120 lei, a VI-a;
1.705.5 a 36 let

Report la categoria I, extrage
rea a Il-a: 55.388 iei.

Rubrică redactată de Administra- 
ția de stat Loto-Pranosport.

ATENȚIE, RAPID: TRAKIA 
A CÎȘTIGAT CU 5-0!

în campionatul bulgar scorul 
etapei a fost realizat de echipa 
campioană, Trakia Plovdiv, care 
a surclasat pe Sliven, cu 5—0. 
Au marcat: Dermendjiev (3), 
Popov și Delev. Lokomotiv Sofia, 
jucînd pentru prima oară în de
plasare, a fost învinsă de Marița 
Plovdiv cu 2—0. Alte rezultate s 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname — Spar
tak Sofia 2—0, Levski — Beroe 
3—1, Slavia — Botev Burgas 1—1, 
Spartak Pleven — Lokomotiv 
Plovdiv 1—1, Cerno More — Mi- 
nior 4—2, Dobrudja — Botev 
Vrata 1—1. Clasament: Lokomo
tiv Sofia, Ț.S.K.A., Botev Bur
gas și Lokomotiv (un meci mai

HOTARE •
mult) — cite 8 p, Trakia, Botev 
Vrata, Marita și Minior — cile 
6 p.

DINAMO ZAGREB - PRIMA 
VICTORIE

Jucînd pe teren propriu, Di
namo Zagreb a învins cu 2—0 
pe O.F.K. Beograd prin golurile 
înscrise de Novak și Pirîci, care 
au fost cei mai buni oameni de 
pe teren. Alte rezultate din eta
pa a IV-a: Hajduk — Olimpia
1— 2, Steaua roșie — Jeleznicear
2— 0, Maribor — Partizan 2—2, 
Rjeka — Vardar 3—1, Vojvodi- 
na — Velej 0—0, Sarajevo — 
Zagreb 5—0, Radnicki — Prole
tar 1—0.

DE PESTE HOTARE
ÎN FRUNTE - LIVERPOOL 

Șl TOTTENHAM

Din nou schimbare de lider 
în campionatul englez. De data 
aceasta, în frunte a trecut fosta 
campioană, Liverpool, urmată de 
Tottenham, cu același număr de 
puncte. Rezultate înregistrate în 
etapa a Vil-a: Coventry — 
Manchester City 0—3, Fulham — 
Fvei ton 2—1, Liverpool — Chel
sea 3—1, Manchester United — 
Burnley 2—2, Sheffield United — 
Arsenal 2—4, Southampton — 
Leeds 1—>1, Stoke City — West 
Bromwich 0—0, Sunderland — 
West Ham 1—5, Tottenham — 
Sheffield Wednesday 2—1, Wol
verhampton — Leicester 1—3. In

clasament conduc Liverpool și 
Tottenham cu cile 11 puncte.

FERENCVAROS ȘI-A MĂRIT 
AVANSUL

O pouă victorie, la un scor 
categoric, a obtinut Ferencvaros 
în campionatul R. P. Ungare > ■ 
r—1 cu Honved. După 22 de 
etape liderul are 10 puncte avans ■ 
(42 p). Pe lacurile următoare — 
Ujpesli Dozsa cu 32 p Vasas 
30 p si Gydr 29 p. Alte rezul
tate înregistrate duminică : Va
sas — Csepel 2—2, Diosgvor — 
Ujpesti Dozsa 2—2, Szombalhely
— Eger 3—2 Salgotanan — Gy6r 
1—J Szeged — Komlo 3—2 Pecs
— Taiabanva 2—1, MT.K. —
Dunauvarcs 0 0.



PREȘEDINTELE JURIULUI INTERNATIONAL,

Octavian Âmza vă prezintă desfășurătorul tehnic

ROMANIES
Succes „tricolorilor"!

Pentru cei care, începînd de 
astăzi, vor urmări cea de a XVI-a 
ediție a „Turului României" voi 
prezenta cîteva detalii tehnice:

• Traseul competiției măsoară 
peste 1600 km împărțițl în 12 eta
pe. lată itinerariul întrecerii: ETA
PA I — marți 12 septembrie — 
București — Ploiești, 80 km; ETA
PA A II-A — miercuri 13 septem
brie — Ploiești — Rm. Sărat — 
Buzău — Brăila — Galați, 200 km; 
ETAPA A III-A — joi 14 septem
brie — Galați — Tecuci — Adjud
— Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — 140 km; ETAPA A IV-A
— vineri 15 septembrie — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — Bra
șov, 124 km; ETAPA A V-A — 
sîmbătă 16 septembrie — Brașov
— Sighișoara — Tg. Mureș, 170 
km; ETAPA A VI-A — duminică 
17 septembrie — Tg. Mureș — 
Acățari — Tg. Mureș, 30 km con
tratimp individual; 18 septembrie
— zi de odihnă la Tg. Mureș; 
ETAPA A VII-A — marți 19 sep
tembrie — Tg. Mureș — Turda — 
Cluj, 105 km; ETAPA A VIII-A
— miercuri 20 septembrie
— Huedin — Oradea 152
TAPA A IX-A — joi 21 septem
brie — Oradea — Salonta — Arad, 
117 km; ETAPA A X-A — vineri 
22 septembrie — Arad — Deva, 
154 km; ETAPA A XI-A — sîm
bătă 23 septembrie — Deva — Si
biu — Călimănești, 190 km; ETA
PA A XII-A — duminică 24 sep
tembrie — Rm. Vîlcea — Pitești
— Găești — București, 175 km.

• în cele 12 etape, cicliștii vor 
participa la următoarele sprinturi 
intermediare: Bd. Dr. Marinescu 
și Casa Scînteii (în București), 
Mizil, Buzău, Brăila, Tecuci, Tg. 
Secuiesc, Rupea, Sighișoara, Tur
da, Huedin, Salonta, Lipova, Se
beș, Sibiu, Pitești și Găiești. La 
aceste sprinturi se acordă puncta
jul 5—3—2—1. La sfîrșitul 
petiției, primilor clasați li 
cordă premii.

• Pentru „tricoul violet” 
în considerare locurile ocupate la 
sprinturile finale.

• Pentru desemnarea celui mai 
bun cățărător au fost stabilite ur
mătoarele vîrfuri unde se acordă 
punctaj (5—3—2—1): Pasul Oituz, 
Bogata, Hetiur, Bălăușeri, Acățari, 
Feleac, Păniceni, Piatra Craiului, 
Apoldul de sus, Dealul Negru, 
Dedulești, Bascovele.

• Pentru alcătuirea clasamen
tului general individual, se adună 
timpii realizați de fiecare alergă
tor în fiecare etapă, „tricoul gal
ben" revenind ciclismului care a 
realizat kilometrajul în timpul cel 
mai redus.

tiv al întregii țări, organizarea 
sosirii în etape va fi - desigur 
- sprijinită do toate forțele loca
le, primirea cicliștilor devenind 
pretutindeni o sărbătoare.

La drum I Caravana multicoloră 
va părăsi astăzi Capitala și va 
reveni la 24 septembrie. 64 de 
alergători din 8 țări vor scrie 
pe această rută pagini inedite, 
se vor întrece pe ei pentru a 
dovedi tuturor că sportul lor este 
cel mai frumos, că această cu
rioasă mașină - bicicleta - se 
integrează perfect și în secolul 
în care vitezele supersonice nu 
mai trezesc nici măcar mirarea 
copiilor. Sa le urăm, împreună, 
tuturor celor ce vor lupta să facă 
din „Turul României" o competi
ție europeană, DRUM BUN I

LA DRUM!
(Urmare din pag. 1)

în substanță - sportul în gene
ral, ea trece și răscolește loca
lități mici și mari, unele dintre 
ele participante la mari manifes
tații sportive doar prin interme
diul televiziunii. Ea, singură, poa
te da „pe viu” un eșantion al 
frumuseții mișcării, poate trezi 
deopotrivă, în tineri și vîrstnici, 
pasiunea pentru sport Ciclismul 
este una dintre puținele discipli
ne utilitare și, atunci cînd vom 
putea dovedi tuturor acest lucru 
(chiar fără a face apel la sta
tistica medicului francez ce-l in
dică rege printre cele care men
țin sănătatea omului), vom reuși 
să înlăturăm și argumentele de 
ordin economic, atît de prozaice 
și totuși atît de dure. Pentru că

va fi mai rentabil — ca eficien
ță pentru sănătate, ca mijloc de 
drumeție - să-l practici, decît să-l 
ignorezi I

Marele public va fi informat 
la timp despre tot ceea ce se 
petrece în caravană. Radioul - 
pentru prima oară — va face 
transmisii în direct de pe traseu 
(pe cînd și televiziunea ?), ziarul 
nostru își propune să ofere zil
nic o bogată rubrică cuprinzînd 
cronici și comentarii, reportaje și 
fotografii, iar celelalte ziare cen
trale vor informa și ele, desi
gur, asupra desfășurării întrece
rilor. Așteptăm, de asemenea, ca 
în diferitele localități prin care 
va trece caravana, confrații noștri 
să ilustreze în ziarele regionale 
disputa cicliștilor. Fiind o compe
tiție ce angajează prestigiul spor-

La cea de a XVI-a ediție a „Turu
lui României*1 participă echipe din 
3 țări. Vor lua startul 64 de ’ ”
tort

Startul festiv se va da la 
din fața clubului sportiv 
(șos. Ștefan cel Mare). După 
caravana se va îndrepta spre star
tul tehnic pe următorul traseu :,

Șoseaua Ștefan cel Mare — bd. 
Iile Pintllie — Piața Victoriei — bd. 
Ana Ipătescu — bd. Magheru — 
bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej — Pia
ța Operei — bd. Dr. Petru Groza.

Startul tehnic se va da de Ia ora 
14.45 din bd. Dr. Petru Groza la 
intersecția cu bd. Dr. Marinescu.

Circuitul din Capitală este înscris 
pe traseul b<J, Dr. Marinescu — șo
seaua Cotroceni — bd. Armata Po
porului — str. Vătafului — str. 
Bujoreni — str. Bucșenești — bd. 
Ghencea — Drumul Sării — str. 
Răzoare — șoseaua Panduri — str. 
Dr. Reiner — bd. Dr. Marinescu. 
Bucla se acoperă de două ori, în 
finalul celei de a doua ture ur- 
mîndu-se traseul : str. Dr. Reiner
— bd. Eroilor — str. Știrbei Vodă
— Calea Plevnei — str. Ștefan Fur
tună — str. Baldovin Pîrcălabul — 
Piața Gării cte Nord — bd. I. Gh. 
Duca — str. Dreaptă — bd. Nicolae 
Titulescu — Piața Victoriei — șo
seaua Klsseleff — Arcul de Triumf
— Piața Seînteii — șoseaua Bucu
rești — Ploiești.

Orele de trecere: Aeroportul Bă- 
neasa 15.35. Olopeni 15.45. Săftica 
15.55. Pucheni 16.25, Românești 16.37, 
Ploiești — intrare 16.55. Sosirea în 
prima etapă va avea loc pe stadio
nul Petrolul, în Jurul orei 17.00.

alergă-

— Cluj 
km; E-

• In clasamentul echipe
contează timpul primilor trei din 
formație cumulat în fiecare zi.

• Bonificație la sprinturile fi
nale din fiecare etapă (în afara 
etapei contratimp individual): lo
cul I — 30 secunde, locul II — 15 
secunde.

• închiderea controlului se face 
după scurgerea unui timp echi
valent cu 15 la sută din timpul 
primului sosit.

Lista participanților
AUSTRIA

ȘTIRI EXTERNE
EVENTUL LUI NEWCOMBE. 

Cunoscutul jucător australian 
John Newcombe l-a învins pe 
americanul Clark Graebner cu 
0—4, 6—4, 8—6 în< finala de sim
plu masculin a turneului interna
tional de tenis de la Forest 
Hills. (După cum se știe, el și-a 
adjudecat victoria și la Wimble
don). Billie Jean King (S.U.A.) 
a învins-o cu 11—9, 6—4 în fina
la de simplu femei pe jucătoarea 
engleză Ann Haydon.

JOCURILE MEDITERANEENE. 
Iată cîteva rezultate tehnice : na- 
tație: 100 m liber (m) Chicov 
(Spania) 55,4; 100 m liber (f)
Maria Strumolo (Italia) 1:03,1 ; 
baschet masculin: Iugoslavia — 
Grecia 99—70, Franța — Algeria 
85—47 ,■ fotbal: Franța — Maroc
2— 0; volei masculin: Turcia — 
Liban 3—0, Iugoslavia — Algeria
3— 0 ■, polo pe apă: Grecia — Tur
cia 6—3, Spania — Tunisia 6—1, 
Iugoslavia — Malta 17—0 ; hand
bal (m) : Iugoslavia — Spania 
15—11.

CONCURSURI ATLETICE. La 
Kiev — Talîșeva 6,31 m la lun
gime și 10,7 sec. la 80 mg; Ia

revenind atletei In- 
cu 4 935 p. (cel mai 
mondial al anului).
INTERNAȚIONALE 

turneul candidatelor

Lewerkusen — Kurt Bendlin a 
cîștigat titlul de campion al 
R.F.G. la decatlon, cu 7 713, titlul 
la pentatlon 
grid Becker 
bun rezultat

TURNEE 
DE ȘAH. în
(runda a 3-a) Nicolau a, învins-o 
pe McGrath la mutarea 32, iar 
Margareta Perevoznic a pierdut 
la Hemskerk, dar a cîștigat în
trerupta din runda a 2-a cu Fried
man. Conduc Zatulovskaia și 
Stadler cu 2* /s p. NicOlau are 
2 p, iar Perevoznic — l'/s p.

în „Memorialul Capablanca' 
conduce Larsen cu 9'A> p (1) ur
mat de Smîslov 9'/a p, Polugaev- 
ski 9 p etc. Rezultate din runda 
a 13-a: Larsen — Rodriguez 
1—0, Smîslov •—• Pachman 1—0, 
Gligorici — Rossetto 1—0, Polu- 
gaevski — Schmidt remiză.

DIN ALTE SPORTURI. Hand
bal : Tatran Stresovice — Empor 
Rostock (f) 5—15 (3—9); Hochei 
pe gheață: R. D. Germana — 
Suedia 2—2, 1—8 și 5—4 (trei 
partide amicale).

Numeroase premii pentru cicliști

ora 14, 
Dinamo 
aceasta

com-

se iau

de A.S. LOTO-PRONOSPORTO vitrină cu premiile ojerite

„SPORTUL 
„STEAGUL

locurile 5, 7 și 8 sînt a- 
de ziarul

Ziarul

La cea de a XVI-a ediție a 
„Turului României" — întrecere 
organizată de F.R. Ciclism și A-S. 
LOTO-PRONOSPORT — cicliști
lor le sînt oferite numeroase pre
mii. A.S. LOTO-PRONOSPORT 
premiază pe fiecare ciștigător de 
etapă și oferă, de asemenea, pre
mii primilor patru în clasamentul 
general final.

Premiul pentru cel mai bun. că
țărător — UN FRIGIDER FRAM 
— și pentru alergătorii clasați in

final pe 
cordate 
POPULAR".
ROȘLJ“ acordă premiul său pur
tătorului „tricoului violet", iar 
ziarul „INFORMAȚIA BUCU- 
REȘTIULUI” primului clasat în 
clasamentul sprinturilor interme
diare. Oferă, de asemenea, premii, 
ziarele „NEUER WEG“, „SCINTE- 
IA TINERETULUI", revista 
„SPORT", precum și alte ziare 
din Capitală și din provincie.

Trimișii speciali permanent ai ziarului nostru în „Turul Româ
niei" sînt HRISTACHE NAUM ți AUREL NEAGU. în pac lina dedicată 
competiției vor mai colabora : VALERIU CHIOSE, CONSTANTIN 
DIAMANTOPOL, DAN GĂRLEȘTEANU ți IOAN CHIRILA.

Gernot LIEBNER 
Heinz PRELOG 
Giinter SCHWAB 
Friedrich SEIDL 
Gerhard TROST

BULGARIA
Dimiter IANKOV 
Ilev TJUDEV
Ivan MALEEV 
Denio STOICEV

CEHOSLOVACIA
Jiri KASAL 
Jindrich MAREK 
Josef MACHAC 
Mila NOVAK 
Jiri ZELENKA

DANEMARCA

Grand PREBEN 
Paul MIKKELSEN 
Christian NIELSEN 
So NIELSEN
Finn STAUSHOLM

R. D. GERMANA

Ixithar BORSCHEL 
Reinhardt DRECHSI.ER 
H. K. KAZMIIZAK 
Dieter MICKEIN 
Hartmut STENZEL

OLANDA

Leo van SCHALEN 
Leo BOGERS 
Gabriel MINNEBOO 
Wim PRINSEN 
Benny GROEN

SUEDIA

Jan-Ake EK
Lenart EMANNUELSON
Kias KRAMMING
Kias MOBERG
Roland STRAND

ROMÂNIA I

Gabriel MOICEANU 
Ion ARDELEANU 
Emil RUS'U 
Constantin GRIGORE 

39. Franclsc GERA

ROMÂNIA H

Walter ZIEGLER 
Nicolae CIUMETI 
Constantin CIOCAN 
Gheorghe SUCIU 
Vasile TUDOR

TINERET I

Andrei SUCIU 
Nicolaa DAVID 
Ion RĂDĂCINĂ 
Vasile SĂLĂJEAN 
Ion COSMA II

TINERET H

Gheorghe CIUMETI
Valeriu STĂNILĂ 
Dumitru NEMȚEANU 
Ion MICULAN
Sorin SUDITU

VOINȚA PLOIEȘTI

Constantin CIOBANU
56. Constantin GONTEA
57. Andrei LASZLO
53. Ștefan CERNEA
59. Alexandru SOFRONIE

INDIVIDUALI

60. Gheorghe NEAGOE 
«1. Gheorghe TOMESCU
62. Ștefan BĂLAN
63. Petre IVĂNESCU
64. Arpad GYORFI
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