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(204 km) pe
vînt și ploaie
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„Vreau să dobor recordul pe 10 000 m“- 
declară Nicolae Mustață

Sub o streașină, 
ariăpostindu-mă de 
ploaia de ieri dimi
neață, J-am găsit pe 
alergătorul dinamo- 
vist NICOLAE MUS
TAȚĂ, campionul 
nostru la maraton.

— Nu-mi place 
ploaia asta, mi-a spus 
Mustață. Va muia 
serios pista stadionu
lui „23 August"... 
Și-mi propusesem 
pentru sîmbătă să 
încerc să reintru in
posesia recordului 
republican la 10 000 m.

Săpiămîna trecută 
am luat startul in
tr-un. concurs pe „Ti
neretului". Unicul
meu obiectiv a fost 
realizarea standar
dului de participare 
la campionatele na
ționale. Fără să fi 
forțat prea mult, am 
reușit 31:07,6. Timpul 
nu e cîtuși de’ puțin 
faimos, dar mă gin- 
desc că în aceeași zi 
Gamoudi cîștiga, la 
Tunis, Jocurile Me
diteraneene cu 31:31,6!
Cursa respectivă mi-a 
arătat insă în mod 
clar pe ce pot conta 
campionate. Și tocmai de 
ceea mi-am propus să în
cerc să dobor recordul 
Barabaș (29:13,2). Am 
vingerea că așa cum 
simt acum sînt capabil 
alerg cele 25 de tururi de 
stadion în jurul a 29 de mi
nute. Pentru aceasta am 
discutat cu antrenorul meu. 
tov. Tintorescu, șl am sta
bilit un grafic concret al 
cursei, tn orice caz doresc 
să trec la 5 000 de metri în 
mai puțin de 14:30,0- Și 
dacă am să pot face asta, 
cu rezistența pe care mi-a 
dat-o pregătirea pentru ma
raton, cred că recordul va 
fi al meu! Numai că, uite 
ploaia asta pare să-mi stri
ce socotelile. Dar, în orice 
condiții, eu tot nu mă 
las !... Ar' fi păcat ca atîtea 
luni de pregătire să le iro
sesc degeaba. Așa că. de la 
start voi porni, cum se spu
ne, cu ochii spre record!

Nicolae Mustață, în timpul unei 
competiții de cros

la
d“

lui 
con- 

mă 
să

serii e.t., greutate F; ora 
16.30: 110 mg finală; ora 16,35: 
SOO m serii c.t.; ora 16.50: 100 
m finală; ora 17.00: 100 m F 
finală, disc; ora 17.05 : 3 000
m obst.; ora 17.20: lungime 
F; ora 17.30 : 40o m serii c.t., 
suliță F; ora 17.45: 10 000 m; 
ora 18.30: 4x100 m scrii c.t.

DUMINICA : ora 15.00 : pră- 
ciocan; ora 15.30: 400 m 

ora 
ora 

; ora 
greu-

ora 16,35: St)

c.t., înălțime F; 
Z00 m serii e.t.; 
200 m F serii c.t.
1 SOO m serii c.t., 
lungime;

jină, 
serii 
15.45: 
16.00: 
1615: 
tate,
mg F serii ; ora 16.50: 200 m 
finală: ora 17.00 : 200 m F fi
nală, disc F; ora 17.30: 80 mg 
F finală; ora 17.40: 5 000 m; 
ora 
ora 
c.t.;
c.t.

li : 400 m F serii c.t. ; 
18.10: 4x100 m F serii
ora 18.20: 4x400 m serii

ROMEO VILARA

republicane 
după urmă-
SÎMBĂTĂ :

Campionatele 
se vor desfășura 
torul program : 
ora 15,30: 110 mg serii, înăl
țime, suliță, triplu; ora 15.45: 
100 m serii; ora 16,00: 100 mF 
serii; ora 16.15: soo m F

Final de sezon
la înot:

Bueurești-Varșovia (seniori)
și Dinamo București - 
Dynamo Berlin (copii)

Activitatea oficială a nata- 
ției se încheie sîmbătă și du
minică prin două concursuri 
internaționale care se vor des
fășura la bazinul Dinamo. 
Este vorba de întîlnirile Bucu
rești—Varșovia la seniori și 
senioare și Dinamo București
— Dynamo Berlin la copii. 
De menționat că la probele 
concursului București—-Varșo
via vor lua startul și înotători 
reprezentînd o selecționată 
sindicală din U.R.S.S. Progra
mul întrecerilor : sîmbătă, de 
la ora 9: Dinamo București
— Dynamo Berlin, de la ora 
18 ; București — Varșovia ; 
duminică, de la ora 10: Di
namo București — Dynamo 
Berlin, de la ora 18: Bucu
rești — Varșovia.
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A doua victorie
a lui Mickein

Pe

lui Emil
revanșa
Rusu ?
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cronici și co-

Plutonul rulează spre Galați.

în 20 de minute de adevărat fotbal

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ÎNVINS 
REPREZENTATIVA CLUBURILOR DIN IZRAEL CU 3-1 (0-1)

avantaj echipaPrintr-o „foarfecă" spectaculoasă, Lucescu înscrie al doilea gol, aducînd în 
noastră

abundenteIn urma ploii 
căzute în Capitală în cursul 
nopții și dimineții de ieri, 
partida amicală de fotbal din
tre Selecționata divizionară ți 
Reprezentativa cluburilor din 
Israel a arut loc pe stadionul 
Republicii, care, prin drenajul 
său. a oferit condiții mai bune 
de joc. Starea terenului fiind 
deci acceptabilă, nu a influen
țat decît foarte puțin calitatea 
fotbalului practicat de cele 
două echipe. Astfel, spectato
rii cit ți telespectatorii au 
putut urmări. îndeosebi fn re
priza secundă, un joc dina
mic, în viteză, punctat uneori 
cu faze de mare spectaculozi
tate. Aceste 
imprimate în 
oaspeți, iar 
lițtii noțtri, 
dei cînd, pur ți simplu, 
jucat la o singură poartă.

Intr-o componentă mult di
ferită decît aceea din meciul 
cu selecționata Berlinului occi
dental (datorită absentei mo

trăsături au fost 
prima repriză de 
de către fotba- 
în finalul par ti

s-a

Foto : V. Bageac

de la 
a dat 
puter- 
ultima

tivate a jucătorilor 
Steaua), echipa gazdă 
satisfacție doar prin 
nica sa revenire din 
parte a intîlnirii, care a con
dus-o spre o victorie clară In 
scorul de 3—1.

bine s-au corn-Pe dt de
por lat reprezentanții noștri în 
repriza secundă, pe atît de 
șters au evoluat in primele 
45 de minute, cînd aproape 
nici unul nu a dat satisfacție. 
A fost chiar de-a dreptul je-

nant pentru cei care i-au ur
mărit din tribune, sâ-i vadă 
cum nu reușesc să încropească 
o acțiune mai periculoasă la 
poarta adversă sau cum apă
rătorii rămîn înșirați pe drum 
de driblingurile atacanților 
oaspefi. Ne-au nemulțumit re
petatele pase la adversar date 
de Kallo și Anca, centrările 
nereușite ale lui Lucescu și 
Angelescu (acestuia din urmă 
presa i-a dat un prea mare 
credit), imprecizia în șut de
monstrată de Ghergheli, lipsa 
de orientare a lui lancu și 
Dumitrache. Pe fondul acestor 
deficiențe ale jucătorilor noș
tri a fost cu atît mai ușor 
oaspeților să-și reliefeze cali
tățile. Ei s-au apărat cu si
guranță și au contraatacat 
periculos, înaintașii — buni 
tehnicieni -— folosind cu suc
ces și driblingul. In urma 
unui contraatac a fost. de 
altfel, deschis scorul, chiar in 
ultimul minut al primei repri
ze. Profitind de ieșirea mult 
înainte a lui Anca, Shpigler a 
pătruns pe partea stingă, pînă 
spre, linia de fund, de unde a 
centrat, în' careul nostru, spre 
Rurba. Acesta, complet nemar
cat, a șutat din întoarcere im- 
parabil (a fost o execuție 
foarte frumoasă).

C. FIRÂNESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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DE PESTE
HOTARE

JUCĂTOARELE ECHI
PEI „LA PALETTE" SE 
ANTRENEAZĂ...

29 septembrie, echipa fe-La .
minină de tenis de masă „La 
Palette” va susține la Arad 
meciul cu Voința din cadrul 
-Cupe! campionilor europeni”, 
în fruntea echipei belgiene se 
află Andree Creveeouer. Ală
turi de ea se mai antrenează 
pentru această întîlnîre suro
rile Stas. Raymonde Bemcrt și 
Betty Nejmann.

VIITOAREA FINALĂ 
„C.C.E." : PE WEM
BLEY LA 29 MAI

S-a stabilit ca finala „Cupei 
campionilor europeni*4 ia fot
bal să se desfășoare la 29 mai 
1968 pe stadionul Wembley din 
Londra. Finala „Cupei cupe
lor" va avea loc la 23-map la 
Rotterdam. -

Â ÎNCEPUT MECIUL 
DE TENIS DINAMO 
BUCUREȘTI - RUDA 
HVEZDA PRAGA

Rezultate tehnice — bărbați î 
Tiriac—Koudelka 3—6, 10—8<
6—3. Dron—Seifert 6-4. 3—6, 
3—6. Tiriac. Dron—Koudelka, 
zcdnik 6—2. 0—6, 3—6 ; femei: 
Ciogolea—Pikorova 6—2, 6—3, 
Dibar—Barochova 6—1, 6—1*
Dibar, Ciogolea—Pikorova, Ba
rochova 1—6, 7—5, 5—7. Parti
dele continuii azi, de la ora 
15, pe terenurile Dinamo.

va susține la

De la trimisul nostru special, VALENTIN PÂUNESCU
A __ _ __________ H B -mt -___ wSTEAUA-F.C. AUSTRIA 2-0 (1-0) IN PRIMA MANȘA A „CUPEI CUPELOR"

VIENA 13 (prin telefon).
Aseară, 
„Cupa 
vetrele 
Praterul. 
perior celor din campionat și 
mobilizîndu-se în mod exem- 
plar. steliștii au obținut o 
victorie clară, cu 2 
fiind aplaudați, 
scenă deschisă.

La acest succes 
contribuția toți ' 
echipei, dar în mod deosebit 
cei doi mijlocași, Negrea și 
Dumitru Popescu, care mereu

Steaua a debutat în 
cupelor* In una din 
fotbalului mondial, 
Preslînd un joc su-

—O (1—0), 
deseori, la

și-au adus
componenții

înainte-înapoi au constituit 
ajutoare de preț pentru liniile 
de apărare și de atac.

Echipa noastră a avut' ini
țiativa în joe în majoritatea 
timpului, dar cu precădere în 
prima repriză cînd Voinea 
(min. 15 și 21) și Soo (min. 
28) au ratat mari ocazii.

Cele două goluri au fost 
înscrise astfel : min. 42 : pre
siune la 
șutează 
respinge 
trimite 
portarul

poarta austriacă ; Soo 
puternic, Schneider 
la Constantin care 

la fel de puternic; 
austriac salvează din

nou trimițînd balonul în pi
cioarele 
aceasta
1—0. 
schimb
Sorin Avram, ultimul trimite, 
de la 3 metri, balonul printre 
picioarele lui Szanwald, înlo
cuitorul lui Schneider.

Arbitrul cehoslovac J. Plas- 
drek a condus corect urmă
toarele formații:

STEAUA: Ilaidu — Săt- 
măreanu, Ilălmăgeanu, Dumi
tru Nicolae, Rotaru — Negrea, 
Dumitru Popescu — Sorin A-

lui Soo care de data 
nu mai

Min. 70:
frumos între Voi

greșește : 
după un 
Voinea și

vram. Constantin, Soo, l'oinea.
F. C. AUSTRIA : Schneider 

(min. 46 Szanwald) — Nowy, 
Frank, Frohlich — Dienber- 
ger, Poindl -— Parits, Knoll, 
Hiesel. Markoviei, Fiala.

Meciul a fost urmărit de’ 
peste 20 000 de spectatori.

în deschidere, Atletico Ma
drid a dispus cu 5—2 (2—0) 
de JFiener Sport Club într-un 
meci desfășurat în „Cupa 
orașelor tîrguri11.

Vom reveni cu amănunte îa 
numărul viitor.



IgnZEES 
Au promovat 

în categoria A
La Cărei au avut loc, la slîrșitul 

săptămînii trecute, întrecerile pentru 
desemnarea formațiilor de spadă și 
sabie care vor activa în categoria 4.

Desfășurată într-o foarte bună or
ganizare, competiția a dat cîștig de 
cauză spadasinilor de la S.P.O.B. și 
sabrerilor de la C.S.M. Cluj. Au 
fost de departe echipele cele mai 
bine pregătite, astfel că situația lor 
pe locul I și implicit promovarea în 
prima categorie- a țării este pe de
plin meritată.

Formația de spadă a S.P.O.B. 
(antrenor, J. Istrate), alcătuită din 
Dan Nicolae, Răzvan Dobrescu, Ma
rin Ghimpușan, Laurentiu Ionescu și 
Clement Tomescu, a reușit, pe rînd, 
să dispună de toate echipele partici
pante, uneori de o manieră categori
că. Astfel, spadasinii bucureșteni au 
realizat scorul de 16—0 cu Agrono
mia Iași, 13—3 cu C.S.M.S. Iași, 
9—7 cu Unio Satu Mare și 8—7 cu 
Scena Brașov (ultimul asalt nu s-a 
mai tras ; deoarece chiar și în even
tualitatea unui scor egal, S.P.O.B. 
avea o situație mai bună la tușe’).

Clasamentul final al probei : 1. 
S.P.O.B. 14 p., 2. Unio Satu Mare 
12 p.; 3. Scena Brașov 10 p. ; 
C.S.M.S. Iași 2 p. ; 5. Agronomia 
Iași 2 p.

Maximum de victorii au realizat și 
sabrerii de la C.S.M. Cluj (antrenor, 
Ad. Curath) : 11—5 și 9—5 cu Școa
la sportivă Ploiești (primul meci a 
contat drept restantă din Curul com
petiției), 10—6 cu Politehnica Ti
mișoara. 11—5 cu Medicina Tg. Mu
reș și 11—5 cu Recolta Cărei. For
mația aliniată de sabrerii clujeni a 
fost următoarea : Ion Santai, Gheor
ghe Becherescu, Zoltan Rohoni, Ga- 
vrilâ Gogoman și Ion Santo.

Sîmbătă și duminică, la Cluj, vor 
fi cunoscute echipele de floretă 
băieți și fete care vor promova în 

Au
” prof. DIONISIE TEPȘAN

secretar al F.R.S.

PRONOSPORT
Tragerea autoturismelor LOTO din 

5 septembrie 1967 a atribuit 25 auto
turisme, în afara celor 12 028 premii 
In bani.

Eăm mai jos lista celor 25 de cîș- 
tigători de autoturisme :

Cite un autoturism „RENAULT 16“ 
(cu huse de protecție): Urechiatu 
Cornel din Oțelul roșu raionul Ca
ransebeș regiunea Banat, lozsa Akoș 
din Susani, raionul Gheorghieni, re
giunea Autonomă Maghiară. Duma 
Desideriu din Cluj, Buie Florian din 
Brusturi, raionul Aleșd, regiunea 
Crișana, Popa I. Dumitru din Cetă
țeni, raionul Muscel, regiunea Argeș, 
Dobre Ion din Agigea raionul Con
stanța regiunea Dobrogea. Culea I. 
Dumitru din Galați, Floroiu ion din 
Turnu Severin, regiunea Oltenia, 
Moisa V. Ioan din Suceava.

Cîte un autoturism „SKODA 1000 
M.B.« (cu huse de protecție): Maklari 
Iuliu din Oradea regiunea Crișana, 
Iordache I. Gheorghe din Galați, 
German Vasile Nicolae din Satu 
Mare regiunea Maramureș, Oprișor 
Ioan din București.

Cîte un autoturism „FIAT 850« (cu 
huse de protecție): Muja I. Nicolae 
din Rîmnicu-Vîlcea regiunea Argeș, 
Rădac Constantin din Sibiu regiunea 
Brașov, Ciomfi Traian din Cluj, Pă- 
trui Alexandru din Petroșeni regiu
nea Hunedoara, Radu Vasile din pni- 
ceni raionul Negrești regiunea Iași, 
Pop Victor din Satu Mare, regiunea 
Maramureș, Mihăilă Mircea din 
București, Dragu Gheorghe din 
București.

Cîte un autoturism „TRABANT 601“ 
(cu husă de protecție): Niță Constan
tin din Brașov raionul Dîrste, regiu
nea Brașov. Farcaș Gheorghe din 
Hunedoara. Szocs Ferency din Tuș- 
nad sat raionul Ciuc, regiunea Mu
reș Autonomă Maghiară, Călinescu 
Mircea din București.
PREMIILE ÎNTREGI Șl SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO DIN 8 SEP

TEMBRIE 1967

Categoria I: 1 variantă întreagă 
a 86.901 lei; categoria a Il-a: 5 va
riante a 20.244 lei și 3 variante a 
5.061 lei; categoria a Iii-a : 102 va
riante a 1.087 lei și 163 variante a 
271 lei; categoria a IV-a : 410 va
riante a 332 lei și 695 variante a 
83 lei; categoria a V-a: 863 variante 
a 194 lei și 1.346 variante a 48 lei.

Premiul de categoria I, întreg a 
revenit participantului Kdlto Joz 
sef din Miercurea Ciuc.

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de sîmbătă 16 septembrie, iar 
în provincie, începînd aproximativ 
de luni 18 septembrie 1967.
PRONOEXPRES NR. 37 DIN 13 

SEPTEMBRIE 1967
EXTRAGEREA I :
2 31 42 46 34 15 — 39 20
Fond cfe premii: 466.174 lei. 
EXTRAGEREA a Ii-a :

49 3 26 32 24 41 — 30 6
Fond de premii: 372.110 lei din. 

care 55.388 lei report categoria I. 
Tragerea următoare va avea loc
miercuri 20 septembrie 1967, la
București.

Premiul de 25.000 lei revenit 
unei variante de categoria a Il-a de 
la extragerea a Il-a, a fost obținut 
de participantul Grecu Ștefan din 
Suceava, la concursul Pronoexpres 
nr. 36 din 6 septembrie 1967.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

FINIȘUL VACANTEI!
Apropierea anului școlar se face 

simțită la Grupul Școlar C.F.R. Bu
curești. atît în activitatea din ca
drul orelor de educație fizică, cît și 
în pregătirea pentru activități spor
tive. Deși elevii de aici au acces pe 
terenurile Giuleștiului, în curtea șco
lii se amenajează un teren de hand
bal pentru antrenamente și lecții de 
clasă.

Acum cîteva zile, cînd am trecut pe 
la Grupul Școlar C.F.R., lucrările se 
aflau în ultima fază. Mai trebuie 
rășpîndită și bătătorită zgura, mon
tate porțile de handbal și adăugată 
o plasă de sîrmă pentru a se evita 
trimiterea mingii în stradă. „De a- 
semenea, ne spunea directorul coor
donator, Gh. Mincu, președintele a- 
sociației sportive, vor fi procurate o 
serie de materiale sportive, necesare 
activității în aer liber și echipament 
(treninguri, teniși, mingi etc.).u

Fază dintr-o ediție a meciurilor Grivița Roșie — Dinamo, în care elementul 
caracteristic îl constituie lupta pe înaintare. Oare pe acest compartiment se 

va decide și duminică soarta mult așteptatului derbi al campionatului ?
Foto: V. BAGEAC

ox
Marți seara s-a disputat la 

Szombathely (R.P. Ungară) o nouă 
reuniune în cadrul Dinamoviadei 
de box. Cu acest prilej, au evo
luat și cinci pugitiști dinamoviști. 
în general, elevii lui Nour și Du
mitrescu au lăsat o impresie 
bună. Vasile Antoniu, de pildă, 
l-a întîlnit pe sovieticul Poliakov, 
în fața-căruia s-a impus prin se
riile de lovituri la corp și la cap. 
Dinamovistul nostru a atacat foar
te mult, evidențiindu-se printr-un 
box metodic, prin acțiuni lucide, 
răsplătite cu vii aplauze. Firește, 
arbitrii i-au acordat victoria la 
puncte.

Tinărul Ion Nicolau a încruci
șat mănușile cu bulgarul Milev. 
Nicolau a luat inițiativa chiar de

Poloiștii români pleacă azi la Split

Aurel Zahan - la al 185-lea meci 
internațional - ne răspunde la 3 întrebări

Reprezentativa de polo a țării 
noastre va pleca în cursul acestei 
dimineți la Split. pentru a participa 
la „Cupa Jadran* Vor face deplasa
rea 11 jucători (Mureșan. Frătilâ, 
Zahan, Grin (eseu. Kroner, Szabo, Fi- 
roiu, Marcul eseu, Culineac, Novac, 
Zamfirescu), împreună cu antrenorul 
C. Corcec, arhicrul internațional N. 
Nicolaescu și antrenorul federal Al. 
Popescu.

în preziua plecării î-ani solicitat 
lui Aurel Zahan, care duminică va 
juca cel de-al 185-lea meci interna
țional, să ne răspundă la cîteva în
trebări : care este părerea sa în le
gătură cu pregătirea echipei din ul
tima vreme, dacă selecția celor 11 
jucători este cea mai bună și ce spe
ranțe are la acest important turneu.

Asigurarea celor mai bune condi
ții de practicare a sportului pe tim
pul iernii constituie un capitol princi
pal al acțiunilor dc pregătire pentru 
noul an școlar. Credincioasă zicalei 
„fă-ți iarna car și vara sanie*, con
ducerea școlii a alocat 10 000 lei 

Interes, preocupări, spirit gospodăresc...
pentru îmbogățirea inventarului noii 
săli de sport, care va trebui să răs
pundă unor cerințe mai mari decît 
în anul trecut, dat fiind faptul că 
în acest an a sporit numărul elevi
lor.

La liceul „Aurel Vlaicu*, terenurile 
de sport (două de volei și unul de 
baschet, toate asfaltate), așteaptă re
venirea elevilor la cursuri. în afară 
de microbaza liceului, elevii de la

Turneul de la Szombathely
la început, reușind să-l aducă pe 
pugilistul bulgar la un pas de 
k.o. De altfel, Milev a fost nu
mărat in prima repriză. Următoa
rele 2 reprize au fost mai echili
brate, Nicolau păstrind totuși a- 
vantajul. Decizia — învingător la 
puncte Milev — a produs o mare 
surpriză, și. firește, l-a nedreptă
țit pe boxerul român.

Constantin Crudu a fost opus 
sovieticului Trestin, posesor al 
unor lovituri foarte puternice- La 
un atac inițiat de Crudu, Trestin 
„l-a primit” cu o contră de dreap
ta la cap. Sesizind situația că re
prezentantul nostru nu mai poate 
continua lupta, antrenorul C. Du
mitrescu a aruncat prosopul, ce
tind abandonul elevului său.

..In ultimele săptămâni s-a lucrat 
foarte serios — ne-a răspuns A. 
Zahan. Cred că am făcut aproape 
tot ce ar fi trebuit înaintea acestei 
mari întreceri. Infrîngerea din meciul 
cu Bulgaria a fost un simplu acci
dent și la „Cupa Jadran* vom do
vedi acest lucru. Cît privește lotul 
alcătuit de antrenorul Corcec, cred 
că acesta nu ar fi putut suferi nici 
o schimbare la ora actuală. Forma
ția are acum în componența ei pe 
cei mai buni jucători din țară. La 
ultima întrebare este foarte greu de 
răspuns. Șase din cele șapte echipe 
emit pretenții la primele trei locuri. 
Dacă vom învinge formațiile Un
gariei și R.D.G., cred că nu vom mai 
pierde ocazia de a figura printre 
fruntași...**

..Aurel Vlaicu* beneficiază gratuit de 
terenurile din „Parcul copilului* și 
de cele ale Rapidului și G.S.Ș. In 
ceea ce privește sala de sport, aceasta 
oferă, în general, condiții de practi
care a sportului în timpul iernii. 
Totuși, conducerea școlii intenționea
ză ca în primăvară să o supună unor 
reparații capitale, pentru care s-au 
alocat peste 20 000 de Iei. Tov. di
rectoare Cornelia Floroiu ne-a mai

spus : „Vom cumpăra, pentru ne
voile secțiilor, echipament și mate
rial sportiv. Avem cîteva echipe 
care ne-au făcut cinste în competi
țiile școlare (mai ales cea de gim
nastică). Un singur neajuns întâmpi
năm, : vrem să mai cumpărăm două 
saltele de gimnastică, dar am aflat 
că acestea se vînd numai în stocuri 
de cîte 9 (!) Nu știu cui îi aparține

Vom avea din nou
o schimbare de lider ?

După cum subliniam și în cronica 
meciului Dinamo-Rulmentul, rugbiștii 
bucureșteni au fost surprinși de re
plica dîrză a adversarilor lor. Ei au 
trecut prin multe emoții pînă ce 
și-au văzut victoria asigurată. Indis
ponibilitățile de ultim moment inter
venite în echipă au influențat jocul 
de ansamblu al cîștigătorilor „Cupei 
campionilor europeni*. Pe lîngă ab
sența lui Dragoniirescu, echipa n-a 
putut beneficia nici de un fundaș 
(Dăiciulescu) valid Bolnav de sto
mac, tenacele apărător al buturilor 
dinamoviste a intrat, totuși, pe te
ren. dar el n-a putut evolua la va
loarea-! cunoscută.

în general, trebuie scos în relief 
faptul că rugbiștii de la Dinamo nu 
prea s-au împăcat cu jocul... super 
bărbătesc al bîrlădenilor. Cu excep
ția cîtorva (Rășcanu. Zlătoianu, Ba
ciu), aproape toți ceilalți au căutat 
să evite acțiunile-tampon ale „bătăio- 
șilor* rugbiști de la Rulmentul, care 
își bazează jocul în principal pe 
elan, pe acțiuni în forță.

Numai că o echipă de talia for
mației dinamoviste trebuie să știe 
facă față oricărui adversar. Firesc

Ion Olteanu s-a întîlnit cu 
Stancikowski (Gwardia Varșovia), 
pe care l-a învins detașat la 
puncte. Blocîndu-se foarte bine, 
Olteanu a contraatacat de fiecare 
dată cu vigoare, plasînd numeroa
se serii la corp care l-au surprins 
și. în același timp, l-au incomodat 
vădit pe pugilistul polonez.

„Greul” nostru, Ion Alexe, a 
boxat cu Sarioan (Dinamo Mos
cova). Acționînd cu tact, plasînd 
cu precizie lovituri directe de la 
distanță, Alexe s-a impus net în 
fața boxerului sovietic, pe care l-a 
învins la puncte.

Cea mai mare surpriză a reu
niunii de marți seara a consti
tuit-o infrîngerea campionului eu
ropean al categoriei muscă, polo
nezul Skrzypczak, de către ma
ghiarul Tacaci.

GHEORGHE ENACHE I

Federația română de tir și clu
bul sportiv Steaua anunță cu a- 
dincă durere că la 13 septembrie 

această idee. Care școală are posibi
litatea să dea aproape 2(1000 lei nu
mai pe saltele?**

în cadrul pregătirilor pentru Intîm- 
pinarea noului an școlar, pista de 
atletism și terenurile de sport ale li
ceului nr. 6 din Capitală au fo?t 
curățite de iarba care a străpuns zgu

ra în perioada de vacanță. în plus, 
a apărut un teren de volei în apro
pierea celorlalte existente (volei, 
handbal, baschet). Curățenia desăvîr- 
șită de pe microbază și din jur ates
tă preocuparea majoră a conducerii 
școlii pentru educația fizică a ele
vilor.

AUREL BREBEANU

se întrebau, după meci, mulți dintre 
spectatori: dacă Dinamo a „scos* o 
victorie dificilă la Rulmentul, ce va 
face ea în etapa viitoare în fața Gri- 
viței Roșii? Derbiul etapei a XlV-a 
și — datorită configurației clasa
mentului, chiar al campionatului — 
este foarte important pentru dinamo- 
viști. Un rezultat favorabil la Grivița 
Roșie i-ar fixa, poate definitiv, pe 
dinamoviști pe locul I. Altfel, cu o 
înfrîngere, vom avea din nou o 
schimbare de lider.

★

Ca nivel tehnic, jocurile ultimei 
etape n-au strălucit. Nici cel de-al 
doilea meci al cuplajului de pe sta
dionul Tineretului (Progresul—Fa
rul), nici partida de pe Ciulești, 
dintre Rapid și Știința Petroșeni, o 
întrecere de luptă, cu multă risipă 
de energie — n-au oferit faze de 
mare spectacol. Și, Ia fel s-au pe
trecut lucrurile și cu meciurile din 
țară : Agronomia nu reușește să se 
regăsească (nu era firesc să cedeze 
un punct Gloriei), în timp ce Pre
cizia a ajuns să piardă la scor chiar 
și atunci cînd joacă acasă. Se im
pune ca pe firul îmbunătățirii cali
tății, antrenorii să manifeste un plus 
de preocupare. Nu-i vorba doar de
formațiile care vor susține cît de cu- 
rînd o serie de meciuri internaționale, 
ci de echipele noastre în totalitatea 
lor.

TIBERIU STAMA

CLASAMENTUL
1. Dinamo 13 12 0 1 227: 46 37
2. Grivița Roșie 12 11 1 0 217: 44 35
3. Steaua 13 9 1 3 183: 66 32
4. Farul 13 7 0 6 103: 70 27
5. Politehnica 12 5 3 4 62: 36 25
6. Agronomia 13 5 1 7 46: 93 24
7. Rulmentul 13 5 0 8 90:117 23
8. Știința 13 3 3 7 51: 73 22
9. Gloria 13 3 3 7 54:145 22

10. Progresul 13 3 2 8 68:133 21
11. Rapid 13 2 3 8 49:146 20
12. Precizia 13 2 3 8 47:228 ■

Etapa viitoare (17 SIeptembrie) i
Dinamo — Grivița Roșie, Rapid — 
Gloria, Șliința Petroșeni — Politeh
nica Iași, Rulmentul Bîrlad — Pre
cizia Săcele, Farul Constanta — A- 
gronomiu Cluj. (Meciul Progresul — 
Steaua a fost amînat, deoarece 
Steaua susține un meci internațional, 
cu La Foul te).

1967 a încetat din viață, tntr-un 
accident de automobil, maestrul 
sportului Gheorghe Enache.

Născut la 22 septembrie 1934. 
Gheorghe Enache a urcat prin 
muncă, seriozitate în pregătire și 
dîrzenie treptele unei strălucite 
cariere sportive. Campion al țârii 
și al Jocurilor balcanice la talere, 
clasat pe locul II la campionate.e 
mondiale de la Wiesbaden, el a 
fost, printre altele, autorul recor
dului absolut în proba de 300 ta
lere.

Pentru performanțele Iui a fost 
decorat cu „Meritul Sportiv* clasa 
a IlI-a.

Dispariția sa, în plină activita
te, lasă un gol adine în rindurile 
marilor performeri ai tirul u 
pușca de vinătoare.



CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL POPULAR"

O națională a Ungariei pe linia 
marilor sale tradiții

Vl-I PREZENTĂM PE VIITORII NOȘTRI ADVERSARI
In perspectiva întâlnirii de fotbal dintre reprezentativele României 

și Ungariei, socotim util să facem o cunoștință mai apropiată cu 
viitorii noștri adversari. Iată părerile colaboratorului nostru din 
Viena, Karl Pointner. care a văzut recent „la lucru" naționala
maghiară.

..Antrenorul naționalei Ungariei, Ru
dolf Illovszky, a reușit — în sfîrșit 
— să depășească criza de portari di:i 
ultimii ani. în tînărul Tamas (23 de 
ani) echipier al clubului provincial 
Diosgydr, antrenorul federal a găsit 
un demn continuator al fostului gol- 
keeper — minune Grosics. Deși a 
apărut numai de 7 ori în poarta ,,na
ționalei^ Ungariei, Tamas arată de 
pe acum remarcabile cunoștințe în 
materie. „Cu Tamas, echipa noastră 
ar fi. devenit campioană mondială*4, 
declara Illovszky la Viena, înaintea 
meciului din 6 septembrie cu selec
ționata Austriei. Tuturor li s-a pă
rut o butadă. Dar la numai cîteva 
minute de la lovitura de începere, 
Tamas culegea din colț șuturi-bombă 
și — adăugind întreaga sa evoluție 
din cursul jocului — se vedea clar 
că afirmațiile antrenorului trebuiau 
luate în serios. Să adăugăm că în 
minutul 75. Tamas oprea o lovitură 
de 11 m expediată de bombardierul 
austriac Erich Hof.

Maghiarii au jucat la Viena un 
fotbal excelent, așa cum ne obișnui
seră precedentele echipe naționale ale 
Ungariei. Illovszky a folosit sistemul 
devenit clasic 4—2—4, în care cei 
doi mijlocași Mathesz (după pauză 
Gorocs) și Rakosi s-au mișcat per
fect înainte și înapoi, completînd la 
nevoie dispozitivul de atac și pe cel 
al apărării. Practic, Ungaria are 6 
atacanți în joc, foarte greu de ținut 
în frîu de orice apărare.

Vedeta echipei continuă să fie Flo
rian Albert. Tot ce face el este bine 
făcut, are o imensă clarviziune a jo
cului, știe să conducă cu eleganță 
balonul și să dea pase la milimetru. 
Dar spre nivelul lui Albert se ridică 
acum și tînărul atacant Varga de la 
Ferencvaros. Talentul nu-i lipsește. 
La Viena ne-a demonstrat întregul 
registru al cunoștințelor sale fotba
listice, justificînd speranțele ce și le 
pun conpatrioții săi în el.

Apărarea echipei Ungariei a fost, 
mai cu seamă în primele minute ale 
partidei, surprinzător de vulnerabilă, 
nu și-a marcat bine adversarii și de 
nu era Tamas în poartă — dar și 
ghinionul atacanților austrieci — 
unul sau două goluri ar fi fost de 
neevitat. în concluzie: apărarea ma
ghiară nu este atît de valoroasă și 
de sigură ca atacul formației. Cel 
mai valoros apărător se dovedește 
SzQcs, care, alături de veteranul Mu- 
trai, joacă rolul unui al doilea stoper.

Dintre mijlocași, cel mai bun a 
fost Gorocs, introdus după pauză. 
Cit despre raza de acțiune a lui Ra
kosi, de asemenea se poate scrie la 
modul admirativ. Este un om veșnic 
în acțiune, care nu cunoaște răgazul.

în atac, nu se poate observa nici 
un punct slab. Bene pe dreapta trage 
la poartă ca în zilele sale bune, știe 
să-i depășească prin sprinturi scurte 
pe apărători. Varga își are locul asi

gurat în națională. El este „ ca pul 
de coloană16, noua vedetă, omul care 
știe să construiască pentru alții și 
să realizeze prin sine însuși. Golge- 
tenii naționalei rămîne Farkas, el 
are un simț deosebit al porții și se
sizează orice situații propice pentru 
înscrierea golului. Și cind ajunge in 
poziție de șut, apărarea adversă tre
buie să tragă semnalul de alarmă.

Privită în general, această națio
nală a Ungariei care a jucat la Vie
na și căreia i-au trebuit numai 70 
de procente din capacitatea sa ma
ximă pentru a obține victoria, se în
scrie cu demnitate în marile tradiții 
ale fotbalului ungar.

Iată și echipa care a fost folosită 
la Viena: Tamas (Diosgyor) — 
Kaposzta (Ujpest), Matrai (Ferenc
varos), Sziics (Ferencvaros), Ihasz 
(Vasas) — Mathesz (Vasas), în 
repr. II Gorocs (Ujpest), Rakosi 
(Ferencvaros), — Bene (Ujpest), 
Albert (Ferencvaros). Varga (Ferenc
varos ), Farkas (Vasas). Rezerve: 
Gelei (Tatabanya) — portar, Pan- 
csics (Ferencvaros) și Molnar (Va
sas ) — jucători de cimp“.

KARL POINTNER
Viena, septembrie.

Selecționata 
reprezentativa 

cu

Kargo înscrie pentru echipa sa. Fază din meciul Ferenc i aros — Szombathely, încheiat cu victoria primei formații > 
la scorul de 2—0.

în „Cupa Balcanică"

Farul-A. E. K. 1-1 (0-0)
CONSTANȚA, 13 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Farul n-a 
reușit azi decît un rezultat de e- 
galitate în fața fotbaliștilor de la 
A.E.K. ! Absența lui lancu și 
Kallo din formație nu explică

divizionară 
cluburilor 

3-1

a invins 
din Izrael

(Urmare din pag. 1)

După pauză, echipa noastră reapa
re în teren cu unele schimbări, care 
s-au dovedit inspirate. îndeosebi in
troducerea lui Cuperman in locul lui 
Kallo a creat incisivitatea care lipsea 
liniei noastre de atac. $i astfel, pe 
măsură ce oaspeții începeau să-și 
piardă din energie, dominarea echi
pai noastre devenea tot mai insis
tentă. Totuși egalarea s-a produs 
destul de tîrziu, abia în min. 70, 
cind dintr-o pasă a lui Dumitrache, 
trimisă cu adresă precisă, lancu a 
reușit să înscrie. Cinci minute mai 
tîrziu selecționata divizionară a pre
luat conducerea. lancu a șutat pu
ternic, mingea a lovit bara și a re
venit în teren, de unde Lucescu o 
trimis-o în plasă. Stăpînă acum pe 
situație, echipa noastră joacă din ce 
în ce mai bine și, în consecință, 
cade și golul al treilea. în min. 86, 
Strîmbeanu trage la poartă, mingea 
este deviată de un apărător în bară, 
iar lancu, venit ca un bolid din 
urmă, o introduce în poartă.

în tot acest timp, în careul nos
tru se mai produce doar o singură

(0-1)
fază periculoasă, aceea cind Gher- 

.gheli a respins cu capul un balon 
de pe linia porții.

Deși adversarul întilnit s-a dove
dit mai bun decît ne așteptam, nu 
putem trece totuși cu vederea evo
luția în general nesatisfăcătoare a 
echipei romane in peste două treimi 
din timpul de joc, ceea ce duce la 
concluzia că pentru a forma o re
prezentativă puternică, fără oscilații 
în comportare, mai este încă mult 
de lucru.

Arbitrul austriac Franz Mayer a 
condus inegal, de la o repriză la 
alta, dind unele decizii care au tre
zit nemulțumire.

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ : 
Răducanu—Anca (min. 60 I. Po
pescu ), Nunweiller III, Barbu, Mo- 
canu—Chergheli, Angelescu (min. 46 
Strîmbeanu )—Lucescu, Dumitrache, 
lancu, Kallo (min. 46 Cuperman).

REPREZENTATIVA CLUBURI
LOR DIN IZRAEL: Visoker-Smilo- 
vici, Drucker, Rosenthal, Bello— 
Assis, Shpigel, Shpigler—Taibi, Bur
ba, Joung.

decît în parte acest rezultat ne
satisfăcător.

în prima repriză, partida a lă
sat mult de dorit. S-a jucat la în
tâmplare, cu pase greșite. După 
pauză, și mai ales spre sfîrșitul 
partidei, nivelul întâlnirii a fost 
ceva mai bun. Scorul l-au deschis 
oaspeții, în min. 76, după un luft 
al lui Koszka, speculat de Papa- 
ioanou. Golul primit i-a pus pe jă
ratec pe constănțeni, care au în
ceput să atace din ce în ce mai 
susținut pentru a obține măcar un 
joc egal. Ei au reușit acest lucru 
cu 4 minute înainte de fluierul 
final. Unguroiu a sprintat scurt 
și a trimis mingea în plasă prin- 
tr-un șut sec.

în ultimul minut de joc, Farul 
a avut posibilitatea de a cîștiga 
meciul, dar Tîlvescu n-a executat 
cu precizia-i obișnuită o lovitură 
de la 11 metri, acordată în urma 
unui henț comis de Palopoulos, 
astfel că portarul Serafidis a reu
șit să rețină balonul.

Arbitrul Vasile Dumitrescu 
(București) a condus în general 
bine, dar trebuia să dicteze repe
tarea loviturii de la 11 metri, în- 
trucît unul dintre jucătorii de la 
A.E.K. pătrunsese în careu îna
inte ca Tîlvescu să lovească ba
lonul.

Farul : Uțu — Georgescu, Tîl
vescu, Koszka, Dumbravă — An
tonescu, Manolache — Zamfir, 
Pavel (min. 46: Unguroiu), Tufan, 
Ologu.

A.E.K.: Serafidis — Vasipiou. 
Sofianidis, Giordanou, Palopoulos 
— Schefofilax, Stamatiadis — Ni- 
colaidis, Karasfescos, Papaioanou, 
Venturio.

POMPILIU VINHLĂ

Lotul de tineret - 
Sel. divizionară B 

5-0 (3-0)!?
Ieri, a avut Ioc meciul de veri fi-' 

care : Lotul de tineret — Selecționa» 
ta divizionară B. Jocul a luat sfîrșit 
cu categoricul scor de 5—0 (3—0) 
în favoarea „tineretului", prin golu
rile marcate de Domide, Dembrov- 
schi, Guțuli, Bungău și Oprișan, 
Din cauza timpului nefavorabil, în- 
tîlnirea s-a desfășurat dimineața pe 
terenul 4 din parcul „23 August". 
Intervenind această schimbare de 
ultim moment, n-am putut urmări 
decît ultimele 20 de minute ale jo
cului. de aceea i-am rugat pe antre
norii celor două formații să ne ex
plice acest rezultat neprevăzut.

ȘT. COIDUM (sel. div. B) : „Am 
rămas decepționat de comportarea 
lamentabilă a componenților selecțio
natei divizionare B. Cu toții, dar în 
special Naghi și Dobrîn, au jucat 
ca nijte începători. Nimeni nu a 
alergat, nimeni nu s-a străduit să 
aplice ceea ce stabilisem înaintea 
meciului. Pentru întreg lotul — mai 
puțin portarul Niculescu — jocul 
prestat constituie o notă proastă*4.

GIl. NUȚESCU (lotul de tineret) : 
„Jucătorii de la tinerei s-au înțeles 
în acțiuni, au realizat mulle faze 
frumoase, au alergat mult și lucru' 
îmbucurător au dovedit eficacitate i 
în trasul la poartă.
Cei mai buni : Dinu, Bungău. Velea, i 
Kiss, Domide Panici și Lupulescu". | 

LOTUL DE TINERET: Coman 
(Gomea) — Kiss, Alecu (Timpă-i 
naru). Dinu. Velea — Grozea (Gu-1 
tuli), Lupulescu (Bungău) — Șchio- I 
pu (Oprișan), Domide, Dembrovsclii j 
(Grozea), Panici (Lupulescu min. 
75). Restul schimbărilor s-au efec-' 
tuat la pauză.

SEL. DIV. B : Niculescu — Măn- 
doiu, Pexa (Deselnicu), Georgevici, 
Czako (A.S A. Tg. M.) — Pescarii, 
Dobrin — Cojocaru, Naghi, Sfîrlo- 
gea, Manea.

C. ALEXE

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI • EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
„TURNEUL CANDIDATELOR"

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
în runda a 5-a a turneului can
didatelor la titlul mondial de șah, 
care are loc la Subotica, Koz- 
lovska a învins-o pe Margareta 
Perevoznik. Alexandra Nicolau a 
întrerupt cu Markovici. Alte re
zultate : Stadler — Nedelkovici 
remiză ; Friedman —- Asenova re
miză Novara — Greser remiză. 
Restul partidelor s-au întrerupt, 
în clasament conduce Stadler cu 
4 puncte, urmată de Alekcsandria 
și Kozlovska cu cîte 3 puncte 
și o partidă întreruptă, Zatu- 
lovskaia, Nemskerk, Nicolau cu 
cîte două puncte și două partide 
întrerupte.

DUPĂ 15 RUNDE. în turneul 
internațional masculin de șah de 
ia Havana conduce marele maes
tru internațional Larsen (Dane
marca) cu ll'/a puncte, urmat de 
Smîslov (U.R.S.S.) cu 11 puncte 
și Taimanov (U.R.S.S.) cu 10*/s 
puncte. în runda a 15-a, Larsen 
l-a învins pe Cobo (Cuba), Smîs- 
iov a cîștlgat la Garcia (Cuba),

iar Polugaevski (U.R.S.S.) a re
mizat cu Taimanov (U.R.S.S.).

ÎN TURNEUL internațional de 
șah de la Soci, .Memorialul Ci- 
gorin”, lider este Spasski 
(U.R.S.S.) cu 2,5 puncte

LIDERUL turneului Internatio
nal de șah de la Varna este în 
prezent Pîdevski (Bulgaria) cu 
31/* puncte, urmat de Minici (Iu
goslavia), Ciocîltea (România), 
Kavalek (Cehoslovacia), Boboțov 
și Popov (Bulgaria) cu cîte 3 
puncte.

SPORTIVI DIN 31 DE ȚARI 
LA C.M. DE LUPTE LIBERE

După cum s-a mai anunțat, 
campionatele mondiale de lupte 
libere vor avea loc cu începere 
de Ia 12 noiembrie, la New 
Delhi. La campionate și-au anun
țat participarea sportivi din 31 
de țări.

★
BOXERUL austriac Johann Or- 

solics și-a păstrat titlul de cam

pion al Europei Ia cat ușoară, 
învingîndu-1 prin abandon în re
priza a 11-a pe șalangerul său, 
spaniolul Juan Albornoz.

JOCURILE MEDITERANEENE

TUNIS 13 (Agerpres). — Au 
continuat Jocurile Mediteraneene. 
Proba de lond a revenit ciclistu
lui italian Cahstantino Conti, care 
a parcurs cei 156 km în 4 h 
01:33,0. De remarcat că primele 
patru locuri în clasamentul ge
neral au (ost ocupate de rutierii 
italieni. în competiția de fotbal. 
Italia a învins cu 4—1 (1—0)
Franța, iar Algeria a dispus cu 
3—1 (0—0) de Maroc. Turneul 
masculin de floretă a fost cîș- 
tigat de francezul Noel, cu 6 vic
torii, urmat de italianul Granierf 
cu același număr de victorii și 
Rodocanachi (Franța) cu 5 victo
rii. In turneul de box, la cat. 
ușoară turcul Sevimli a obtinut 
o surprinzătoare victorie în fața 
italianului Petriglia. Cîteva rezul
tate în turneul de tenis: Gis
bert (Spania) — Spear (Iugo
slavia) 6—2, 1—6, 6—1 ; Arilla

(Spania) — Di Maso (Italia) 6—0, 
6—2Kalogheropoulos (Grecia) 
— Lachen (Maroc) 1—6, 6—0, 
6—1 ; Franulovici (Iugoslavia) — 
Crotta (Italia) 6—1, 6—2 ; Pietran- ' 
geli (Italia) — Kupksilorenzî 
(Turcia) 6—3, 6—1. Printre cei 
calificați pentru turul următor 
figurează și Santana (Spania).

NAT FLEISCHER : „CASSIUS 
CLAY — CEL MAI BUN"

Revista „Ring Magazine", care 
apare la New York, publică în 
ultimul său număr clasamentele 
celor mai buni boxeri din lume 
la toate categoriile. La cat. grea, 
cunoscutul specialist Nat Flei
scher, directorul acestei reviste, 
îl consideră campion al lumii pe 
Cassius Clay care, după cum se 
știe, a fost detronat de W.B.A., 
deoarece a refuzat să facă ser
viciul militar. Clasamentul grei
lor, întocmit de revista „Ring 
Magazine", se prezintă astfel : 
1. Cassius Clay; 2. Joe Frazier ; 
3. Karl Mildenberger : 4. Thad 
Spencer5. Ernie Terrell; 6.
Floyd Patersson; 7. Manuel Ra

mos , 8. Jimmy Ellis; 9. Jerry 
Quarry; 10. Oscar Bonavena.

CUNOSCUTUL tenisman ma
ghiar Istvan Gulyas și-a păstrat 
titlul de campion al Ungariei, 
în finalele desfășurate la Buda
pesta, Gulyas 1-a invins cu 6—1, 
7—5, 6—2 pe P. Szoeke.

i
★

UNIUNEA de Cultură Fizică și 
Sport din Cehoslovacia a anun
țat oficial că și-a depus candi
datura pentru organizarea Olim
piadei de Vară din anul 1980.

★

DOUĂ suprize gu fost înregis
trate în tradiționala competiție 
a cupei ligii de fotbal a Angliei. 
Ipswich Town, care activează în 
liga a doua, a învins cu scorul 
de 5—2 pe Southampton (prima 
ligă), iar Huddersfield (Liqa a 
doua) a întrecut cu 1—0 pe 
Wolverhampton (prima ligă).



Duelul Dieter Mickein-Emil Rusu continuă
• 204 km
în aceeași 
suportat o

pe ploaie și vînt • Dieter Mickein a cîștigat 
manieră și etapa a ll-a • Cicliștii noștri au 
avalanșă de defecțiuni tehnice

Tu- 
rit-

După „aperitivul" de marți, 
rul României a intrat ieri în 
mul său normal. La capătul 
204 km de alergare pe vînt 
ploaie, cicliștii se simțeau în a- 
pelie lor și ne mărturiseau, la Ga
lați. că de-abta acum se încinge 
lupta. Firesc, dacă vreți, pentru 
că numai pe un teren larg se pot 
pune la încercare eu adevărat 
forțele, numai acolo Se poate dez- 
lănțui lupta în toată intensitatea 
ei. €> mostră am avut-o, așa cum 
spuneam, în drumul de la Plo
iești la Galați. Numai 28 din cei 
63 de alergători prezenți Ia start 
au reușit să ajungă eu primul 
pluton la capătul maratonului. Și 
aceasta cu prețul cîtor eforturi 1

La Ploiești 
ieri dimineață. Cicliștii 
cu temere cerul ce se revărsa, dar 
spre prînz au avut bucuria să 
constate că „robinetul" s-a închis. 
Asfaltul era încă ud. Asta se pare 
râ rrn mai conta pentru ei. S-au 
prezentat Ia start bine dispuși. 
Aici a avut loc însă o scenă pe
nibilă : unul dintre organizatorii 
cursei a uitat că tricoul galben 
va trebui înmînat liderului. după 
prima etapă, și l-a expediat dis 
de dimineață la... Galați. Festivi
tatea anunțată n-a mai avut deci 

?i Dieter Mickein a pornit Ia 
tricoul obișnuit.

li

ploua cu găleata 
priveau

toc.
dram în*
zimlti-se printre ontsideri. 

Ceasul
rtod 
Dup» in.

pier-

amiaza 
tehnică.

nu indie» încă 
s-a dat plecarea 

kilometru sau doi. Gheor- 
gh<- Suciu inaugura un adevărat 
r-îvar pentru antrenorii Nicolae 
X’wicrr- și Ernest Golgoți- Pana sa 
de cauciuc avea să fie urmată de 
:)!t„ 10—12 șț fiecare dintre el*
a eeowt, după răm veți vedea, un 
clor’ deoeebtil. Regulamentul 
curs» no permite schimbarea b; 
cic'etei pentru pană de baieu, 
așa incit pcrMnr a recupera timpul 
pierdut la înlocuirea roții, eielis 
tul ghinionist trebuie să benefi
cieze de sprijinul colegilor de e. 
chină. Pentru Gh. Suciu au rămas, 
imediat, N. 
W. Ziegler 
I-au readus

Din față.
Cicliștii își
un. loc în spatele colegilor,

uneori nu-I găsesc. Rămași singuri 
în bătaia viatului, ei privesc cu 
deznădejde cum plutonul se de
părtează. Ajungem la Mirii, unde 
sprintul cu premii este cîștigat de 
K. Kazmierzak, urmat de L* Ema 
nuelsen. C. Nielsen și V. Tudor 
Nu trec multi kilometri și pluto
nul se fragmentează în două gru
pe. Este momentul cînd în zare se 
ivesc contururile Buzăului. aflat 
sub cupola vineție a norilor. Lup
ta este acerbă. Pe străzile orașu
lui, înțesate de lume, cicliștii _ se 
pregătesc pentru un nou sprint, 
căutînd să scape de compania su
părătoare a adversarilor. Cîștiga

Fotografiile din Torni Româ
niei sînt recepționate în exclu
sivitate pentru „Sportul popu
lar" prin intermediul serviciu
lui teiefoto Agerpres.

din nou Kazmierzak, urmat de 
colegul său L. Borschel, de V. Tu
dor și N. Ciumeti. Se conturează 
și o acțiune. C. Grigore și Șt. Cer
nea părăsesc plutonul. Au 20 sec. 
avans cînd ajung la bariera de 
cale ferată. în răstimpul celor 10 
minute, cit s-a așteptat trecerea 
trenului, fugarii au fost ajunși 
nu numai de primul grup, ci și 
de cel de al doilea, care se afla 
la o depărtare de numai 1 min 
40 sec. C. Grigo-re devansează din 
nou plutonul reconstituit, Iuîn- 
du-și-1 ca partener pe olandezul 
Win Prinsen. Echipierii Iui Mic- 
kein fac însă o adevărată gardă 
de onoare liderului și readuc re
pede plutonul pe urmele celor 
ce-i amenință poziția. Direcția 
vuitului s-a schimbat, venind din 
spate. ET permite majorarea : 
dîeî orare. Asistăm Ia un atac 
lectiv al cicliștilor din echipa 
tundă a României, care are 
efect împărțirea plutonului în 
tru grupe. în afara acestora, 
mai află pe șosea și o seamă 
alergători răzleți, parcă semănați 
de o mînă neatentă. în apropiere 
de km 70 sîntem înștiințați că 
Gabriel Moieeanu a avut o defec
țiune mecanică și a rămas. Ne o- 
prim și-l găsim într-un pluton cu

me- 
co- 
se- 
ca 

pa
se 

l de

J. Machaic, A. Lasaîo. P. Ivăneseu 
P. Grand, D. îankov, J. Kasal și 
Gh. Ciumeti. Cronomotrele ne 
arată că au de refăcut o distan
ța de 2 min. 30 sec. Experimen
tata! nostru rutier îi organizează 
însă pe colegii de pluton, adueîn- 
du -și, firește, o dublă contribuție 
la trenă. Grupul acesta reușește 
să refacă — sub rafalele de ploa
ie — 1 miis. 30 sec. Este momen
tul cînd antrenorul le cere lui 
Rusu și Grigore să-l ajute. îm
preună cu ei revin în grupul din 
frunte. La Ianca, o nouă barieră 
ne reține însă 5 minute. Suficient 
Ca Fr. Gera să reia contactul cu 
plutonul. Spărsese puțin mai îna
inte. dar providența i-a permi’ 
să Se dispenseze de ajutorul co
legilor de echipă. La Km. 143, N 
Ciumeti cade în mijlocul plutonu. 
lui. Revine cu sprijinul lui Gh. 
Suciu. Ultimul sprint intermediar, 
cel de la Brăila (km 170). revine 
lui G Grigore. urmat ~ 
sen, J. Marek și K. Kazmierzak 
Pe porțiunea care a mai rămas 
pînă la Galați se gonește, pur și 
simplu, așa că plutonul se sub
țiază. Rămîn 43 d'e alergători, a- 
poi și dintre aceștia se mai rup 
încă 14. Pe străzile Galațiului, 
cînd mai erau 5 km pînă Ia so
sire, atacă Mickein. ET este urmat 
de către Emil Rusu, care — ajun» 
lîngă lider — trece la trenă, în- 
țelegînd să conlucreze corect. Dar 
Mickein, cunoscînd din prima e- 
tapă efectul pozitiv al expectati
vei, nu vrea să iasă din plasă. 
Desele invitații pe care i le face 
ciclistul nostru n-au nici un efect. 
Sprintul de pe bulevardul Repu
blicii este cîștigat de 
care adaugă zestrei de 
cele 30 sec. bonificație 
primul loc în 
mărturisesc că 
altă atitudine 
der, mai ales
sportiv cu experiența marilor com
petiții internaționale

de C. Niel-

Mickein, 
marți și 

pentru 
Il-a. Văetapa a

mă așteptam la o 
din partea unui li- 
cînd acesta este un

r i

Comentarii și imagini teiefoto de la trimișii noștri spe
ciali Hristache NAUM și Aurel NEAGU.

Ploiești — Galați Etapa a Ii-a, 204 km Medie orară: 39.166 km

Fișier
CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL 

ETAPEI A H-A, Ploiești — Galați 
(204 km, medie orară 39,166 ; 1.
D. Mickein (R.D.G.) 5h 27-Jl, 2. E- 
miT Rusu (România T) a-celași timp 
cu învinarătorul, 3; B. Groen (Olan
da) 5h 27:33, 4, L. Borschel (R.D.Gâ, 
5. C. Nielsen. (Danemarca), 6. S. Niel
sen (Danemarca), ?. W. Zie^Ter (Ro
mânia TT).
L. Boeers 
(România 
nemarca), 
T>. W C. 
Marek (Cehoslovacia). 
(România I). 
(R.D.G.T. 17 C. 
testn, re. r.
Grigore (Remânia T>. 20. A. Sofronie 
(Voința Ploiești), 21. IC. Moberg (Sue
dia), 22. Gh. Suciu (România II), 23.
C. Ciobanu (Voința Ploiești, 24. R. 
DreehsTer (R.D.G.K 25. J- Zeien&a 
(Cehoslovacia), 2Sk H. Stenzel (R.D.G-), 
27. N. Ciumeti (România II), 29, A.J. 
Ek (Suedia)- — toți același timp cu 
locul 3.

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL. DUPĂ DOUA ETAPE : 1.
D. Mickein (R.D.G.) 7h 27:44, 2. E. 
Rusu (România I) 7h 28:29, 3. C. Cio
can (România II) 7h 28:31, 4. C. Niel
sen (Danemarca) 7h 28:46, 5. S. Niel
sen (Danemarca), 6. W. Ziegler (Ro
mânia H), 7. W. Prinsen. (Olanda), 8. 
K. Kazmierzak (R.D.G.), 9. C. Gon-

8: W. Prinsen (O1*n<fe), S. 
(Olanda). TO. G. M-oiceanu 

T). 11. P. Mikkalfen (Da
ll. I. Ardeleana CRornânta 
Ciocan (Homânia TTk 14.

' _ 15. Fr. Gera
16. K. Kazmierzak 
Con tea (Voința Pto- 

Strand (Suedia). 19. C.

1

tehnic
țea (Voința Ploiești), 10. I. Ardelea
na (România I). It. J. Zelenka (Ce
hoslovacia) — toti același timp eu 
C. Nielsen, 12. B. Groen (Olanda) 
7h 20:22, 13. L. Borschel (R.B.G.), M. 
L. Bogers (Olanda), 15. G. Moiceanu 
(România I). 16. C. Grigore (Româ
nia T). CT. R. Strand (Suedia), W. 
P. Mîkkaljen (Danemarca), 15. Gh. 
Suciu (România H). 20. Fr. Gera
(România IX 21. H. Stenzel (RJJjG.), 
22. N. Ciumeti (România U). 35. AJ. 
Ek (Suedia) — toți același timp eu 
locul IX 24. K. Mobere (Suedia) 
7h 3O:1X SS. A. Sotronie (Voința Pto- 
îestQ 7h 30:24, 2X F. Staushelm (Da
nemarca) 7h zi^it. 27. Gh. Neaeoe 
(Individuali). 2«. V. Tudor (România 
II) — amin doi aeeîas) timp ca Stau
shelm. 33. L. Emanuelsen (Suedia) 
7h 31:4S, 30. P. Grand (Danemarca) 
7h 31:52. Tn cursă ma! sînt 63 de 
alergători. Nu s-a prezentat la star
tul etapei a TT-a (fiind bolnav) 
Bălan (Individuali).

CLASAMEWTVI, GENERAL PE 
CHIPE. DUPĂ DOUA ETAPE : 
R. D. Germani 22b 2C:52, 2. România 
I — același timp, 3. Danemarca 
22h 26:54, 4. România n — același 
timp, 5. Olanda 22h 27:38, 6. Voința 
Ploiești, T, Suedia — același timp, 8- 
Cehoslovacia 22h 27:50, 9. România ti
neret H 23h 17:39, 19. Austria 23ti 21:34, 
11. România tineret I 23h 23:36, 12.

Bulgaria 23h

ASTAZL

St.

E-
1.

24:09.

.. .are loc etapa a treia, pe ruta Galați
Gheorghiu-Dej. Startul se va da Ia ora 13, __  _____ ____ ___
Galați. Rutierii vor avea de parcurs 160 km, pe ruta : Sendrenr 
(ora de trecere 13,15), Tecuci (14,55 — sprint eu premii), Mârâșeștî 
(15,27), Adjud (16,05). Sosirea în Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
se va face în jurul orei 17.

— Orașul Gheorghz» 
din centrul orașului

Chameti, C. Ciocan 
și Tudor Vasilc carr 
în pluton, 
bate cu putere vîntul 
caută cu înfrigurare

Festivitate de premiere la Galați

inimi calde inirunlă ploaia
200 de kilometri de toamnă. Anotimpul frunzelor moarte s- 

gîndit să-și tacă din plin simțite prezenta și influența asupra plu
tonului ce poartă înainte, în desfășurarea sa, caravana „Turului 
României". A trimis vîntul să sufle din dreapta, din stingă, din 
fată, punînd plumb în pedale; a trimis ploaia să ude tricourile 
cicliștilor și asfaltul șoselei, încercînd să dizolve elanurile și să facă 
precar echilibrul pe două roți. Dar inimile tinere și chiar cele mai 
vîrstnice ale rutierilor, ce singuri și-au ales acest mod de viață 
sportivă, au pulsat cu obstinație, doborînd — rînd pe rînd — toate 
împotrivirile, înaintînd — kilometru cu kilometru — de la Plo
iești la Galați, acoperindu-și rația cotidiană din drumul de încon
jur al României, în care s-au angajat. Ș.i toamna, cucerită de în
drăzneala oamenilor care cutezau s-o înfrunte pe fragilele lor ma
șini, și-a mal potolit animozitatea, încuviințînd soarele să-i încu
rajeze — din cînd în cînd — pe cicliști, cu cite un modest mă
nunchi de raze.

Oamenii, in schimb, (marele și anonimul public de pe traseu) 
au fost calzi, prietenoși. Le-au urat drum bun la Ploiești, le-au 
aruncat flori în cale la Buzău, i-au încurajat în Brăila, atît de com
petentă prin tradiție în ciclism, i-au aplaudat din inimă, de-a lun
gul kilometrilor de noi construcții ce preced și compun Galațiul 
de azi. Și nu numai în orașe. în sate mai ales, pe drumul Brăilei, 
mai puțin bătut de marile curse cicliste, la Cilibia, Ianca, Opriși- 
nești, Silistraru, trecerea caravanei a înșiruit pe marginea pangli- 
cei de asfalt mii de oameni, pentru care acest eveniment consti
tuia un mic și prețios mijloc de contact direct cu sportul de per
formanță. Unii — la Silistraru, îmi pare — dorind' să-și manifeste 
bunăvoința față de alergători și, totodată, cunoașterea 
uzanțelor cicliste, i-au stropit cu apă din căldări, ca-n cursele di-n 
toiul verii. Gest naiv și puțin în contratimp cu toamna ț Alergă
torii s_au înfiorat nițel la contactul cu apa rece, dar nu s-au su
părat pe suporterii lor de ocazie, înțelegîndu-le bunele intenții.

Cicliștii trec și cuceresc în drum noi inimi pentru sportul lor. 
Desigur că aceste inimi ar deveni și mai sensibile pentru ciclism, 
dacă un . rutier de-al nostru ar veni în fruntea întrecerii. O aspi
rație legitimă. Așteptăm! Etapele n-au intrat încă toate în sac! 
Deocamdată numai două...

A

CULISE
... Dispută: antrenori,

gazetari. Primii susțin că 
Emil Rusu a procedat

greșit irosindu-și forțele 
în finalul etapei I, cind a 
făcut nenumărate încercări 
(nereușite) pentru a se 
debarasa de adversari. Ar
gument suprem: locul 13 
in etapă. Ziariștii afirmă 
că Emil Rusu a avut da
toria să-și apere șansele, 
că în acest fel a cîștigat 
serioase opțiuni pentru a 
fi declarat unul dintre cei 
mai combativi cicliști ai 
cursei. Disputa continuă.

... Andrei Suciu a trecut 
linia de sosire eu ochii 
plini de lacrimi. Pe par
cursul celor 80 de kilome
tri ai primei etape fusese

obligat de două ori să 
schimbe roata și o dată 
bicicleta! Continuîndu-și 
de unul singur cursa* a 
reușit însă să sosească 
înaintea închiderii contro
lului orar. Clasat pe ulti
mul loc, el a cîștigat to
tuși ceva: stima întregii 
caravane pentru dragostea 
sa fată de ciclism, pentru 
dîrzenie.

... Fostul ciclist Dan 
Marin este arbitru to 
această întrecere. Părăsind 
de mai multi ani activita
tea competifională, a luat 
proporții de halterofil (are 
peste 100 leg). Cei care

nu-l cunosc (sau ius-l r»- 
eunosc sub această
șare) se întrenl-â: ~C»
caută grăsimi ist» ie 
ciclism ?“

... Dintre foștii rid&t 
prezenți to ewara as 
calitate do oficină, «a»- 
nori, mecanici m er -zri. 
s-ar putea eeosluai ■■ 
pluton roZoroo, «s oomoo 

la... sprintul find. litere 
nume: Martie
Ion Dalele, OcMrâa Ajb- 

zo, Sura Zesim* Jfirate 
Foirii, TFreofaa
Troian rv—» Kooiao
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