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români te rugbi 
in Franța

Va aduce „Cupa Jadran“ 
in ierarhia polo-alai

o schimbare 
mondial ?

la sprint

Reprezentanții noștri

Citiți în pagina a IV-a reportaje, cronici, 
comentarii.

La Invitația Federației de 
rugbî a Franței, doi antre
nori români șl anume Ing. 
Viorel Moraru (Grivița Roșie) 
și ing. Gheorghe Drobotă (Politehnica tași) au plecat la 
Paris. Ei vor participa la un 
curs Internațional de antre
nori.

în această toamnă, cele 
mai mari echipe de polo 
din lume și-au dat intîlni- 
re pe riviera iugoslavă pen
tru a-și disputa întiietatea, 
timp de șapte zile, tn ca
drul „Cupei Jadran". Com-

petiția — veritabil campio
nat mondial — se va bucura 
de data aceasta de prezen
ța redutabilelor tearr.-uri 
ale U.R.S.S., R.D. Germane, 
Iugoslaviei. Italiei, 
riei, României și 
(ordinea dată este 
clasamentul final
mului campionat european).

Ce ne rezervă apropiata 
confruntare din Iugoslavia? 
Care va fi noua ierarhie 
a marilor valori din polo-ul 
mondial ?

Să facem împreună 
scurt tur de orizont al 
tivității din acest an a
lor 7 echipe participante, 
pentru a putea desprinde 
cîteva coordonate ale celor 
două probleme. Campioana 
Europei, echipa U.R.S.S.,

Vom fi martori la cea mai reușită 
ediție a campionatelor de atletism?

Atleții, prin Gh. Zamfirescu, spun:

este neînvinsă în acest 
zon : 4—1, 5—3 și 7—3 
Italia, 6—5 cu Ungaria 
4—4 cu Iugoslavia. Dar 
nu omitem faptul că băie
ții lui A. Bîumental nu au 
„ieșit” decît în Olanda, un
de nu au întîmpinat vreo 
rezistență deosebită: 7—3,
7—4, 2—1 și 7—3. La fel 
se prezintă și formația Iu
goslaviei, a cărei comandă 
a fost preluată de arbitrul 
internațional 
Seifert: două 
U.R.S.S. (4—4) 
mană (4—4) șj 
limită în fața 
le, Ungaria (6—5).

străzile București ului...

Pe stadionul din Cluj, Zamfirescu dștigâ „suta* la cam [dona- 
tele din 7966. Loto: R. Vilara

Un interviu rapid, așa 
cum îi stă bine interlocu
torului nostru, sprinterul 
GHEORGHE ZAMF1RESCU.

— Ce părere ai despre 
campionatele naționale de 
sîmbătă și duminică și tn 
mod special despre pro
bele de viteză ?

— Atleții noștri fruntași 
au atins, anul acesta, des
tul de tîrziu o formă spor
tivă corespunzătoare. Acum, 
cei mai multi sînt în for
mă și sînt convins că vor 
putea înregistra rezultate-

le mult așteptate. Recen
tele performante pledează 
în acest sens. în ceea ce 
mă privește, doresc 
păstrez 
pion la 
desigur, 
tate cît

— La 
cura la

— Bineînțeles, la
200 m si — în 
de rezultatul de la

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a

titlurile de 
100 si 200 
să realizez 
mai bune.

ce probe vei con- 
naționale ?

Un arbitru englez la meciurile

Pentru meciurile din cadrul 
turneului pe care îl întreprin
de în țara noastră echipa 
franceză de rugbi La Voulte 
a fost solicitat un arbitru en
glez. Federația britanică de 
specialitate, care s-a declarat

acord cu această cerere, a 
comunicat numele arbitrului 
delegat: K. S. JOHN. EI 
cotat drept unul dintre 
mai competent! „cavaleri 
fluierului- din Anglia.

Trăgătorii români concurează 
la campionatele mondiale de skeet

Astăzi, reprezentativa de skeet a României urmează 
să plece la Bologna, pentru a participa la campiona- 
tele mondiale care vor avea loc în zilele de 17 și 18 
septembrie. Fac deplasarea sportivii Gh. Sencovici. I. 
Albescu, D. Danciu și S. Diaconn

Selecționata divizionară — Reprezentativa 
cluburilor din Izrael

să-mi 
căm

in si. 
rezul-

confruntării de astăzi)
în prim plan, tînărul llumitracbe (în tricou alb) șuteazâ cu sete pe lingă portarul ieșit in 

intimpinare. (Fază dintr-un meci de pregătire in vederea

100 si 
funcție 
sută —

Cine va ciștiga
Tn dorința de a 

valoare cît mai ridicată ____ ___ _____
oferi cupe atleților care, cu ocazia finalelor campionatelor re
publicane, vor înregistra performanțe cu care să se claseze in pri
mele șase locuri ale bilanțului mondial pe anul în curs.

Atenție, deci, la rezultatele de sîmbătă și duminică •

cupele C.O.R.?
stimula obținerea de rezultate

COMITETUL OLIMPIC
sportive de o 
HOMAn va

în- 
pe următoarele 
pasionalilor vo- 
noi s-a îmbogă- 
noi puncte de 

Este vorba de 
care trei dintre

De la trimisul nostru special, VALENTIN PĂUNESCU

LA VIENA, IN AJUNUL MECIULUI
F.C. AUSTRIA STEAUA

DIVTZIO- 
si STEAUA 
Reprezenta- 
din Izrael,

respectiv, F. C.

VIENA, 12 (prin telefon). în dorința de 
a vă furniza noutăți, am stat de vorbă eu 
antrenorii Covaci și Onisie pentru a afla ce 
au hotărît în legătură cu meciul de miine 
seară, (n. n. astă seară). Desigur, in primul 
rînd, in consiliul lor a fost discutată pro
blema Jenei. Fundașul Stelei se află aici, 
dar el n-a măi apărut in formație de la me
ciul cu A.S.A. Tg. Mureș și, după toate pro-

în 
va 

Knoll, 
au fost 

și la

babilitățile, nu va intra pe teren nici 
partida cu F. C. Austria. Tînărul Rotaru 
trebui deci să suporte asaltul lui 
luni seara. Constantin și Covaci 
oaspeții televiziunii vieneze. Ca 
București, Constantin a declarat telespecta
torilor vienezi că este optimist în legătură

(Continuare in pag. u 3-a)

Confruntare la nivel 
internațional, astăzi, pe trei 
fronturi : la București, Con
stanța și Viena, unde SE
LECȚIONATA 
NARĂ, FARUL 
se întîlnesc cu 
tiva cluburilor 
A.E.K. și, 
Austria.

Pe stadionul „23 August* 
din Capitală, „divizionarii* 
primesc replica selecționa
tei din Izrael, care ne vi
zitează pentru prima oară. 
In perspectivă, un meci 
atractiv cii prilejul căruia 
Constantin Teașcă, selec
ționerul unic, își va con
tinua „testele', ’recînd 
prin sită o echipă mult 
remaniată, față de ., aceea

care a evoluat nu de mult 
în Berlinul occidental.

Selecționabilii s-au pre
zentat luni la București. în 
cursul 
baliștii 
pe .23 
scurtă 
antrenament 
de „dezmorțire” după 
pa consumată cu o 
înainte. Ieri dimineață, 
trenamentul (cu Un 
conținut tehnico-tactic 
,cu o durată de 60 de minu
te) a fost precedat de p 
pregătire pur teoretică. S-a 
lucrat pe .ateliere* cu par
ticiparea tuturor celor 18

acelelași zile fot- 
noștri au efectuat 
August' o ședință 

(30 de minute) de 
cu caracter 

eta- 
zi 

an
ali 
și

(' miiinii'ire Iu "ag. a ! u)

I
I
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Agenda eompelițională 
ternațională 
săptămîni a 
leiului de la 
țit cu alte 
mare atracție 
întîlnirile pe 
echipele străine participante la 
apropiatul turneu 
le vor susține în 
cerii programate 
29 septembrie.

Primul meci ca 
ră a 
de 22 
opune 
țării 
partide (in compensație pen
tru iubitorii de volei bucu- 
reșteni, avînd in vedere că 
turneul de verificare in vede
rea C.E se dispută la Gini) 
vor avea loc in Capitală, la 
sala Floreasca. prilejuind evo
luția prestigioaselor formații 
ale U.R.S.S. și Japoniei.

Astfel, voleibaliștii sovietici 
vor întîlni vinerea viitoare re
prezentativa Bucureștiului, iar 
echipa Japoniei va juca tn 
zilele de 2 și 3 octombrie 
două meciuri cu campioana 
noastră republicană. Steaua. 
Pe scheletul acesteia va fi, de 
altfel, alcătuită și selecționata 
Capitalei care va da replica 
la 22 septembrie garniturii 
G.R.S.S.. medaliata cu aur de 
la tokio.

de la Cluj 
afara între- 
între 24 și

avanpremie- 
tumeulni, în ziua 

septembrie, la Cluj. va 
echipa Poloniei celei a 
noastre Celelalte trei



în pragul începerii cursurilor
Prin școlile piteștene

Ca pretutindeni în țară, 
școlile piteștene se pregă
tesc și ele pentru deschi
derea noului an de învăță- 
mînt.

La Liceul nr. 2, profe- 
sorii de educație fizică 
și-au revizuit în bună parte 
,,materialul didactic" nece
sar ținerii lecțiilor. Tere
nurile au fost curățate, li 
s-a reparat asfaltul, care 
pe alocuri se degradase. 
Ma gazia cu echipament și 
materiale sportive și-a îm
bogățit inventarul. Totuși, 
în sala de sport am vă
zut cîteva aparate stricate.

0 deosebită atenție a

acordat pregătirilor condu- 
cerea Școlii generale nr. 1. 
în afara terenurilor de 
baschet și handbal asfal
tate, existente încă din 
anul trecut, elevii vor găsi 
amenajate un teren de vo
lei, un portic de gimnasti
că și o bîmă. In cele două 
săli de sport au fost puse 
la punct aparatele de gim
nastică.

In schimb, la Liceul nr. 
1 terenurile sînt așa cum 
au rămas Ia sfîrșitul anu
lui școlar. Ba. mai rău, 
căci cele trei luni de va
cantă au... săpat șanțuri 
pe suprafața lor. In plus.

I

Ia data de 8 septembrie, 
cînd am vizitat liceul, te
renul de baschet era plin 
cu cioburi, iar unul dintre 
panouri nu mai avea seîn- 
duri. Pista de atletism 
n-am... recunoscut-o, deși 
ni s-a spus că există așa 
ceva. Tov. director adj’unct 
Luca ne asigura că «cește 
operații se vor face după 
începerea școlii (!), pre
gătirile pentru întintpina- 
rea anului școlar rezumîn- 
du-se, deci, numai la re
parațiile sălilor de sport!

In legătură eu aceasta 
trebuie să subliniem fap
tul că, în sfirșit. sala de

sport, care servise drept 
dormitor anul trecut, rede
vine ce a fost.

In ce privește dotarea 
sălilor și curățenia lor, ni
mic de reproșat. In aceste 
ultime zile vor fi amena
jate vestiarele și dușurile 
la cea de a doua sală.

Elevii de la Grupul șco
lar construcții vor benefi
cia la iarnă de o frumoa
să sală de sport pe care 
am găsit-o în construcție. 
„Această inițiativă — ne 
spunea tov. Ăl. Grigore, 
directorul școlii — a fost 
luată pentru că vechea 
sală se dovedea uânci- 
pătoare “.

In rîndul inițiativelor 
de viitor se înscrie și 
crearea unei moderne baze 
sportive la Grupul școlas 
chimie.

AUREL BREBEANU

LUPTE

La Cîmpulung Muscel: București-Ankara 4-4
La Sf. Gheorghe: Ankara—Combinata Buc.-Brașov 5-3

In turneul pe care îl întreprinde 
în țara noastră, echipa de lupte libe
re a orașului Ankara a evoluat în 
orașele Cîmpulung Muscel și Sf. 
Gheorghe, în compania selecționatei 
Bucureștiului și, respectiv, a combi
natei orașelor București și Brașov, 
în prima reuniune care a avut loc 
la Cîmpulung Muscel, întîlnirea s-a 
terminat la egalitate: 4—4. lată re
zultatele tehnice înregistrate: cal. 
52 kg — N. Dumitru (București) 
b.p. Satiltnis (Ankara), cat. 57 fcg 
— N. Cristea (B) b.p. Iuksel (A), 
cat. 63 kg — P. Coman (B) b.p. 
Boke (A), cat. 70 kg — I. Chirilâ 
(B) egal cu Abdurahman (A), cat. 
78 kg — Hagi (A) b.p. N. lorga

(B), cat. 87 kg — Ft Boia (B) 
egal cu Husein (A), cat. 97 kg — 
Gurbuz (A) b.p. I. Marton (B), rof. 
4-97 kg — Bekir (A) b.p. A. Ba
log (B).

Duminică, la Sf. Gheorghe, pe are
na complexului sportiv Textila, In 
fața unui numeros public, ața după 
cum ne-au relatat corespondenții noș
tri Gh. BriotS și Z. Pop, luptătorii 
turci s-au dovedit superiori obținiod 
victoria cu 5—3. Rezultatele: cat. 
52 kg — Tindeche (București- 
Brașov) egal cu Satilmis (Ankara), 
cat. 57 kg — Iuksel (A) b.p. Szabo, 
cat. 63 kg — Geantă b.p. Boke (A), 
cat. 70 kg Bogdan b. tuș Abdu-

„Cupa Jadran
(Urmare din pag. 1)

„7“-le României a mers din vic
torie în victorie în acest an : 8—5 
și 7—6 cu Italia, S—4 cu R. F. a 
Germaniei, 5—3 și 7—2 cu Bulga
ria și 5—3 cu R.D. Germană. A 
veniț insă al doilea meci cu Bul
garia de la București și iată-i pe 
Zahan și coechipierii săi puși în 
situația de loc plăcută de a părăsi 
piscina cu capul plecat... Nu mai 
puțin surprinzătoare a fost și evo
luția jucătorilor din R.D.G. 
au pierdut 
niei (3—5) 
realizat un 
via (4—4), 
din fața Olandei (7—3 și 5—2) nu 
spun mare lucru. Și 
la actualii campioni olimpici, po- 
loiștii maghiari, de 
gătire se ocupă de 
mare jucător Kalman Markovits. 
Vecinii noștri au renunțat la ser
viciile lui Karpaty, Kanizsa, Me
yer, Domolor, Rusoran și deocam
dată nu au reușit să pună pe pi
cioare o echipă de celebritatea 
celei de la Tokio (1964). Rezulta
tele sînt elocvente in acest sens: 
4—2 cu R.D. Germană, 7—1 cu 
Olanda, dar și un 5—5, insuccese 
— e drept, la limită (5—6) — In 
fața Iugoslaviei Și U.R.S.S. Italia 
nu a cîștigat decît un singur meci 
în acest an (3—2 cu Suedia), iar 
Olanda a realizat doar... cîteva 
succese nesemnificative.

Ei 
clar în fața Romă- 

și Ungariei (2—4), au 
meci egal cu lugosla- 
iar cele două succese

a căror pre- 
un an fostul

iată-ne ajunși

Ghizdavu 1—0, Nacht—Stelea 
(runda 2) ; Ghizdavu—Soos 0—1, 
lea—Fischer 0—b Miiller—Nacht 
(runda 3).

La fiecare, sfirșit de săptămînâ 
numeroși iubitori ai drumeției au 
drumul care duce spre pitoreasca 
Poiană a Hrașorului. Aici, turiștii 
au posibilitate-a să petreacă ore de 
adevărată destindere in compania 
ambarcațiunilor de pe lac, a mingi
lor de volei sau fotbal, să admire 
de lo înălțimea Postăvarului pano
rama împrejurimilor.

Foto: VAS1LE BaGEAG

Primele rezultate
din semifinale (m)

Semifinaliștil campionatului de șah 
al României și-au început întrecerea.

Două grupe ale competiției se dis
pută la București, în sala Constructo
rul. Un start foarte bun au luat O. 
Pușcașu și I. Berbecaru, fiecare cu 
cite 3 puncte din tot atâtea posibile. 
De notat că ambii dețin cite o vic
torie la Botez. în clasament urmează: 
Denii an 3 (l), Ghițescu, Pavlov, Se
gal și Schonfeld 2, Bondoc, Șuta ș* 
Griinberg 1V2.

In grupa de la Tg. Mureș sînt pînă 
acum trei lideri. Cite Z1/» puncte au 
acumulat Fischer (Oradea). Muller 
(Satu Mare) și Vaida (Arad). lată 
cîteva dintre rezultatele înregistrate 
în primele runde : Soos—Melau
V2—f/i. Miiller—Giinsberger 1—0, Fis
cher— Pogorevici x/t—Vj (runda 1) ; 
Giinsberger—Pitpinic Fischer—

0—1 Ste- 
1-0

Campionatele naționale
(Urmare din pag. I)

RW1
Ieri,

în prima manșă (luni) 
amicale de tenis. Ion , 

Năstase ieșiseră învingători în

• e

rahman (A), cat. 78 kg — Hagi 
(A) b.p. Ambruș, cat. 87 kg — 
Husein (A) b.p. Rădoi, cat. 97 kg 
— Gurbuz (A) b.p. Balog, cat. 
-Ș-97 kg — Maindt egal cu Bekir (A).

Dacă 
tidelor 
și Ilie __ , _ _ ___ __
fața lui Ingo Buding (RFG) și Tom 
Okker (Olanda) — marți după-amiază
— situația s-a inversat. Tom Okker
a cîștigat la Ion Țiriac în două se
turi ; 6—4, 6—3, iar Ingo Buding a 
ieșit învingător în meciul cu Iiie 
Năstase, tot în două seturi : 7—5,
7—5. De asemenea. întîlnirea de 
dublu, întreruptă luni (la scorul de 
1—1 la seturi), a continuat ieri, cînd 
tenismanii oaspeți au dispus de Ți- 
z-iac—Năstase cu 6—4, 4—6, 11—9, 6—2.

Ce s-ar putea spune despre pro
gramul de ieri ? Fără îndoială, în 
cele șase seturi desfășurate, publicul 
a asistat la numeroase faze de mare 
spectacol, la lovituri executate cu o 
îndemînare deosebită, la răsturnări 
pasionante de scor. în același timp 
însă, în multe dintre schimburile de 
mingi, accentul a căzut si pe unele 
execuții efectuate cu mai multă sau 
mai puțină convingere.
pupă terminarea partidelor din Ca

pitală, iată că și iubitorii tenisului 
din Timișoara vor avea de vizionat
— astăzi — un meci demonstrativ. 
„Numărul* va fi susținut de Ingo Bu- 
d‘ng și ilie Năstase. Acum, la capătul 
celei de a treia ediții a «Cupei Ma
maia" ca și Ia încheierea întâlnirilor 
din București, este cazul să subli
niem munca depusă de Federația ro
mână de tenis pentru faptul că a 
reușit să ofere publicului nostru pri
lejul de a vedea la „lucru" o serie 
de . „rachete" cotate ca valoroase pe 
plan continental.

au învins oaspeții
a par- 
Țiriac miine — de la ora 14,30, te- 

clubului sportiv Dinamo vor 
amicală de tenis

Azi și 
renurile______
găzdui întîlnirea ______ _ __
dintre echipele Ruda Hvezda Praga 
și Dinamo București. Se vor juca in 
total două partide (masculină și fe
minini) — sistem „Cupa Davis”, plus 
două meciuri de dublu mixt. Printre 
protagoniști : Țiriac. Dron, Dibar, 
Ciogolea. Sonska, Koudelka, Seifert.

Transferările la hochei

pe gheață

Federația română de. hochei 
și patinaj ne-a informat că pe
rioada de transferări pentru ju
cătorii de hochei pe gheată se 
încheie la data de 28 septembrie.

la 400 m. Dacă voi putea obține, 
așa cum mi-om propus. 10,4— 
10,5 s. atunci voi lua startul la 
400 m, anticipind că a$ putea 
realiza o performantă in jurul 
actualului record de 47,5 s,

— Care crezi că-ți vor fi ad
versarii

— La
Bucur
10.4 s,
iar ia 200 m, fără discuție, Va
leriu Jurcă. La 400 m, de ase
menea sînt cSțiva alergători cu 
șanse apropiate: Rătoi. Puiu, 
Deac, Tit și, dacă 
Jurcă. in orice 
stadionului „23
bine amenajată și dacă timpul 
va fi favorabil.
spectatorii 
martori 
bune. Personal mă voi 
să am o comportare la 
mea așteptărilor

— Pronosticurile tale 
probele feminine de viteză ?

— O singură favorită: Ioana 
Petrescu I Deși mai vîrstnică de-

cei mai periculoși ?
100 m sînt mai multi : 

Iliescu, care a realizat 
Munteanu, Nichifor ș.a.,

Rătoi.
va participa, 

caz, dacă pista 
August* va fi

sînt convins că 
bucureșteni vor fi 

la o serie de rezultate 
strădui 
înălti-

pentru

adversarele sale. în mod 
Nela nu poate avea pro

niei la 100 m și 
la 200 m. Am

mai cu 
impresia 
feminin, 
o ches-

CÎt 
normal 
bleme 
seamă
că, în cazul sprintului 
nu este vorba doar de 
tiune de pregătire, ci și de un 
atu psihologic cu care 
zintă la start multipla 
campioană.

— Dar pentru celelalte
— Cunosc foarte bine

se pre- 
noastră

probe ?
felul in 

care s-au antrenat în acest an
multi dintre colegii mei și de
aceea cred că 
vor putea obține 
valoare: Viorica
(mă și pregătesc 
pentru 
gime I), 
SilaL Virginia Bonei. Zoitan Va- 
moș. 
Jurcă, 
Astafel. 
și încă 
gerea, 
atleți, 
din acest an vor fi foarte reu
șite, atît ca spectacol cît. bine
înțeles, și ca rezultate..

la naționale 
rezultate de 
Viscopoleanu 

să o aplaud 
un nou record la lun- 

Miliaela Peneș, Ileana

Nicolae
Serban
Șerban

i mult,
împărtășită

că finalele campionatelor

Macovel, Valeriu 
Ciochină, Petre 

Ioan. Iosif Naghi 
alții. Am convin

și de alți

Davidescu, Rădoi și Ghiță 
învingători in turneul de box 

de la Szombathely
SZOMBATHELY. 12 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din localitate a 
început un mare turneu internațional 
de box, la care sînt prezente reduta
bile formații Gwardia Varșovia, Dina
mo Moscova, Dinamo București, Spar
tak Sofia, Dozsa Budapesta, Dynamo 
Berlin și Ruda Hvezda Praga. Com
petiția a fost așteptata de iubitorii 
boxului din localitate cu mare ințe- 
res, dată fiind valoarea unora din
tre participant : campionul olimpic 
Kulaj (Gwardia), campionul euro
pean' Skrzypczak (Gwardia, Învin
gătorul lui Ciucă din ‘finala „euro
penelor” de la floma), Poliakov 
(Dinamo Moscova), Hajnal (Dozsa 
Budapesta), Mițev (Spartak Sofia) 
șa.’ Dinamoviștll bucureștenl prezintă 
la startul acestei competiții urmă
toarea garnitură ; Davidescu (semi- 
muscă), Nicolau (muscă), Nedelcea 
(cocoș), Crudu (pană). Bădol (semi- 
ușoara), Antoniu (ușoară). Ghița 
(semimijlocle), Covaci (mijlocie u- 
șoară). Olteanu (mijlocie) și Alexe 
(grea), ”

Primele meciuri s-au desfășurat 
luni seara. Patru pugiliștl români 
au urcat, cu acest prilej, treptele 
ringului. Davidescu. fără să strălu
cească, l-a învins totuși pe bulga
rul Gaidev. „Cocoșul” Nedelcea a 
încrucișat mănușile cu sovieticul 
Sokolov, de care a fost întrecut la 
puncte Reprezentantul nostru a fost 
incomodat de faptul că adversarul 
său era mult mal înalț. Cu toate 
acestea Nedelcea a deținut deseori 
inițiativa, plasînd numeroase lovi
turi extrem de rapide șl variate. 
In finalul meciului, la un „corp 
la corp" dinamovistul nostru a lo
vit, din greșeală, cu capul, șl a fost 
avertizat Decizia a revenit lui So
kolov cu 3—2

Gh. Bădoi a încheiat destul de 
repede „socotelile" cu maghiarul 
Hajnal, pe care l-a învins prin a- 
bandon în repriza secundă. Victo
ria boxerului nostru s-a conturat 
clar încă din prima repriză, cînd 
își trimisese adversarul la podea 
pentru opt secunde. In repriza urmă
toare situația s-a repetat de două 
ori. pentru ca în cele din urmă 
arbitrul Hertel (R.D.G.) să dicteze 
oprirea meciului. Cel mai ..tare” 
meci al reuniunii l-au furnizat Ght- 
ță și polonezul Mondewskl. După 
un ușor avantaj, acumulat de Mon- 
dewski țn primul rund, în celelalte 
inițiativa a aparținut total dtnamo- 
vistului nostru, care a cîștigat clar 
la -puncte.

iBZiUlSl De astăzi, finalele de juniori
• PROGRAMUL FAZEI INTERREGIONALE A „CUPEI RO
MÂNIEI". BÎRSAN SI DIKAY SE TRANSFERĂ LA POLITEH
NICA BRASOV

și junioare

De la I.E.B.S.
• Pentru cuplajul de fotbal de 

astăzi LOTUL B. — LOTUL DE 
TINERET și SELECȚIONATA DI
VIZIONARA A — SELECȚIONA
TA CLUBURILOR din IZRAEL. 
de pe stadionul „23 August”, bile
tele Se găsesc Ia casele obișnuite 
și la stadion.

• Bazinul acoperit Floreasea 
este pus la dispoziția publicului 
ZILNIC intre orele 9—22.

• Cursurile de inițiere la înot 
pentru copii s-au redeschis la ba
zinul Floreasea. înscrieri Ia bazin.

• De astăzi pînă duminică, o- 
rașele Cluj și Oradea găzduiesc 
turneele finale ale campionatelor 
republicane de juniori și junioare. 
Cinstea de a-și disputa titlurile 
o au în acest an următoarele e- 
chipe, calificate din fazele prece
dente : la juniori, formațiile șco
lilor sportive din Cluj (prof. V. 
Mureșan), Constanța (prof. Al. 
Petrică), Tg. Mureș (prof. E. Tor- 
day), Bacău (prof. Gh. Pascale), 
nr. 2 București (prof. M. Stăncu- 
lescu) și Dinamo București (prof. 
T. Giurculescu); la junioare: Li
ceul nr. 4 Oradea (prof. E. Blaga), 
Școala sportivă nr. 1 București 
(prof. Gh. Benone), Clubul spor
tiv școlar București (prof. E. Ma
nea), Școala sportivă Arad (prof. 
A. Blîndu), Viitorul Dorohoi (prof. 
I. Mandache), Școala sportivă

Brașov (prof. Gh. Roșu). Iată 
cîștigătoarele campionatelor de 
pînă acum : juniori : Tinărul di- 
namovist Satu Mare (1956). Tînă- 
rul dinamovist București (1957 și 
1958), Banatul Timișoara (1959), 
Clubul sportiv școlar București 
(1981), Clubul sportiv școlar Cluj 
(1962), Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești (1963 și 1964), Școala medie 
nr. 2 Tg. Mureș (1965), Școala
sportivă Cluj (1966); junioare: Di
namo Timișoara (1956), Voința
Gheorghieni (1957 și 1958), Luceafă
rul Brașov (1959), Clubul sportiv
școlar București (1961, 1962 și 1966), 
Harghita Tg. Mureș (1963), Școala 
sportivă Oradea (1964) și Școala 
sportivă Brașov (1965).

• In zilele de 17 și 20 septem
brie vor avea loc meciurile fazei 
I, interregionale, a celei de a

IlI-a ediții a „Cupei României”, 
după următorul program : la 17 
septembrie, masculin: Progresul 
București — Voința București. U- 
niversitatea București — Con
strucții București, Academia Mili
tară II — Petrolul Ploiești, Uni
versitatea II Timișoara^ — Con
structorul Arad, Poligrafia Cluj — 
Pedagogic Oradea, Voința Oradea
— Unio Satu Mare, Constructorul 
Iași — Comerțuj Tg. Mureș, Tex
tila Pucioasa — Politehnica Bra
șov, Rapid Galați — Farul Con
stanța, Școala sportivă Brașov—U- 
niversitatea Craiova, Știința Cărei
— Politehnica Cluj. Știința Petro- 
șeni — Medicina Timișoara; femi
nin : I.C-F. București — Arhitec
tura București, Școala sportivă 
Cluj — Medicina Cluj, Voința O- 
radea — Universitatea Timișoara, 
Pedagogic Constanța — Universi
tatea București, Voința Tg. Mu
reș — Medicina Tg. Mureș, Școala 
sportivă H Satu Mare — Spartac 
Salonta, Școala sportivă Ploiești

— Școala sportivă Craiova ; la - '■> 
septembrie, masculin : Școala spor
tivă Constanța — A.S.A. Bacău.
Școala sportivă Bacău — Politet- 
nica Iași ; feminin : Progresul
București — Clubul sport", sca
lar București, Școala sportivi
Șrașov ^Politehnica Brașov, Ne- 

l*oîu7 făgăraș — A.S.A. Cluj.
ința Momești — Vi::orjj 2-, ?.- 

"hoi.
Echipele Învingătoare in •r-sse 

partide vor juca in z:ua 4e 26 sep
tembrie cu formațiile d»" Mi xzsa 
națională A.

• Deși au trecut, aproape dao* 
săpțămini de la -desih îerea* pe
rioadei de transferări. la federație 
au fost depuse puține cereri și *- 
celea pentru jucători tiri 
Singurele de „rezonanță’ ânt 
cele ale jucătorilor Birsan ți Dîkay 
care solicită transferul de la Stea
gul roșu Brașov la Poiitehaica 
Brașov. F.R Baschet ne anunță 
că ultima zi de primire a cereri
lor este 30 septembrie.
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Clasamentele diviziei C
SERIA EST

ȘTIRI

Astăzi, pc
(Urmare din pag. 1)

jucători din lot: Răducanu, Con- 
staotinescn (portari). Anca, loa- 
chim Popescu, Nunweiller III, Boc, 
Barbu, Mocanu (fundași), Gher- 
gheli, Strîmbeanu, Angelescu 
(mijlocași), Lucescu, Dumitrache. 
Iancu. Dumitriu IU. Kallo, Cuper- 
man și Cojocaru (înaintași).

La sfîrșit, C. Teasc ă ne-a făcut 
cunoscut ,,11-le’ cu care va în
cepe partida de azi : RĂDUCANU 
— ANCA. NUNWEILLER III, 
BARBU. MOCANU — GHER- 
GHEL1, ANGELESCU — LUCES 
CU, DUMITRACHE, IANCU. 
KALLO. Rezerve : Constantinescu. 
I. Popescu. Boc, Strîmbeanu, Cu- 
permaa. Dumitriu III, Cojocaru.

După cum am maț anunțat, Selec
ționai* cluburilor din lzrael a sosii 
la București simbătă seara. Antreno
rul iugoslav Grici. mulțumit de ul
timul rrzultat al echipei sale (învin
gătoare cu 2—1 în fața echipei de 
amatori a Olandei), speră să repete 
această bună comportare.

Pentru acomodare, 
antrenat luni după 
nul „23 August".

oaspeții s-au 
amiază pe Madio- 
Antrenorul Ci rid

„23 AUăUSt“
ne-3 comunicat următoarea formație, 
tn alcătuirea 4—3—3 : Firoker — 
Smilovici, Drucker, Rosenthal, Bello 
— Assis, Shpigel, Shpigler — Taibi, 
Burba, Joung.

Dintre aceștia, Sli pigler 
dial au fost 
tativa Asiei.

Partida va 
cutul arbitru 
și va începe 
înțelegerii, 
pe toată durata meciului, portarul ți 
trei j'ucători de cîmp.

In deschidere, de ia ora 
vor întîlnj într-un meci 
Selecționata divizionara 
de tineret.

Iată componența acestora. Selecțio
nata B; Niculescu — lvăncescu, 
Măndoiu. Georgevici (Pexa). Czako 
— Dobrin, Liliardi (Pestaru) — 0. 
Radu, Naghi (Deselnicu), Sfirlogea. 
Manea.

Lotul de tineret: Coinan (Comea) 
— Kiss. Alecu, Dinu (Timpănaru), 
Velea (Ad. Constantinescu) —• Cu- 
țidi, Lupuleseu (Bungău) — Șcliiopu 
(Oprișan), Domide (Grozea), Dem- 
brovschi, Panici

~ și Kosen- 
selecționați în reprezen-

fi condusă de cunos- 
austriac Frantz Mayer 
la ora 16.15. Conform 

vor putea fi schimbați,

de 
B

14,30, se 
verificare 
și Lotul

F. C. Austria-Steaua
eu meciul de pe Prater. In cadrat 
acestei emisiuni, in fața unui pa
nou de baschet, Constantin a avut 
un „duel“ cu Ocwirk : care dintre 
ei va introduce de mai multe ori 
cu capul mingea in coș din trei în
cercări. Scorul a fost 1—1, poate 
o prevestire a rezultatului de 
miercuri. Jocul de mîine seară (n.n. 
astă-seară) va începe la ora 20,15 
ora Vienei (ora 21,15 ora României) 
și Ion Ghlțulescu va transmite in 
întregime desfășurarea partidei.

După cum «e știe, in deschidere 
va avea loc meciul S. K. Viena— 
Atletice Madrid, în „Cupa orașelor 
tîrguri". Intilnirea cu jucătorii ma
drileni a fost de fapt o revedere 
plăcută, aceștia interesîndu-se ce 
face in campionatul românesc ve
chea lor cunoștință, Universitatea 
din Cluj. Atletico mizează în jocul 
eu S. K. Viena pe forma 
lardo, siar-ul atacului 
spaniole

Dar dincolo de acestea, 
români, spanioli sau austrieci pri
vim cu îngrijorare cerul Vienei 
care stă mereu înnourat. Simbătă și 
duminică a plouat aproape fără 
încetare. Luni și marți vremea a 
rămas închisă, dar ploaia ne-a 
mai... iertat. Cum va fi miercuri 
seara ? Astăzi după-amiază. Covaci 
și Ocwirk au anunțat ziariștilot 
formațiile ce vor fi trimise pe te
ren. lată-le : Steaua : Haidu—Săt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Dumitru 
Nicolae, Rotaru (Jenei)—Negrea 
Dumitru Popescu—S. Avram, Cons
tantin, Soo, Voința.

F. C. Austria : Schneider—Nowy, 
F rank, F rohlich—Dienberger, Pa- 
rits—Knoll, Hiesel, Markoviei, 
Poindl, Fiala.

lui Ade- 
formației

cu toții,

1. Gloria Bîrlad
2. Șoimii Buzău
3. Metalul Buzău
4. Minobrad 

V. Dornei
Unirea Focșani 
Foresta Fălt. 
Petrolul 

Moinești
Gloria

C.F.R. Galați 
Medicina Iași 
Ancora Galați 
Oțelul Galați 
Textila Buhuși

13. Met. Rădăuți
14. S.U.T. Galați

5.
6.
7.

8— 9.
8— 9.

10.
11.
12.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2

1
2
2

0
0
0

1
52

7
6
6

Flacăra roșie București, s. 
tenița — T.U.G. București.

SERIA NORD

N. Ol-

2
2
2

1
1
1

1
1
1

7—
5—
6—

2
3
7

5
5
5

2 0 2 8— 6 4
02 

2 0
1 1 
1 1
1 0 
0 1 
0 1

2
2
2
2
3
3
3

6— 6
5— 5
6— 5
1— 3
4— 9
2— 10 
0—W

4
4
3
3
2
1
1

1. Medicina Cluj
2. Steaua r. Salonta
3. Unio Satu Mare 

Medicina Tg. M. 
Recolta Cărei 
Metalul Aiud 
Chim. Tirnâvenj 
Minerul Bihor 
Soda Ocna Mureș 
Met. Copșa Mică

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.___ __  _ ___
11. Unirea Dej
12. Faianța Sighișoara
13. Met. Satu Mare
14. Minerul Baia Sprie

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
0
1

2
1
1
3
1 
0 0 
2 
0 
2
1
1
2
0

0
1 
1
0 
1
2 
2
1 
2
1
2
2 
2
3

9—16
6— 3 5 
9—7 5
7— 5 5 
5—6 5 
9—7 4 
9—8 4 
4—4 4 
7—10 4

4
3
3
2
2

—6 9
8— 6
6— 7
4— 8
3—11

S.U.TRezultatul meciului
• Gloria Bîrlad a fost 0—4.

Galați Chimica Tir-

I
I
I
I

EXTERNE
Pregătirile fotbaliștilor unguri

ETAPA VIITOARE : Metalul Bu
zău — Minobrad Vatra Dornei. Tex
tila Buhuși — Gloria C F.R. Galați, 
Metalul “ " - -
Oțelul 
Gloria 
Unirea 
Ancora

Rădăuți — S.U.T. 
Galați — Foresta 
Bîrlad — Petrolul 
Focșani — Șoimii 
Galați — Medicina

SERIA SUD
I. Flacăra r. Buc.
J. Stuful Tulcea
3. Dunărea Giurgiu
4. Rapid Plopeni
5. Electrica C-ța
6. Rapid C.F. Buc.
7. S.N Oltenița
8. Met. C‘
9. Chimia

10. I.M.U.
11. Progr
12. T.U.G.

Tirgoviște 
i Tr. Măg. 

Medgidia 
Brăila 
Buc.

13. Oltul Sf.
Gheorghe

14. Viitorul Fieni
4
3

Galați, 
Fălticeni, 
Moinești, 

Buzău, 
Iași.

4 0
3 0 
2 1 
2 1
2 0
1 2
1 1 
1 1
1 1
10 
0 
0

2
2

1 
0

0
1

0 9-
1 5- 
0 3—
1 6—
2 2—

3—
7—

1
1
1
1
2
2
2
3
2

1—
2—
3—
3—

1
2
1
5
3
6
3
1
2
3
5
5

4—10
0— 3

2
1

ProgresulETAPA VIITOARE: _ . __
Brăila — Oltul Sf. Gheorghe, Viito
rul Fieni — Metalul Tîrgoviște, E- 
Lectrica Constanța — Stuful Tulcea, 
Rapid C.F, București — Chimia Tr, 
Măgurele, I.M.U. Medgidia — Du
nărea Giurgiu, Rapid Plopeni —

ETAPA VIITOARE: _.... ...... w..
năveni — Metalul Copșa Mică, Me
talul Aiud — Unio Satu Mare, Me
dicina Tg. Mureș — Steaua roșie' 
Salonta, Metalul Satu Mare — Re
colta Cărei, Minerul Bihor — Uni
rea Dej, Faianța Sighișoara — Mi
nerul Baia Sprie, Soda Ocna Mureș 
— Medicina Cluj.

SERIA VEST
1. Mureșul Deva
2. Chimia Făg.
3. Met. Tr. Sev.

Electroputere 
Craiova 

5— 6. A.S.A. Sibiu 
5—6. Min. Lupeni

7. Minerul Anina
8. Victoria Călan 

9—10. Trac. Brașov 
9—10. U.M. Timiș.

11. Victoria
Tg. Jiu

12. C.F.R. .
Caransebeș

13. Progr. Corabia
14. Progresul

Strehaia

4.

4
4
4

3
2
2

0
2
2

1
0
0

13— 4
4
2

I
I
I
I

Selecționata de fotbal a Unga
riei își continuă pregătirile în 
vederea meciurilor din cadrul 
campionatului european. Astăzi, 
la Marsilia, echipa maghiară sus
ține un joc de verificare în com
pania echipei Olimpique Mar
seille. In acest joc va fi utilizat 
următorul lot de jucători: Ta
mas, Gelei, Kaposzta, Matrai, 
Pancsics, Ihasz, Goeroecs, Rakosi, 
Mathesz, Molnar, Bene, Varga, 
Albert, Farkas, Dunai II.

S-a stabilit ca meciul București 
— Budapesta să aibă loc la 7 
octombrie pe Nepstadion, cu în
cepere de la ora 18.

4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
2
1
1
1

1
2
2
0
2
1
1

1
1
1
2
1
2
2

10—
6—
7—
7—
5—

5
4
4
4
4
3
3

I
I
I

4
4
4
4

1 1 2 3
1
1

1
1

2
2

6— 13
7— 15

3
3 I

0 2 2 2
C.F.R.

Corabia,
ETAPA VIITOARE: 

ransebeș — Progresul 
toria Călan Metalul Tr. Severin, 
Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu, U.M. 
Timișoara — Minerul Anina, Trac
torul Brașov — Chimia Făgăraș, 
Electroputere Craiova — Minerul 
Lupeni, Victoria Tg. Jiu — Pro
gresul Strehaia.

Ca- 
Vic-

I
I
I

Concurs de velodrom la 
Plsen

In competiția internațională 
velodrom de Ia Plsen, proba 
1 000 m cu start de pe loc 
fost
Pecka in l:t0, Soare (România) 
s-a clasat pe locul 5. La urmărire 
(individual) pe primul loc a ter
minat Daler (Cehoslovacia) în 
5:02,2. Ciclistul român Juravle a 
ocupat locul 9 în 5:28,3. Semifon- 
dul a revenit cehoslovacului Da
ler, iar proba de viteză colegu
lui său, Elinek. Negoescu a ocu
pat locul 7. Echipa Cehoslovaciei 
a terminat învingătoare la urmă
rire realizînd 4:45,2. Selecționata 
română a fost cronometrată în 
5:01,7, ocupînd locul 5.

de 
de 

a 
ciștigată de cehoslovacul

Vă prezentăm pe viitorii noștri adversari
DINAMO ZAGREB CEA MAI

IN FORMA
Pentru marea majoritate a iubi

torilor de fotbal din România, Di
namo Zagreb este o echipă foarte 
cunoscută. Atît din rezultatele bune 
obținute tn competițiile internațio
nale. cit și din unele partide ofi
ciale cu echipele noastre. Să amin
tim doar că în ultimii ani Dinamo 
Zagreb a eliminat două echipe ro
mânești din competițiile europene: 
2—0 si 3—1 cu Steaua, în „C.C.E." 
și 1—4. 0—0 cu F.C. Argeș în „Cupa 
orașelor tîrguri".

Dinamo Zagreb a ctștlgai pînă 
acum de trei ori campionatul iugo
slav, iar de cinci ori a ocupat lo
cul II. -Cupa Iugoslaviei" a poposii 
tn vitrinele clubului din Zagreb de 
patru ori, de- alte două ori Dinamo 
fund finalistă.

în palmaresul internațional dina 
moviștii au înscris recent un pres
tigios succes : învingind «acasă- cu 
î—0 șl terminind nedecis la Lon
dra cu ‘ ‘ ’
iugoslavi 
tirguri*.
atît mal 
engleză 
J, Charlton, s-a clasat pe locui doa

Leeds United, fotbaliștii 
au ciștigat «Cupa orașeioț 

Si performanța lor este cu 
valoroasă cu cît echipa 
tn care joacă renumitul

ECHIPĂ IUGOSLAVĂ
campionatul englez din 1965—1966 
pe 4 în 1966—1967. Iată și alte

I
I
I
I

Jocurile Mediteraneene

ȘTIRI • ȘTIRI •
AZi, LA CONSTANTA: 

FARUL - A.E.K. IN „CUPA 
BALCANICA"

Pe stadionul 1 Mai, de la ora 
16,30. Farul Constanta intilnește 
azi echipa A.E.K. (Grecia), in 
meci rețin, în cadrul competiției 
dotate cu .Cupa balcanică*.

Și fotbaliștii de la Farul s-an 
pregătii intens și speră să obțină

Duminică

ȘTIRI • ȘTIRI
un rezultat iavorabil. în primul 
joc. desfășurat la Atena A.E.K. 
a ciștigat cu 3—0

LOTUL DE

Azi. de la
Constructorul 
meciul 
juniori
rești, care activează în divizia

JUNIORI - T.U.G,

ora 10. pe terenul 
se va disputa 

amical dintre Lotul de 
și echipa T.U.G Bucu- 

a

meciuri
în „Cupa României ii

? Duminică 17 septem 
brie este programați 
prima etapă din faza 
finală a „Cupei Româ
niei11. Meciurile se voj 
desfășura după următo
rul 
rul
C. Lung. Unirea Hore- 
iu—Unirea Drăgășani, 
Cimentul Bicaz — Bra
dul Koznov, Oituz Tg. 
Ocna — Victoria Ba
cău, Recolta Nerău — 
l’urnind Deta, Minerul 
Moldova Nouă — Vic
toria Caransebeș. Car- 
bosin Copșa Mică — 
Chimia Oraș Victoria, 
Carpațj Covasna—Tor
pedo Tohan, înainte Unirea Negrești — Fo-
Modehd Călărași — resta Ci urea, Minerul

program : Forestie- 
Stîlpeni—Muscelul

ioințs Metalo Casnica 
Buc., Recolta Brezoae- 
le—A viului 9 Mai Buc.. 
Minerul Roșia Monta
nă—C.l.L. Gherla, Re
colta Gîlgău ■— Gloria 
Bistrița, Crișana Sebeș — 
Unirea Oradea, Daci» 
Orăștie—Victoria Ineu. 
Bihoreana Marghita — 
Someșul 
Marina 
l.T.C.
men tul
C.F.R. 
fecția 
mia 
Brăila—Victoria
Calați.

Satu Mare. 
Mangalia — 

Constanta, Ci-
Medgidia — 

Constanța. Coo- 
Focșani — Chi- 

Mărășeati, l.D.D. 
l.G.L 

---- ,.. Abatorul Ha
țeg — Minerul Ghel.ir,

Băița—\ oi nț a Sighet.
I.emnarui Odorlieî — 
Unirea lîrnăveni. Voin
ța Beghin — lemnarul 
Tg. M ureș. Răsăritul 
Caracal — Minerul Mo- 
tru, Dunărea ('alafat— 
Metalurgistul Sadu. Di
namo 1. L Caragiale—’ 
Petrolul Berea, Carai- 
manut Bușteni — 
Cîinpina. Fulgerul Do- 
rohoi—C.F.R Sueeava. 
Recolta Dragalina lași 
—Viitorul Botoșani.

Toate meciurile încep 
la ora 15. Jocurile e- 
chipelor care activează 
în campionatul regional 
au fost a minate pentru 
dala de 20 septembrie.

în 
și r, . ---- „ .
rezultate internaționale ale echipei 
Oinamo Zagreb : 5—1 și 3—0 cu Fe- 
rencvaros, 1—0 cu Milan, 3—0 cu 
Juventus, 1—0 cu reprezentativa 
R.P. Ungare (în preajma C.M. din 
1966), 2—2 cu Barcelona și Dukla
Praga, 0—0 cu selecționata U.R.S.S. 
în 1966

Cu multe luni în urmă Dinamo 
Zagreb a început pregătirile pentru 
cel de-al 22-lea campionat iugoslav, 
cu mari speranțe într-o bună com
portare. Perioada transferărilor din 
vara aceasta a fost foarte furtunoa
să în Iugoslavia. Pentru a-1 reține 
în rîntfurile sale pe jucătorul Belin, 
consiliul de conducere al clubului 
a hotărît să-i plătească pentru pre
lungirea contractului pe încă 4 ani 
suma de 30 milioane de dinari. In 
schimb, cel mai bun jucător al e- 
chipei din trecutul campionat, „mi
cuțul-4 Lamza. a suferit un grav 
accident, căzînd de ia etajul I ai 
vilei unde se pregătea echipa. Re
zultatul ‘ ‘ *_
și reînceperea activității 
primăvara lui 1968. Lotul 
Ulii “ --------- - ----- -
govici. 
Bdin.
Novak . _ .__Rora Kobeșciak. Kis. Mesici și Iu- 
kiei — #i-a continuat pregătirile 
intr-ur. tempo susținut Au fost 
programate antrenamente zilnice, tar 
de trei ori Pe săptâmină chiar de 
două ori pe zi. sub conducerea an
trenorii’.ui Ivița Horvat. cunoscut 
half centru al lui Dinamc Zagreb 
și cFe 99 de ori component a! na
ționalei Iugoslaviei.

Dinamo Zagreb este o echipă de 
tempo Ea acționează în permanen
ță mișcare, manevrează pe Un te
renul de joc. a^e o apărare bine 
organizata și un atac foarte rapid. 
Antrenorul le cere insistent jucă
torilor sa se descurce bine în orice 
moment io orice situație, să fie 
bine pregătiți tehnic și să poată 
alerga cît mai mult. Conducă’.o» i; 
Iui Dinamo Zagreb consideră câ jn 
* ‘ ------ * _ f:

numai dacă în rîndurile sale 
cît mai mulți coordonatori 
sa -opereze" după cum o im- 
fazeie de joc. Ei sini unpo- 
posturilor fixe în echipă 
opinia lor. fotbaliștii trebuie 

să știe să joact
Nu e, deci de mi

rare că în echipa „albaștrilor", Be
lin poate fi văzut pe post de fun
daș. mijlocaș sau inter, iar Zam- 
bata, „bombardierul" și golgeterul 
echipei, joac§ < extremă, inter și 
centru atacant, pe toate posturile 
cu același succes.

Tn momentul de față Dinamo Za
greb are două extreme foarte bune, 
cu viteză mare, interi foarte mobili, 
o apărare elastică și doi fundași 
care participă foarte des la atac. 
Cei mai în formă jucători ai echi
pei sînt la ora actuală Skorici. Be
lin, Brncici, Zambata, Rora, Novak, 
Cercek în etapele (4) disputate 
pîng acum. Dinamo a obținut ur
mătoarele rezultate : 1—1 cu Parti
zan și 2—0 cu O.F.K. Beograd (pe 
teren propriu), 0—2 
2—2 cu Steaua roșie

cu Hajduk și 
(în deplasare).

I
I
I
I
I
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La Tunis au continuat Jocurile 
Mediteraneene. în competiția 
de natație italianul Franco del 
Camp a ciștigat proba de 100 tn 
spate cu timpul de 1:02.3, tn 
competiția de polo, echipa luoo- 
slaviei a învins cu 12—1 echipa 
Turciei. Turneul de fotbal a pro
gramat meciul Turcia 
Au ciștigat cu 
turci. Spania a 
echipa Tunisiei, 
slavia — Franța 
Tunisia 3—0.

Au luat sfîrșît 
haltere. Ultimele 
Paterni (Franța) — 447,500 kg la 
mijlocie, Tsukas (Grecia’ — 
425 kg ia semigrea și Jean Paul 
Fouletier (Franța) — 492,500 kg 
la grea.

în concursul de ciclism, echipa 
Italiei (Conti, Martini. Marcliello 
și Pigato) a terminat victorioasă 
în proba de 100 km contracrono- 
metru, realizînd timpul de 2 h 
06:58.

Libia.
1—0 fotbaliștii 

învins cu 2—0 
La volei: lugo- 
3—0, Turcia —

competițiile de 
titluri : Marcel

două luni de spitalizare 
doar |o 

— alcă- 
Dautbe- 
Brndd

<Zir. jucătorii Șkoriei, 
Braun —

Ramliak. Blașkovici. Cercek. 
Pirici.

Iată o declarație 
antrenorului echipei 
Mileanici : ..Dinam,, Zagreb este în 
momentul de față cea mai puter
nică echipă iugoslavă Joacă foarte 
bine, componența 
bine pregătiți, din 
de vedere: tehnic.

concludentă a 
Steaua roșie.

săi sini foarte 
toate punctele 

tactic, firtc-.
Gracianin. *
Zambata. GuțmirtL

fotbalul modern o echipă poate 
mare 
are 
care 
puc 
trivs
După 
să fie multilaterali 
pe orice post.

Al 500-lea autoturism
De la începutul anului și pin» 

marți 12 septembrie a.c. A. S. 
l.oto-l’ronosport a distribuit par- 
ticipantilor 500 de autoturisme 
de diferite mărci și capacități : 
.Fiat 18(H)*. „Fiat 1300". .Re
nault 16*, 
„Skoda 
Lux*, 
dini*,

Ce! . ... ___ __
a fost ciștigat la concursul PRO
NOSPORT nr. 35 din 3 septem
brie a.c. de către participantul 
COROIAN AUREL, încărcător la 
cuptoare la fabrica „Porțelanul* 
din Cluj, care a obținut în ca-

.Fiat 1300", 
Renault 10 Major*.

1000 MB.'. .Wartburg
Fiat 850”, .Renault Goi- 
,Trabant 601* ș.a.
de-al 500-lea autoturism

a.c.

I
I
I

IN TURNEUL internațional mascu
lin de șah de la Soba după 5 runde 
conduce Pidevski iBulgaria) cu 3‘n 
p. Bohoțov a remizat cu Ciociltea. 
Pidevski a ciștigat ta Perez.

După Imilnirea Dinamo Zagreb — 
Steaua roșie disputată in prima e- 
tapă a campionatului iugoslav IM7- 
1SW la Belgrad, am sta: de vorbă 
cu D. Ierkovici care ne-a spus ur
mătoarele 
trolul :

.Cunosc 
românesz __ .
triv-i echipelor romanești, fie că am 
condus echipa mea in unele par
tide in care i-am acut pe fotbaliștii 
români ca tovarăși de întrecere. 
Trebuie să spun ed ntt duceri lipsă 
de material uman, dar se observă 
că nu aveți suficientă experiență 
In jocurile internaționale. Aceasta 
o consider lipsa nr. 1. Apoi, cred 
eu. prea multă atenție acordați pre- 
gătiru fizice, în detrimentul pre
gătirii tehnice, care trebuie sd fie 
baza Poale că Constantin Teașcă. 
noul selecționer, pe care-l cunosc 
și-l apreciez, va schimba me’odele 
de lucru. Petrolul nu l-am căzut. 
dar am auzit^câ este o eciupă soli
dă Noi speram să facem un joc 
bun atît la Zagreb cit și la Plo
iești-,

despre intjinirile cu Pe-

destul de bine fotbalul 
Fie că am jucat împo-

GH. GLISICi

I
I
I
I
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I
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DUPA TREI PROBE, in campiona
tul mondial de pentatlon din Sue
dia, conduce sportivul maghiar To- 
rdk cu 3 044 p, urmat de compatrio
tul său Balczo cu 2 942 p și ceho
slovacul Kupka cu 2 882 p. Proba de 
tir a revenit lui I. Mona (Ungaria) 
cu 197 p.
• La Londra s-a desfășurat un nou 

turneu de tenis pentru jucătorii pro
fesioniști. în finală, Andres Gimeno 
l-a învins-cu 6—3, 6—3 pe Fred Stolle.

LA TAMPERE s-a disputat meciul 
aUetic masculin dintre echipele Fin
landei șj Norvegiei, terminat la e- 
galitate : 245—345.

IN RUNDA A PATRA a turneului 
candidatelor la titlul mondial de șah 
care se desfășoară la Subotica. A- 
lexandra Nîcolau a întrerupt cu Ase- 
nova. A doua Jucătoare româncă 
participantă la turneu. Margareta Pe- 
revoznic. a întrerupt cu Novara. In 
ada-amem conțiufe Stadiei cu 3'/, p, 
urmată de Aleksandria cu 3 p, za- 
tulovskaia cu 2*/a (1) p. Hemskert,
Nicolau și Kozlova cu cite 2 (1), Pe- 
revoznic are 1% p.

atribuit de Administrația de Stat Loto-Pronasport
exceptioudi un

M.B.-
drul premiului 
autoturism .SKOLJA 1000 
și 26.500 Iei in numerar

Cișțigătorul va intra în 
sia autoturismului astăzi

pose- 
după- 

atniază. în pauza meciului de fot
bal Selecționata divizionară 
Selecționata cluburilor din 
rael.

a

lz-

PREMIILE TRAGERII 
AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1967

teguria a lll^i : 8 atil<>iuri»iue „Fiat 
S.'ih" ; (alegoria a IV-a : 4 autotu
risme .Trabant 601“ ; categoria 
V-a-: 121 variante a 5.857 lei; ca
tegoria a Vl-a; 11.907 variante a 
50 lei.

Tragerea la sorți a celor 50 ex
cursii la Berlin, atribuite variantelor 
de la categoria a Vl-a, va avea loe 
vineri—15 septembrie a.c., la Bucu
rești.

Categoria
na uit 16“ ;

. toturișine ,
Fiubrică redactata de Adminis

trația de stat Loto-Pronosport.



DIETER MICKEIN (R. D. G.), PRIMUL PURTĂTOR AL TRICOULUI GALBEN

Comentarii ți imagini telefoto de la trimișii noștri speciali 
Hristache NAUM ți Aurel NEAGU

București — Ploiești Etapa I. 80 km Medie orară : 39,653 km.

• Emil Rusu a încercat totul, dar n-a obfinut

nimic

a revenit printre fruntași

9 Constantin Ciocan a avut și el o șansă

9 După un îndelungat efort, Gabriel Moiceanu

Bucurcștenii i-au întîmpinat cu 
entuziasm pe cicliștii care au tra
versat Capitala. Fără îndoială, ei le 
vor urmări cu interes întrecerea, 
prin intermediul ziarelor, pînă în 
ultima etapă.

Acesta a fost prologul celei de 
a XVI-a ediții a „Turului Ro
mâniei*, în a cărui bătălie pentru 
cucerirea tricoului galben s-au

Ek (Suedia) urmat de Ștefan Cer
nea (Voința Ploiești), lichidată ra
pid de pluton, și ultimul sprint 
bucureștean — Casa Scînteii — 
care l-a dat învingător pe Karl 
Kazmierzak (R.D.G.), talonat de 
N. Ciumeti, V. Tudor și R. Dre- 
chsler (R.D.G.).

Pe șoseaua spre Ploiești, rutierii 
au fost Intîmpinați de vînt, cu care 
au luptat in corpore. Dar o seamă 
dintre ei au cedat la km 40, rămî- 
nînd să formeze grupul secund. 
Printre aceștia s-a aflat și Gabriel 
Moiceanu (România I) care a reve

bun 
ca plutonul să forțeze. Din 
superioară a grupului masiv 
cîțiva rutieri, avînd în 
pe Ion Ardeleanu (Româ- 
și Constantin Ciocan. Jonc-

speranță pentru final. Prilej 
pentru 
partea 
se rup 
frunte 
nia I)

ASTAZI...
... are loc etapa a Il-o pe ruta Ploiești - 

Brăila - Galați, 200 km. Startul festiv se va da 
centrul 
Orele 
12,13 ; 
16,05 ;
bulevardul central.

Mizil - Buzău — 
la ora 11,30, din 

orașului, iar startul tehnic la ora 11,45, de la km 4. 
de trecere (calculote, firește, cu aproximație): Albești - 
Mizil — 12,36; Buzău — 13,25; lanca — 15,25; Brăila — 
Galați — 17,00. Sosirea în orașul Galați se va face pe

D. MICKEIN
l câștigătorul primei etape

angajat 64 de alergători din 8 țări. 
După cele două bucle prin Capi
tală, un adevărat „matineu" spor
tiv, ei s-au îndreptat spre Ploiești, 
capătul primei etape, nu fără a lăsa 
însă în carnetele noastre trei în
semnări : sprintul din bd. Dr. 
Marinescu — după un prim ocol 
prin cartierele Cotroceni și Drumul 
Taberei — a fost cîștigat de Vasile 
Tudor (România II) urmat de Ni- 
colae Ciumeti (România II), An
drei Laszlo (Voința Ploiești) și 
Constantin Ciocan (România II) ; 
o încercare de evadare inițiată la 
încheierea turului doi de Jan-Ake

nit în frunte — aș spune eroic — 
chiar în apropiere -le Ploiești.

Mai erau 5—6 km pînă la finiș, 
cînd Emil Rusu (România I) a a- 
tacat puternic. I-au luat însă plasa 
7 cicliști : Milan Novac (Cehoslo
vacia). Jiri Zelenka (Cehoslovacia). 
Cristian Nielsen (Danemarca) Karl 
Kazmierzak. Dieter Mickein 
(R.D.G.), Wim Prinsen (Olanda) și 
Walter Ziegler (România II). O 
companie nu prea... veselă pentru 
oamenii noștri. încrezător în forțe, 
Rusu și-a imaginat însă că se va 
putea descotorosi de adversari pînă 
la sosire. Și a încercat totul pînă 
la epuizarea rezervelor. A fost un 
adevărat semifond. în care Mickein 
n-a făcut altceva decît să stea ca 
o umbră în spate. Fără să dea o 
pedală în plus, fără să schițeze un 
gest care să-i trădeze intențiile, el 
l-a talonat în fiecare din cele 5—6 
tentative, anulîndu-i eforturile.

Pe străzile Ploieștiului, grupul a 
predat armele. încerca și Rusu 
să-și păstreze o ultimă rază de

țiunea lor cu fugarii se petrece cu 
4—500 de metri înainte de intra
rea pe stadionul Petrolul. înfierbîn- 
tat. Constantin Ciocan nu ezită 
nici o clipă și lansează o puterni
că ofensivă. Dar Mickein. același 
Mickein. este cu ochii în patru. Pri
mește lupta și-l talonează. Ciocan 
are satisfacția de a intra primul 
pe stadion, dar nu și pe aceea de 
a cuceri primul loc. Cînd mai erau 
doar 200 de metri. Mickein — evi
dent mai proaspăt (acesta a și fost 
scopul pentru care s-a menajat) — 
s-a precipitat pentru întîia oară și 
a trecut primul linia de sosire.

Dieter Mickein are 25 de ani și 
face parte din clubul sportiv 
D.H.f.K. Leipzig, fiind coleg cu 
fostul campion al lumii. Tăve 
Schur. A luat parte la „Cursa Pă
cii* în anii 1964 și 1965. cîștigînd 
cu prilejul ediției a XVIII-a pri
ma etapă — circuit în jurul Varșo
viei. Un accident l-a reținut anul 
trecut departe de ciclism. Acum re
vine și, s-ar părea, nu fără spe
ranțe...

Ploieștiul nu mai este departe...

Fișier tehnic etapa
Clasament individual :. 1. D. Mic

kein (R.D.G.) 2h 01 : 13, 2. C. Cio
can (România II), 3. ' Cr. Nielsen 
(Danemarca), 4. J. Zelenka (Ceho
slovacia), 5. W. Prinsen (Olanda), 
6. S. Nielsen (Danemarca), 7. K- 
Kazmierzak (R.D.G.), 8. W. Zie
gler (România II). 9. C. Gonțea 
(Voința Ploiești), 10. K. Kramming 
(Suedia), 11. M. Novac (Cehoslova
cia). 12. I. Ardeleanu (România I). 
13 E. Rusu (România I) — același 
timp cu învingătorul ; 14. C. Gri- 
gore (România I) 2h 01 :49, 15. L. 
Borschel (R.D.G.). 16. H. Stenzel 
(R.D.G.). 17. L. Bogers (Olanda), 
18. G. Minneboo (Olanda), 19. C. 
Ciobanu (Voința Ploiești), 20. V.

I, București-Ploiești ’ , »
Tudor (România II), 21. R. Strand 
(Suedia), 22. G. Schwab (Austria), 
23. B. Groen (Olanda), 24. G. Tros, 
(Austria), 25. I. Rădăcină (Tineret 
I), 26. P. Mikkaljen (Danemarca), 
27. N. Ciumeti (România II), 28.
J. A. Ek (Suedia). 29. St. Cernea 
(Voința Ploiești), 30. F. Staushelm 
(Danemarca) — același timp.

*

Clasament pe echipe : 1. R. D. 
Germană 6h 04:15, 2. România II. 
3. Danemarca, 4. România I — a- 
celași timp, 5. Cehoslovacia 6h 
04:40. 6. Olanda 6h 04 : 51. 7. Vo
ința Ploiești, 8. Suedia — același 
timp. 9. Tineret II 6h 07 : 15, 10. 
Austria 6h 08:37, 11. Tineret I 
6h 11 :47, 12. Bulgaria 6h 14:57.

MARELE CARNAVAL

României", ei si o alta 
mai... intimă. în această 
zi el împlinește 25 de ani. 
Va coincide aniversarea cu 
o victorie de etapă ?

ben“ va simți un puternic 
regret. Și, de aici pînă la 
reinodarea firului nu este 
decît un... pas!

...Pentru alergătorul da
nez Paul MIKKELSEN 
ziua de 24 septembrie va 
prilejui nu numai sărbăto
rirea încheierii celei de-a 
XV l-a ediții a „Turului

...La Brasov, printre 
spectatorii care vor intîm- 
pina caravana ciclistă se 
va afla — cu siguranță 
— si Ion Cosma. Alergă
tor încă în deplinătatea 
forțelor, el s-a supărat 
pe... ciclism si l-a aban
donat fn această vară. 
Să-l fi iubit oare atit de 
puțin ?... Oricum, sini con
vins că văzindu-i pe ru
tieri in marea luptă pentru 
cîstigarea „tricoului gal-

...Alergătorii din echipa 
Austriei s-au intilnit pe... 
aeroportul ~ 
cipanți la 
naționale, 
(Schwab, 
au venit de la Praga. alții 
(Liebner, Prelog) de la 
Varșovia. Revederea a fost 
emoționantă...

tatăl său — Gabriel Moi
ceanu — dar tot atit de 
mult si tortul pe care 
acesta i l-a promis 
pentru 25 septembrie, cînd 
împlinește... 4 ani.

Băneasa. Parti- 
competitii inter- 
unii dintre ei 

Seidl si Trost)

...Cătălin Moiceanu aș
teaptă cu nerăbdare înche
ierea competiției. îl inte
resează desigur rezulta
tele pe care le va obține

...feri dimineață, cei 10 
alergători din echipele Ro
mâniei ou fost vizitafi de 
Ludovic Zononi, Ion Stoi
ca, IVilmos Egyed. Mircea 
Rindasu si Gheorghe Mol- 
doveanu care le-au 
succes 
luat... 
Cei 5 
echipa 
cîteva
în ..Turul ciclist al Bulga
riei".

urat 
deplin si si-au 

la revedere. De ce? 
rutieri fac parte din 
României care peste 
zile va lua startul

Caravana oferă un spectacol fascinant ! Mai ales cînd taci parte 
din ea, cînd ești acolo, la cîțiva metri de cicliști, le auzi șuieratul 
respirației și scrișnitul de dinți din momentele supreme ale efor
tului. Da 1 Ciclistul trebuie văzut foarte de aproape, printre roți și 
pedale...

Șoseaua București — Ploiești, pentru noi atit de banală, este • 
scenă ideală pentru spectatorul unei curse cicliste Panglica de 
asfalt are o geometrie simplă, rectilinie, oferind o vizibilitate de
plină pînă aproape de orizont. Pe ea vezi șirul multicolor în toată 
lungimea lui. Iată-1 compact în dreptul aeroportului Băneasa. apoi, 
pe nesimțite începe să se lungească, se unduiește ca un imens 
dragon, se rupe și se reface Jocul amețitor al culorilor îti dă tot 
timpul o senzație de carnaval. Și aștepți, parcă, să apară măștile. 
De fapt, măștile au și apărut, ele sînt lîngă noi. Fata fiecărui 
ciclist devine o mască. După felul cum trăsăturile lui reacționează 
la lupta cu kilometrii, după temperament. Un chip este concen
trat la maximum, altul schițează un zîmbet (poate, la qi-dZ 
victoriei). Dar, de cele mal multe ori citesc pe aceste port: ■'-te ho- 
tărîrea. dîrzenia, neînduplecarea. Altfel nu poți răzbi în ciclism, 
nu poți învinge încercările pe care ți le presară cursa. La urma 
urmei fiecare ciclist este în felul lui un Harap-Alb...

Din cîte mi s-a spus, această etapă nu a furnizat specialists':” 
din punct de vedere tehnic prea multe elemente de disecție. 80 de 
kilometri sînt prea puțini pentru a permite marilor strateg: si 
plutonului să-și etaleze cunoștințele, măiestria, tehnica și viclenia 
evadărilor. Dar, această primă etapă a alergării a scos pe stră
zile Bucureștiului și ale Ploieștiului, pe șoseaua care leagă cele 
două orașe, zeci de mii de oameni Foarte multi au venit de 
distanțe mari pentru a vedea o clipă, ca intr-o străfulgerare, 
trecerea efemeră a caravanei. Pentru sport este un punct ciștigaL 
Pentru fiecare concurent una din rațiunile existentei sale ca spor
tiv și ca performer. La prima sa etapă, Turul României a avut • 
,sală* plină.
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