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ATLETISMUL - PE PRIMA SCENA SPORTIVĂ A TĂRII
Astăzi ți mii ne — al 51-lea campionat national

Cu mat bine de o jumă
tate de secol în urmă, te
renul de la „Șosea* (ac
tualul stadion al Tineretu
lui) a fost gazda primei 
ediții a campionatelor de 
atletism ale României. Con
curent! putini, o mină de 
arbitri, instalații atletice la 
nivelul începuturilor, dar 
entuziasm și o dragoste 
pentru atletism fără limite.

Foile îngălbenite de vre
me ale arhivelor atletice 
ni-i prezintă pe primii 
noștri campioni : Teodor 
Seceleanu, triplu cîștigător 
(100 m — 12,0 s, 200 m — 
25,2 s, 400 m — 57,2 s), 
Rudi Schmetau, învingător 
Ia patru probe (800 m, 200 
rog, lungime și suliță), 
I. Constantinescu, campion 
la înălțime, cu și fără elan 
— 1,50 m și, respectiv, 
1,25 m etc.

Rezultatele stîrnesc as
tăzi, poate, pe nedrept, 
zîmbete. Pe atunci, însă, 
ele aveau e altă semnifi
cație !

Din 1914 și pînă astăzi 
campionatele naționale de 
atletism s-au desfășurat de 
50 de ori, urmînd ca acum, 
la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, să consemnăm intra
rea în a doua jumătate de 
secol de existență a acestei 
atît de importante compe
tiții a sportului nostru.

Ediția a 51-a a campio
natelor țării, găzduită astăzi 
și mîine de stadionul „23 
August" din Capitală, capă
tă — deci — o semnificație 
deosebită. Prezenta la start 
a celor mai valoroși atleți 
din tară ne îngăduie să 
sperăm performante cu ră
sunet international, multe 
recorduri 1 In avancronicile 
competiției am publicat cî- 
teva dintre declarațiile con- 
curenților, ale unora dintre i 
antrenorii lor. Toți și-au a-

După- amiază, pe „Republicii",

Confruntarea decisivă Dinamo firivifaRoșic
Astăzi după amiază, pe 

stadionul Republicii, cu în
cepere de la ora 16,30, se 
va consuma un act deose
bit de important al cam
pionatului de rugbi pe anul 
în curs : derbiul Dinamo — 
Grivița Roșie, dispută di
rectă a celor două candi
date la titlu, pe care le 
separă în clasament doar 
un punct. Dinamo — cîști- 
gătoare a ultimei ediții a 
„Cupei campionilor euro
peni" — și Grivița Roșie 
— recordmana titlurilor în 
rugbiul românesc — nu 
mai au nevoie de prezen
tare. Am considerat mai 
util să dăm cuvîntul. pen
tru astăzi, unor purtători 
de cuvînt dintre cei mai 
autorizați : maestrul sportu
lui D. Manoileanu, antrenor 
secund al Griviței Roșii, și 
maestrul emerit al sportu
lui P. Iordăchescu, veșnic 
tînărul căpitan al echipei 
Dinamo.

„Valoarea dinamoviștilor, 
,ne-a spus D. Manoileanu, 
obligă pe orice adversar la 
atenție în pofida fluctuați
ilor de formă. Dacă spiri
tul ofensiv al înaintării 
noastre va marca un plus 
în raport cu capacitatea de
fensivă a liniei de treisfer- 
turi dinamoviste, partida va

Virginia Bonei a realizat in acest an cu 1,73 m un nou record de junioare. Dacă miine va sări 
eu 2 cm mai mult, ea va putea ciștiga una din cupele oferite de Comitetul Olimpic Român.

Foto: V. Bagcac

ratat fără rezerve dorința 
de a contribui prin efor
turi susținute la obținerea 
de rezultate de seamă, de 
a face din această ediție 
a campionatelor una memo
rabilă.

Le dorim deplin succes 
și le reamintim că Comi
tetul Olimpic Român va 
oferi cupe acelora care,

Se pregătesc noi arbitri la hochei pe gheață
Se apropie iarna ! Peste pu

tină vreme va fi inaugurat 
sezonul competițiilor pe pati
noarul artificial „23 August". 
Pregătirile deci sint in toi. 
In cadrul acestora. Consiliul 
Orășenesc București pentru E- 
ducatie fizică și Sport a luat 
inițiativa organizării unui curs 
de arbitri pentru hocheiul pe 
gheață.

fj echilibrata. Și invers... 
Oricum, sper într-un joc 
a cărui calitate rugbistică 
să onoreze ambele echipe. 
Formația noastră probabilă: 
Dinu, Onuțiu, Moldoveanu; 
M. Rusu, V. Rusu; Șerbu, 
Demian, Andrei ; D. Mihai, 
ObJemenco; Balcan, Irimes- 
cu, Wussek, Țîbuleac ; Ma
rinescu ; rezerve: Iatan și 
Teodorescu*.

„Cred că nu mai e ne
voie să accentuez asupra 
importanței pe care o are 
meciul pentru noi, ne-a de
clarat P. Iordăchescu. Vrem 

Cițiva dintre protagoniștii derbiului, in postură de... coechipieri in lotul national (fază dintr-un 
meci de antrenament Lotul national — Gloria).

astăzi și mîine, vor obține 
performante la nivelul pri
melor șase din lume. Am 
dori să vedem oferite cît 
mai multe asemenea tro
fee 1

în încheiere, bilanțul din 
1967 al atleților noștri. Pe

R. V.
(Continuare in pag. a 2-a)

Doritorii se vor înscrie la 
sediul Consiliului Orășenesc 
din str. Biserica Amzei nr. 6. 
pînă în ziua de 25 septem
brie. Candidații trebuie să în
deplinească, de la bun înce
put, două condiții : să patineze 
bine șl să nu fi depășit vîrsta 
de 40 de ani.

să cîștigăm mai multe ba
loane în tușă, să anihilăm 
forța liniei a IlI-a grivi- 
țene, pe care o considerăm 
punctul forte al adversari
lor noștri. Formația proba
bilă, din care este aproape 
sigur că voi lipsi — m-am 
accidentat la penultimul an
trenament — este urmă
toarea : Baciu, Iorgulescu, 
Ene (Bică); Țuțuianu, Ot- 
cuparu (Ene); Zlătoianu, 
Fugigi, Rășcanu; Pilă, Giu- 
giuc,- Dragomir, Dragomi- 
rescu, Nica. Coravu; Dăi- 
ciulescu ; rezervă : Leonte*.

SZOMBATHELY (prin tele
fon). Aseară s-au disputat tn 
localitate finalele „Dinamovia-

• Emil Rusu domina cu autoritate 

plutonul

• Dieter Mickein redivivus!

• Astăzi, etapa Brașov — Tg. Mureș

Baschetbaliste români au sosit la Varșovia’ 7

Reprezentativa masculi - 
nâ de baschet a României 
a sosit la Varșovia, unde 
va participa, alături de e- 
chipele Poloniei, R.D. Ger
mane și Ungariei, la un 
turneu de verificare în ve
derea campionatului euro
pean din Finlanda. Lotul 
român, antrenat de prof. 
Alex. Popescu si prof. Cor
nel Călugăreanu, este alcă
tuit din : Cristian Popescu 
— căpitanul echipei. Mihai 
Albii. Dragoș Nosievici. Ho- 
ria Demian, Alin Savu, 
Gheorghe Barau. Gheorghe 
Novac. Ekerhard Jekely. 
Radu Diaconescu, Adolf 
Cernea, Niculae Birsan și 
Titus Tarău. Selecționata 
este condusă de tov. Ma
rius Marcu și însoțită de 

Prima oră de educație fizică din noua „stagiune" școlară. Prof, 
Lucian Oraș conduce lecția la școala generală nr. 19 din

Capitală

Badoi pc locul I în turneul 
de box de la Szombatliclij

dei” de box. Gh. Bă doi, care 
și în partidele precedente lă
sase o impresie bună, s-a 
remarcat și de data aceasta 
printr-un box clar și eficace. 
El l-a întâlnit pe Jakow (Dy
namo Berlin), pe care l-a în
vins net la puncte. „Tirul” 
reprezentantului nostru a 
funcționat ireproșabil. în re
priza secundă berlinezul n-a 
mai putut evita loviturile di
recte, extrem de precise, ale 
boxerului nostru, și a fost 
nevoit să recurgă la țineri 
repetate, pentru care a și 
fost avertizat.

V. Antoniu a încrucișat mă
nușile cu polonezul Kulej. 
Meciul s-a disputat sub sem
nul echilibrului, în final de
cizia aparținînd lui Kulej 
pentru faptul că a atacat mai 
mult. Al treilea boxer român 
prezent în finale, C. Ghiță, a 
fost opus lui Iablocov. Ghiță 
a boxat foarte bine de-a lun
gul celor trei reprize, dar ar
bitrii i-au refuzat victoria, pe 
care o merita cu prisosință. 
Decizia a fost îndelung deza
probată, 

arbitrul internațional Gheor- 
ghe Dinescu.

în prima zi a turneului^ 
România joacă cu R. O. 
Germană, iar Polonia cu 
Ungaria. Restul programu
lui : ziua a doua : Ungari»
— R.D. Germană. Români»
— Polonia; ziua a treia: Ro
mânia — Ungaria, Polonia
— R.D. Germană.

★

Datorită faptului că bas- 
chetbaliștii noștri nu au 
posibilitatea de a se întoar
ce în țară înainte de ple
carea formației Izraelului în 
Olanda, întîlnirea anunțată 
pentru luni 18 septembrie 
nu va mai avea loc.

MECI ROMANIA—UNGARIA 
ÎN CALIFICĂRILE TURNEU

LUI U.E.F.A.
MUNCIIEN. 15 (Agerpres).

Au fost stabilite grupele vi
itoarei ediții a turneului 
U.E.F.A. pentru fotbaliștii ju
niori, care va avea ioc m 
1968 în Franța. Deoarece La 
turneu și-au anunțat partici
parea 24 de echipe, urmează 
ca unele dintre acestea si 
susțină meciuri de calificare. 
Iată repartizarea pe grupe : 
grupa A : Scoția, Portugalia, 
Elveția si echipa învingătoare 
din întîlnirea Luxemburg—Bel
gia ; grupa B : U.R.S.S., Olan
da, învingătoarele dintre Tur
cia—Bulgaria și Anglia—Irlan
da : a. upa C : Cehoslovacia* 
învingătoarele dintre R. F. a 
Germaniei—Spania, Malta—Ita
lia și Austria—Iugoslavia ; 
grupa D : Franța, Grecia și 
învingătoarele dintre România 
—Ungaria și Polonia—R. D. 
Germană. Meciurile de califi
care se vor juca tur-retur pînă 
la 1 martie 1968.
NEWCOMBE SUCCEDEAZA 

LUI SANTANA
NEW YORK. — Anul acesta, 

trofeul pentru cel mai bun 
tenisman din lume a fost a- 
tribuit la New York, într-un 
cadru festiv, australianului 
John Newcombe El a totali
zat 208 puncte în cele 5 mari 
concursuri de tenis inclusa 
in regulamentul acestei cupe. 
Pe locurile următoare s-an 
clasat : Roy Emerson (Austra
lia) cu 80 p, Clark Graebner 
(S.U.A.) și Willy Bungert (R.F. 
a Germaniei) cu cite 60 P- 
Newcombe a cîștigat in acest 
sezon proba de simplu a con
cursurilor de la Wimbledon și 
Forest Hills. Anul trecut tro
feul revenise spaniolului Ma
nuel Santana.
JOCURILE VIITORULUI CAM
PIONAT MONDIAL DE FOT
BAL TNCEp LA PRIMA VARA

Din Ziirich se anunță că 
pentru viitoarea ediție a C.M. 
de fotbal, programată în 1970> 
în Mexic. F.I.F.A. a primit 
pînă acum 17 înscrieri. Ter
menul final de înscriere ex
piră la 15 decembrie 1967. Me
ciurile preliminare ale com
petiției vor începe în aprilie 
1968. urmînd să se încheie în 
ianuarie 1970.

AU ÎNCEPUT FINALELE 
«CUPEI EUROPEI- LA ATLE

TISM
în prima zi a întrecerilor 

feminine din cadrul finalelor 
„Cupei Europei" la atletism, 
atleta poloneză Irena Kirzen- 
stein a obținut două victorii : 
100 m — 11.2 și 200 m — 23.0. 
Alte rezultate ; 80 mg — Ka
rin Balzer (R.D.G.) 10.8 ; 400 rn 
— Lilian Board (Anglia) 53,7 ; 
greutate — Nadejda Cijova 
(U.R.SS.) 18,24.
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La Dinamo, două revanșe 

care ineheie sezonul in aer liber

liber, 
ora 
șî 
ora

întrecerile 
desfășura 
miine la 
Dinamo, 
bucnreș-

încbeie ne
oficială în 

Sîmbătă, 
9 dinii- 

duminică.
10, cei 
înotători 

i Dinamo 
revanșa

• Prin
ce se vor 
astăzi și 
bazin ui 
înotătorii 
teni își 
tiv i ta tea 
aer
de la 
neata.

* de la 
mai tineri 
ai clubului 
vor susține 
fntjhririi desfășurate 
la începutul lunii 
auffuSt la Berlin, în 
compania selecționa- 

copii a clu- 
german Dy- 
pe care au în- 

Dintre ce» 
valoroși copii 

la Dinamo Bueu- 
amintim pe

tei <lc 
bultii 
nani o-, 
v i ns - o. 
mai 
de
rești
/ura Groza, Teodor 
N mean u. Niculae
Teodor. Adrian Spi- 
nea. Liliana Burla-

Anca Mihăescu

la care se aș- 
performante 

și. de ce nu, 
reeorduri.

Se impune o lămurire!

Bucu~

După cum se știe, în urmă 
cu cîteva zile, atleții clubu
lui bucureștean Metalul au 
evoluat în cadrul a două con
cursuri în R.D.G., 
și la Halte. Re
zultatele aces
tor competiții au 
fost publicate 
și în ziarul nostru 
latărilor primite 
antrenorului Silviu Dumitres
cu, care a urmărit — la fața 
locului — întrecerile respec
tive.

în relatarea Iov. Dumitrescu 
s-au strecurat unele inexacti-

la Leipzig

NOTA

pe baza re- 
din partea

Atletismul

UNDE 
MERGEM? i

tăți pe care esle de datoria 
noastră să le îndreptăm. Ast
fel, atît recordul de tl.O s pe 
80 mg al Valeriei Bufanți, cit 
și rezultatele de 10,4 s pe 

100 m al lui 
Bucur Iliescu și 
12,0 s pe 100 

m al Ecaterinei
Nourescu au fost obținute cu 
„concursul" vîntului, a cărui 
tărie a depășit limitele admi
se de regulament (2 m/s), în- 
registrind valori de 2,3—3,00 
și, respectiv, 3,13 m/s.

Facem, deci, cuvenita recti
ficare.

pe prima scena
sportivă o țării

(Urmare din pag. 1)

cei mai multi îi vom urmări 
astăzi (de la ora 15.30) și mîine 
(de la ora 15) în luptă pentru cu
cerirea titlurilor de campioni re
publicani. Și să sperăm că cifrele 
înregistrate pe stadionul „23 Au
gust" vor fi mult mai bune decît 
cele din bilanțul alăturat...

RUGBI - Stadionul Repu
blicii, ora 16,30: Dinamo — 
Grivița Roșie ; teren Grotești, 
ora 16,30 : Rapid - Gloria (ca
tegoria A) ; teren Tineretului H, 
ora 17 : Proiectantul — Vulcan 
(categoria B).

NATAȚIE — Bazinul Dinamo, 
ora 9 : Dinamo București — 
Dynamo Berlin (copii) ; ora 18: 
București — Varșovia (seniori).

BASCHET — Teren Progresul, 
de la ora 16,30 : I.C.F. - Ar
hitectura București (f), Progre
sul - Voința București (m), 
meciuri în cadrul „Cupei Ro
mâniei".

j

1

cu, 
și Liviu Copcealău, 
de
teaptă
bune 
chiar

© întâlnirea București — Varșo
via (sîmbătă și duminică, dc la ora 
18) va aduce pe blocstarturile bazi
nului Dinamo pe unii dintre cei mai 
valoroși înotători seniori ai Româ
niei și Poloniei. Despre oaspeți tre
buie să spunem că majoritatea din
tre ei au participat la tradiționalul 
concurs ..Marele Premiu al Varșo
viei^1 unde, alături de înotători din 
Australia, U.R.S.S. și Franța, au 
realizat performanțe de valoare. Dis
puta de la București constituie re
vanșa meciului desfășurat cu un an 
In urmă în capitala Poloniei, unde

Anca Groza, reprezentantă a clubului 
întilnirea cu Dynamorești in

Dinamo
Herliu.

BĂRBAȚI

selecționata bucureștcană a repurtat 
o frumoasă victorie.

@ Alături de înotătorii^ români și 
polonezi, vor concurg și șase spor
tivi sovietici, reprezentînd o selecțio
nată sindicală. Este vorba de Alek 
Isenko (1:03.0 și 2:20,8 Ia 100 m 
și, respectiv, 200 m spate), Olga 
Simonova (1:04,8 la 100 ni liber), 
Liudmila Jeleznikova (1:05,8 la 100 
m liber), Iuri Kovaliov (5 04,0 la 
400 m mixt). Evgheni Kințel (2:03.0 
la 200 m liber) și Iuri Sidorovici 
(5:10.0 la 400 m mixt).

demn ambasador al sportului Irancez în România
La Voulte,

începe duminică un 
România, este una din- 
mai bune din Franța.

Echipa de rugbi 
care va 
turneu în 
tre cele 
Aceasta deși La Voulte nu este 
decît un 
locuitori, 
khonului, 
de Lyon. 
tante uzine de produse chimice 
a permis înjghebarea unei mari 
echipe de rugbi, ai cărei jucă
tori sînt în majoritate salariați 
ai uzinei. •

La Voulte s-a calificat pînă 
acum de două ori în semifinala 
campionatului Franței : în 1959 
și in 1965. Prima dată a fost 
eliminată de Mont de Marsan, 
iar a doua oară de Agen, două 
echipe a căror valoare este bine 
cunoscută de jucătorii români. 
Trei internaționali figurează în

mic orășel de 5 000 de 
așezat pe malurile 

la 100 de kilometri sud 
Prezenta unei impor-

echipa La Voulte: Maurice Lira 
și faimoșii frați Guy și Lilian 
Camberabero, care au jucat, toți 
trei, de mai multe ori împotriva 
echipei României. Din păcate. 
Lira a fost grav rănit astă-primă- 
vară — a avut un picior fractu
rat în cursul unui meci — și 
nu s-a restabilit încă. Lilian Cam
berabero, mijlocașul la deschi
dere și totodată antrenorul for
mației La Voulte, este renumit 
pentru lungimea pasei și pentru 
excelentele lovituri de picior 
defensive. Fratele său, Guy, gra
tie căruia Franța a cîștigat astă- 
iarnă „Turneul celor cinci 
țiuni", a 
„Cel mai 
după un 
participat 
înapoiat 
de Sud, 
cu
care fratele

Dar, dacă 
Camberabero 
tantă pentru 
tăm că mai sînt în această 
echipă alti jucători excelenți, 
cum ar fi — printre alții — cele 
două aripi Courtial și Vialar, 
sau jucătorii de linia a treia 
Digonnet și Cayrousse. La Voulte 
este o echipă foarte completă, 
practicantă a

100 M : 10.4 Gh. Zamfirescu, 10.6
B Iliescu, A. Stamatescu, P. Cio- 
bânu, C. Nichifor, A. Munteanu.

200 M : 21,2 Gh. Zamfirescu, 21,6
V. Jurcă. 21,8 T. Puiu, D. Grama, 
21.9 A. Munteanu, P. Ciobanu, N. 
Pită și Em. Tobias.

400 M: 48,0 Gh. Zamfirescu, T. 
Puiu, 48.1 I. Rățoi, 48,2 V. Jureă, 
48,3 A. Deac. 48.6 Em. Tobias.

800 M: 1:49.3 Gh. Ene. 1:51,1 C. 
Bloțiu. 1:51.2 N. Gagiu. 1:51,5 I. Da- 
maschin, 1:51,7 I. Nicolae, 1:52,0
H. Stef.

1 500 M :
C. Bloțiu,
I. Cioca,
I. Damaschin.

5 000 M : 14:17.0 A. Barabaș,
14:29,0 I. Rusnac, 14:29.6 Z. Vamoș, 
I. Cioca, 14:51,8 V. Caramihai, 14:56,0 
I. Iordache.

10 000 M : 
30:50.2 I. 
31:07.6 
minoiu. 32:13.6

110 MG :
Suciu, 14,4, 
șanu, 14,6 
Jurcă și St. Satmari.

400 MG : 51,3 v. Jurcă, 52.o I. Ră- 
țoi. 52,4 V. Mihăiescu 54,0 Ad. 
Schneider, D Cosma, 54,5 I. Burcă.

3 900 M OBSTACOLE : 8:43,6 Z.
Vamoș, 8:54,4 V. Caramihai. 9:05,2 
I. Căpraru, 9:11,6 Gh. Cefan, 9:14,2 
I Cioca, 9:14,6 R. Rusu.

ÎNĂLȚIME : 2,11 Ș. loan, 2,07 Al.
Spiridon, 2,04 M. Mitileeis, 2,00 A, 
Popescu, A. Șepci și A. Berbece.

PRĂJINĂ : 5,03 P. Astafei, 4,80 D. 
Piștalu, 4,60 C. Ivan, 4,50 E. Simio- 
nescu, 4,30 N. Ligor și S. Cristescu.

LUNGIME : 7,60 M. Zaharia, 7,53 
Ad. Samungi, 7,46 V. Sărucan, S.

3:45.6 I Nicolae,
3:51,2 N. Gagiu,

3:52,5 I. Iordache,

3:46.5
3:51,9
3:53,2

29:42,0 A. Barabaș, 
Rusnac, 30:54.0 Ov. Lupu, 

N. Mustață, 31:22,0 N. Si- 
‘“.7 P. Kdrossi.
14,2 N. Macovei, 14,3 V. 
N. Perțea, 14.5 D. Hidio- 
Ad. Schneider, 14,8 V.

Qolo

Din nou, etapă incompletă
cum, din păcate, a de- 
un fapt obișnuit, și etapa

na- 
fost recent consacrat 

bun rugbist al anului", 
referendum la care a 
publicul francez. El s-a 
de curînd 
unde

XV"-le I

Crișana,

Africadin
în turneu 
turneu la 
participat, 
celor doi

a fost
Franței.
său n-a 
prezenta 
este foarte impor-

La Voulte, să nu ui- 
mai sînt 

alti jucători

Așa 
venit 
d» mîine a Diviziei Naționale A la 
polo esle incompletă. Din cele cinci 
meciuri programate initial, se vor 
desfășura numai trei și anume: 
I.C.F. București — Voința Cluj, 
Cri șui Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș și Politehnica Cluj — Industria 
linei timișoara. în toate partidele, 
gazdele sînt favorite, cu mențiunea, 
însă, eă ieefiștii vor trebui să de
pună toate eforturile pentru a trece 
de un adversar redutabil.

unui joc 
agreabil care, fără 
place competentului 
nesc.

Si, în încheiere,
vă informez că La

foarte 
îndoială, va 
public româ-

să

mai 
tocmai

trebuie 
Voulte și-a 

reluat antrenamentele mult 
devreme decît de obicei,
pentru a fi demnă de onoarea 
pe care i-a făcut-o rugbiul româ
nesc, invitînd-o.

JEAN-JACQUES VIERNE
redactor Ia „L'Equipe" — Paris

Miine, 17 septembrie, citiți
in „SPORTUL POPULAR"

Ciochină, 7,40
Mureșan.

TRIPLI/ :
V. Dumitrescu. ___
O. Viscopoleanu, 15,44 C.
15,23 G. Bloos.

GREUTATE : 16,88 Ad.
16.32 G. Luchian, 16.90 C. 
14,99 A. Raica, 14,58 I. Lazăr,
V. Sălăgean.

DISC 59,16 I. Naghi, 53,85 V. Să
lăgean, 59,32 Z. Hegheduș, 46.68 C. 
Socol, 46,30 L. KoUar, 46,25 B. Schus
ter.

SULIȚĂ : 75,11 Gh. Popescu, 72,82
W. Socol, 68.06 D. Silaghi, 66.70 St. 
Giubelan, 66,58 G. Pikuleki, 64,72 
D. Marian.

CIOCAN : 63.66 Gîi. Costache,
62,80 V. Tibulschi, 59,16 St. Siscovici, 
56.40 N. Rășcănescu, 54,99 " ”
pescu, 54,80 F. Amels.

FEMEI
I. Petrescu, 
Goth, 12,2 

A. Petrescu,

16,59 S. Ciochină,
15,99 V. Răuț. 15,53

Corbu,

G. Stoican,

ATLETISM - Stadionul 
August", de la ora 15,30 ; fi
nalele campionatelor republi
cane de seniori.

Gagea, 
Crețu, 

14.46

v. Po-

MÎINE, LA REȘIȚA

Ultimul act al campionatului
de viteză pe circuit

Reșița va găzdui actul final al 
campionatului republican de vi
teză pe circuit.

Cei peste 60 de concurenți 
rămași în întrecere și-au dat în- 
tîlnire pentru mîîne la startul 
probelor de 70, 125, 175, 250,
350. 500 cmc și ataș. înaintea ul
timei etape se cunosc campionii 
la clasele 250 cmc (Alexandru 
fonescu-Cristea) și 500 cmc (Va- 
sile Szabo) — ambii de la Steaua. 
Ei au acumulat un punctaj care 
îi pune la adăpost de orice sur
priză. Și la clasa atașelor, echi
pajul stelist Dănescu—Keresteș 
are un avans de 6 puncte asu
pra cuplului metallurgist Enescu— 
Dițescu, care poate fi hotărîtor, 
dar...

Lupta pentru supremație la ce
lelalte clase rămîne însă des
chisă. Astfel, la 70 și 050 cmc, 
primii trei concurenți sînt des- 
părțiți de cîte două puncte, ia 
175 cmc între prunul și al cinci
lea sînt 5 puncte, iar la 125 cmc 
între primii trei sînt cîte 4 puncte. 
Iată acum clasamentul pe probe» 
70 CMC: 1. I. Cucu (Metalul) 
16 p, 2. I. Mahaly (Motorul Arad) 
14 p, 3. Al. Oprea (Metrom Bra
șov) 12 p,- 125 CMC: 1. C. Pes
carii (St. r. Brașov) 18 p, 2. T. 
Popa (Metalul) 14 p, 3. I. Papp 
(IRA Satu Mare) 10 p; 175 CMC:
1. FI. Ștefan (Loc. PL) 16 p,
2. N. Ciolpan (Rapid Pitești), 
13 p, 3.—4. I. Lăzărescu (Energ. 
Cîmpina) și M. Wetzler (CSM Re
șița) 12 p, 5. G Pescaru 11 p; 
250 CMC: 1. AL Ionescu-Cristea 
24 p. 2. L. Stefanovici (Steaua) 
13 p. 3. P. Paxino (Steaua) 12 pț 
350 CMC: 1. Al. Ionescu-Cristea 
18 p, 
Szabo
Szabo

Ec. 
An-
io-

12,1 
s.
El.

100 M :
Nourescu, 
ghelescu. 
nescu, R.

200 M : 
Nourescu, 
talios, 
man.

4(W M : 56.1
56,6 Ee. Vitalios, 
Fl. Stancu și Ec.

800 ------ 
Baciu, 2:09,9 V. 
Stancu. Cl. Iacob,

80 MG : 11,0 V. Enescu, 11,1 
fanu, V. Viscopoleanu și El. 
11,3 S. Anghelescu.

ÎNĂLȚIME : 1,73 V. Bonei, 
Balaș, 1,65 D. Munteanu, 
Popescu și Al. Stoenescu, 
Vintilă.

LUNGIME : 6,47 V.
6.20 El. Vintilă și M.
M. Salamon, 5,79 M. 
Popescu.

GREUTATE : 15,92
15,62 A. Gurău, 15,01 
El. Lefter, 13,55 L. 
Brad.

DISC : 53,06 Ol. Cataramă, 51.66
L. Manoliu, 48,84 A. Menis, 47,12 
L. Oros, 46,24 C. Ionescu, 45,34 
Moțiu.

SULIȚĂ : 60,68 M. Peneș, 54.92 
Ciurea, 49,84 I. Stancu, 47,20 
Neacșu, 46,98 EL Prodan, 46,10 
Bucura.

11.9
M.

12.3 
Țarălungă.
" ~ I. Petrescu.

M. Goth, 24.9 
Vintilă, 25,3

24,2
24,»

25,2 El.

24,7 
Ec 
M.

Ec.
VI-
Co-

Silai, D. Bădescu, 
57.4 M. Filip, 57,5 
Nourescu.

M : 2:05.6 I. Silai,
, 2:09,9 V. Gabor,

CI. Iacob, 2:11,7 C.

i.

2:08,1 El. 
2:11,0 FI.

Berna. 
V. Bu- 
Vintilă,

. 1,68 I.
1,64 C.
1,59 El.

Viscopoleanu, 
Pândele, 5,95 

Popa. 5,7» A.
A. Sălăgean, 
El. EliC, 14.14 
Oros, 13,19 V.

R.
M 
El.
T.

Astă-seară, București I
în campionatul pe
campionatuluiEtapa a treia a 

republican de box pe echipe pro
gramează sîmbătă, în București 
și provincie, cîteva partide de a- 
tracție. Astfel, pe terenul Progre
sul din Capitală se vor întîlni, 
de la ora 19, selecționatele Bucu
rești I și Crișana. Antrenorii o- 
rădeni Acs și Rusu au deplasat 
la București următoarea garnitură: 
Nica, Pop, Constantin, Aștileanu, 
Ilie, Bubău, Lazea, Nyri, Ciurea 
și Bora.

în provincie se vor disputa par
tidele : Oltenia—Banat (la Craio
va), Cluj—Galati I (la Cluj), Ma
ramureș—Mureș-A. M. (la Satu 
Mare), Brașov — Hunedoara (la 
Brașov), Bacău—Ploiești (la Ba
cău), Galați II-—București II (la 
Brăila). Iată clasamentul înaintea 
etapei a treia :

CATEGORIA (grupaA I)
Banat 2 1 0 1 24:20 4
Buc. I 2 1 0 1 23:21 4
Oltenia 2 1 0 1 21:23 4
Crișana 2 1 0 1 20:24 4

(grupa a II-a)
Argeș 2 1 0 1 22:22 4
Cluj 1 1 0 0 13: 9 3
Galați I 2 0 1 1 20:24 3
Dobrogea 1 0 1 9 11:11 2

• Campionatele naționale de atletism (comentarii, impre
sii, rezultate) ® Turul ciclist al României • Cronica derbiului 
de rugbi Grivița Roșie — Dinamo și a meciului de fotbal 
Jiul - Argeșul • Magazin sportiv • Știri de peste hotare

★
Corespondenții sînt rugați să transmită relatările lor 

redacției, sîmbătă 16 septembrie, începînd de la ora 17.

echipe
I)B (grupaCATEGORIA

Bacău 2 1 1 0 28:16
Ploiești 2 1 1 0 27:17
Galati II 2 0 1 1 17:27
Buc. II 2 0 1 1 16:88

(grupa a II-a)
Mureș—A. M. 2 2 0 0 27:18
Maramureș 2 1 0 1 27:17
Brașov 2 1 0 1 25:19
Hunedoara 2 0 0 2 9:35

6
4
4
2

5
5
3
3

P. Paxino 16 p, 8.
— CMC: 1.

V- 
V.
p. 
si 

W. Hirschvogel (St. r. Brașov) 
10 p ,■ ATAȘ: 1. Dănescu—Keres
teș 24 p, 2. Enescu—Dițescu 18 p, 
3. Zănescu—Sandu (Rapid Pi
tești) 9 p.

2.
14 pî 500
22 p, 2. E. Keresteș 12 
Gh. Volculescu (Steaua)

PRONOSPORT
UN NOU PREMIU DE 130.549 LEI LA PRONOSPORT

Concursul PRONOSPORT de mîine 
atribuie — în cadrul premiului ex
cepțional — un autoturism „SKODA 
1000 M.B.* și 26.500 lei în numerar 
în afara premiilor obișnuite

Pentru a putea participa 
concurs, depuneți buletinele 
astăzi fiind ultima zi.

Iată acum programul concursului 
PRONOSPORT nr. 38 din 24 septem
brie 1967 : I : Rapid — Progresul;

III : 
IV; 
F.<?. 
Fla

in bani. 
Ia acest 
imediat ;

il: U.T.A. — St'eagul roșu; 
Farul — Universitatea Cluj* ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul; V: 
Argeș — Dinamo Bacău; VI:
căra Moreni — Metalul București; 
VII : Politehnica Timișoara — Va
gonul Arad ; VIII: Industria aîrmei 
Cîmpia Turzii — Crișul Oradea ; IX: 
Metalul Hunedoara — C.F.R. Timi
șoara ; X : Brescia — Cagliari ; XI : 
Internazionale — Roma ; XII : Samp- 
doria — Bologna ; XIII : Spăl — 
Milan.

61
DIN

15
77

TRAGEREA LOTO
15 SEPTEMBRIE

20 1
21 I

IW?
7
37

75 
M

deFond
Tragerea 

vineri 22 
București.

46
14

premii i 914.835 M. 
următoare va avea M 

șeptembrie re

PREMIILE CONCURSULIT 
PRONOSPORT Nr.

10 SEPTEMBRIE

Premiul exceptions
75.000 Iei (un auto

3» DCT
1WÎ

a
1000 M.B.. plus 26.500 lei ■ ■■F | 
rar); categoria 1: 1 ioImBI ț
a 111.098 lei (2 buletiue
a H-a: 79.5 a 1.676 leii a EJ-a-J 
1.382 a' 144 leL

Premiul excepțional a șeremri 
participantului Purușniuc Minai 
din București, care cuauUad sf 
premiul de categoria I *501). to
talizează suma de 130 549 Jet.

Rubrică re iaci» ti de Adminutr»- 
|U de stal Loto-Prm sport



Știri externe '
PRIMUL TUR AL „C.C.E." LA |

HANDBAL
în cadrul unei ședințe a Con- | 

siliului Federației internaționale 
de handbal, la Oslo, au fost sta- I 
bilite meciurile din primul tur al | 
„Cupei campionilor europeni' la 
handbal masculin. Iată progra- I 
mul : Dynamo Berlin — H. G. |
Copenhaga ; Honved Budapesta — 
Vikingarnas Halsingborg ; Wif I 
Dimitrov Sofia — V. C. Arn- I 
Iieim ; Fram Reykjavik — Parti
zan Bjelovar ; Granollers Barce- I 
tona — Pzogres Seraing (Belgia); I 
Slask Wrociav — A.T.V. Basel. 
Nu vor juca în primul tur echi- I 
pele V.F.L. Gummersbach (R. F. a | 
Germaniei), U. K. Helsinki, 
U.S.M. Marsilia, Hapoel Tepach I 
Fredensborg Oslo, H.B. Dudelin- | 
gen. Rapid Viena. STEAUA 
BUCUREȘTI, Sporting Lisabona și I 
Dukla Praga. (

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN BUDAPESTA

Ferencvaros Budapesta-

LOTUL AUSTRIEI PENTRU ME- I 
CIUL DE FOTBAL (TINERET) { 

CU ROMÂNIA
VIENA, 15 (Agerpres). — în | 

vederea meciului internațional de 
fotbal care va opune la 20 sep- I 
tembrie echipele de tineret (ju- | 
cători sub 23 de ani) ale Austriei 
și României, federația austriacă I 
de specialitate a alcătuit un lot | 
de 22 de jucători. Din acest lot 
fac parte Konzilia Keipel, Kor- I 
desch. Schlicher, Sara, Fak, Ett- | 
mayer, Wallner, Schmidradner, 
Parits, Lengyel, Kaiser, Poindl, I 
Kreuz. Hohenwarter, Leitner, I 
Koegiberger, Boehmer, Peintin- 
ger, Wcidinger. Messner și Vo- I 
gel. Cei mai multi jucători pro- I 
vin de la echipele Rapid Viena, 
W S.K. si Austria Viena. E

JOCURILE MEDITERANEENE

TUNIS. 15 (Agerpres). — în | 
cadrul concursului de atletism al 
Jocurilor Mediteraneene, iugosla- I 
vul Tomislav Suker a cîștigat | 
proba de aruncarea greutății cu 
18.01 m. Papanicolau (Grecia) s-a I 
clasat pe primul loc la săritura | 
cu prăjina cu 5,15 m. Pe locul 
doi — Renato Dionisi (Italia) I 
4,90 m. Atletpl francez Pierre | 
Toussaint a cîștigat proba de 800 
m cu rezultatul de 1:54,3. Rac I 
(Iugoslavia) a terminat învingător | 
la lungime cu 7,53 m.

Rezultate din cadrul altor com- I 
petiții : baschet: Italia—Grecia I
77-69; Iugoslavia — Turcia 94-59. 
în finală se vor întîlni Italia și I 
Iugoslavia. în competiția de spa- I 
dă, victoria a revenit francezului - 
Ladegaillier. La fotbal, Spania și I 
Tunisia (rejucare) au terminat la I 
egalitate 1-1. Prin tragere la sorti, . 
în semifinale s-a calificat Spania, I 
care va evolua alături de echi- I 
pele Franței, Turciei și Italiei.

© La Poznan, selecționatele I 
masculine de atletism ale Polo- 
niei și R. F. a Germaniei au ter- I 
minat la egalitate : 106-106. Re- I 
zultate: suliță — Sidlo (P) 82,46 
m ; înălțime — Spielvogel (R.F. a I 
Germaniei) 2,06 m ; lungime — I 
Jaskolski (P) 7,63 m; 10 000 m — 
Szutko (P) 29:25,6; 1 500 m — I
Baran (P) 3:42,5; 400 mg — I 
Gisler (R. F. a Germaniei) 51,4 ; 
400 m — Nowarkowski (P) I 
47.8 »

ȘAHISTIJL ROMÂN E. UNGU- I 
REANU conduce în turneul Inter- I 
national de la Tirana. După dis- 
putarea primelor 6 runde, Ungu- I 
reanu totalizează 5 puncte. Cite I 
4>/« p au Duraku (Albania) și 
Partoș (România). ’

DUPĂ 16 RUNDE ÎN „MEMO
RIALUL CAPABLANCA" de Ia I 
Havana conduce șahistul danez | 
Larsen cu 13 p, urmat de Smîs- 
lov și Taimanov IU/2, Poluqaevski I 
ioy2, Filip 10, Gligorici 9'/î.

NAȚIONALA DE RUGBI A NOII I 
ZEELANDE VA JUCA IN 

EUROPA
WELLINGTON. — Peste cîteva I 

zile va pleca în Europa selee- ■ 
ționata de rugbi în XV a Noii ■ 
Zeelande. Neozeelandezii vor I 
susține mai multe meciuri în An- • 
glia și Franța. Din echipă fac 
parte cunoscutii internaționali | 
Mc Rae, Mj Dick, Kirton, | 
Lochore, căpitanul echipei Meads, 
Gray și alții. ;

HOCHEIȘTII DE LA STEAUA 
ÎNVINȘI LA KOSICE

în cadrul pregătirilor pe care 1 
le efectuează în Cehoslovacia, ■ 
echipa de hochei pe gheată I 
Steaua București a jucat la Ke- ’ 
sice cu formația locală „V.S.J.". ■ 
Hocheîștii cehoslovaci au obținut I 
victoria cu scorul de 4-2 (1-0, *
1-1, 2-1).

a Ungariei?noua echipa mare
Lumini si umbre

va compune 
a campiona-

din 
din 

am-

echilibru far- 
măcar, rela-

foști bucureșteni în 
i vor resimți 

„răul de deplasare". în

A cincea etapă. Plămădită 
munca unei noi săptămini, 
satisfacții și amărăciuni, din 
biții și aspirații, din tonifiantul 
eveniment întîmplat pe Prater, 
din emoțiile resimțite miercuri 
pe stadionuh Republicii, în timpul 
celui de-al doilea experiment — 
Teașcă (încheiat cu happy-end), 
și — în sfîrșit — din amărăciu
nea provocată de către condu
cătorii echipei Farul (care au în
cercat să mistifice identitatea lui 
Sasu, apelînd la un nume evan
ghelic), din tot acest amestec de 
lumini și umbre se 
a cincea secvență 
tului.

Etapa pare de un 
maceutic. Teoretic,
xarea și dezinteresul n-au motive 
să planeze deasupra nici unei par
tide. Dimpotrivă.

Elita provinciei — Universitatea 
Craiova și A.S.A. Tg. Mureș — 
vor juca în deplasare. Dacă an
trenorul Robert Cosmoc, Popeș
tii, Nită, Sfîrlogea și ceilalți craio- 
veni vor ști prin idei și fante
zie să facă breșe în jumătatea 
stingă a echipei băcăuane (în 
genere mai puțin rezistentă), s-ar 
putea ca Universitatea din Craio
va să devină, încă de pe acum, 
o protagonistă a campionatului 
de toamnă. Dar, la Bacău, gîn- 
dește Nicușor, a renăscut Nun- 
weiller IV și se apropie de punc
tul de fierbere talentul lui Kiss, 
al lui Duțan, Dembrovschi și 
celorlalți.

Compania Bone-Raksi-Pavlovici- 
Dumitriu III, din nou în Capitală. 
Cu atitia 
echipă, oaspeții nu 
desigur ,..L 1 
schimb, avînd un singur punct. 
Progresul constituie cel mai difi
cil adversar. Cei care își apără 
dreptul la existentă (chiar și în 
sport) sînt întotdeauna neiertă
tori. Totul pare să depindă de 
reflexele lui Mîndru, de viteza 
de execuție a paselor și a un- 
doi-urilor, singurele arme pe mă
sura înaintașilor Progresului, sub
țirei ca reclama unui medica
ment împotriva obezității.

Steaua a avut pe Prater 
ceas de mare inspirație. Ne 
sim în fata antitezei dintre 
gută și excepție. Steaua trebuie 
să clarifice dilema în partidele 
viitoare, repetînd cvasi constant o 
anumită comportare. Deocamdată 
evoluează „în dinți de 
și exclude judecățile 
Meciul ei cu U.T.A.

un 
gă- 
re-

ROMULUS

fierăstrău" 
definitive

BALABAN

Mauriu „blochează** bulonul, în timp ce Tilvescu oprește înaintarea lui Uu- 
mitriu 11. (Fază din meciul Rapid--Farul, disputat la București in campio
natul trecut)

LOTUL DE TINERET (INTR-O NOUĂ ALCĂTUIRE) SE PREGĂTEȘTE
PENTRU MECIUL CU AUSTRIA

similară a tarii

reprezentative s-au 
oară la 26 ianuarie

Rezultatul de

Miercuri, la Graz (Austria) 
echipa noastră de tineret va juca 
cu formația 
gazdă.

Cele două 
întîlnit ultima 
1966. la Verona, cu prilejul „tri
unghiularului" organizat de fede
rația italiană, 
atunci: 2—2.

Dar, mai mult 
jocul de la 20 septembrie este 
foarte important, dat fiind obiec
tivul de moment: verificarea unor 
jucători pe care antrenorul C. 
Teașcă intenționează să-i pregă
tească pentru confruntările inter
naționale oficiale ce vor urma.

decît o revanșă.

Toate acestea vin ,,la 
Universității, dar ea re- 
acura, doar o echipă 

la „roșu" care are De
mult finisaj.
F.C. Argeș, formații în-

trimită pe Li- 
de atac. Deocam- 
„om de gol". Pro- 
soliditatea liniei 

subminată, dar ju- 
preferabil ca Jiul 

de percuție. Piteș- 
de

otice caz, mai greu decit cel de 
la Viena, măcar pentru motivul 
că acela e un fapt deja consu
mat. Arădenii n-au un Ocwirck. 
nu joacă cu libero, dar au făcut 
serioase acumulări cantitative 
(neconvertite încă în calitate) și 
resimt o teribilă foame de puncte.

Două echipe în reconstrucție se 
întîlnesc la Ploiești : Petrolul și 
Universitatea Cluj. Se pare că 
mîna neiertătoare a zeuiui Cro
nos a defectat triunghiul Badea- 
Dridea I-Dragomir. Pahonțu, obiș
nuit o perioadă cu postura co
modă de libero, a reluat tricoul 
cu nr. 2 și se caută pe el, cel 
dinainte. — 
activul* 
prezintă, 
ridicată 
voie de

Jiul și 
rudite prin stil și temperament, 
se vor înfrunta (astăzi după-amia- 
ză) într-un meci deschis oricărui 
rezultat. Antrenorul Coidum in
tenționează să-l 
bardi în linia 
dată n-are alt 
cedînd astfel, 
mediane va fi 
cînd acasă, e 

■să aibă forță 
tenii, cu Dobrin amenințat 
propriul său talent (nu vrea să 
și transpire), vor juca cu gîndul 
la Ferencvaros și poate febra 
aceasta nu le va fi dăunătoare.

Rapidiștii vor da un examen 
pentru redobîndirea încrederii, 
deși Farul nu este un adversar 
docil. Atacantii constănțeni și 
apărătorii Rapidului, două linii 
de jucători atleti, se vor duela 
în viteză și forță. In schimb, 
poarta lui Utu nu va putea fi 
descuiată decît cu inteligență 
tactică. Ionescu—Dumitriu (spe
răm și Neagu) au cuvîntul.

La Brașov, echipa locală trece 
prin criza ei aproape tradițională. 
Start mediocru, depersonalizare 
tactică, moral subminat, iată în
semnele pe care băieții lui Ploieș- 
teanu vor încerca să le șteargă 
mîine de pe frontispiciu. Dar în- 

meci cu Dinamo Bucuiești 
lucru nu e de loc ușor, 

Traian Ionescu n-a reușit, 
să-și ducă echipa în formă, 
dorim (nici nu sperăm) ca 
de mîine să fie altceva 
o mică treaptă, una din 
de trepte pe
urce fotbalul

tr-un 
acest 
deși 
încă,

Nu 
etapa 
decît 
miile care trebuie 

nostru.

deplasa în 
Constanli- 
Kiss. Boc, 
— apără-

III,

Aceasta este explicația restructu
rării lotului de tineret, care la 
13 septembrie înlîlnîse selecțio
nata divizionară B.

Iată lotul care se va 
Austria : Răducanu și 
nescu — portari, Anca, 
Dinu, Deselnicu, Velea 
tori, Strîmbeanu, Dumitriu 
Lupulescu și Angelescu — mijlo
cași, Lucescu, Dembrovschi, Du
mitrache și Cuperman — înain
tași.

Citind numele celor ce com
pun actualul lot, se poate vedea 
că antrenorul C. Teașcă a întă-

Lotul echipei. în riadul de sus (de la stingă la dreapta): l.ahat 
norul echipei, Szoke, Iarna ~~
Juhasz, Matrai, Sziics,
Geczi, Takacs, lint hai.

Albert, Rakosi. 
Pancsics, Fenyvesi ;

de iubitori 
rotund din

In prezent, milioanele 
ai sportului cu balonul 
Ungaria vorbesc cu entuziasm des
pre un „11* în mare formă, care se 
pare că va fi noua mare echipă a 
Ungariei. Ați ghicit, probabil, că 
este vorba de Ferencvaros Buda
pesta, neînvinsă în actualul cam
pionat după 22 de etape !

Ca să explici succesele acestei 
formații trebuie s-o vezi la... lucru. 
Din prima clipă, spectatorul va re-

1899; culorile 
a cîștigat 

ori (prima 
oară în 

Unga- 
„Cupa 

_,Cu- 
de 2 ori.
PORTAR:

Anul înființării: 
clubului: verde-alb;
campionatul de 19 
oară în 1903, ultima 
1964); a cîștigat cupa 
riei de 9 ori; a cîștigat 
orașelor tîrguri"; a cucerit 
pa Europei Centrale* 

Lotul de jucători:
Geczi (născut în 1942, de 2 ori 
internațional A); FUNDAȘI: No
vac (1939, component al echipei 
olimpice la J.O. de la Tokio), 
Mutrai (1942, — - •
(1941), Pancsics 
internațional în 
neret și de 
(1941); MIJLOCAȘI: Juhasz (1945, 
fost ‘’ 
Sziics (1943 
juniori), Rakosi (1938 
ÎNAINTAȘI : Karaba 
fost internațional juniori și B); 
Albert (1941 — 63 A), Varga
(1945 — 8 A), ” -----
76 A), Katona (1946 — 2 A), 

Perecsi 
fost

79 A).
(1944, 
echipa de ti- 

juniori), Havasi
internațional juniori), 

fost international
----  — 37 A); 

(1942 —
63 A), 

Fenyvesi (1933

marca stilul ofensiv al „echipei lui 
Albert" (în actualul campionat, Fe- 
rencvaros a înscris în medie aproa
pe 3 goluri de fiecare meci). Trei 
înaintași se disting în mod deo
sebit prin măiestria și fantezia lor 
creatoare, Florian Albert este, de
sigur, „prima vioară": fotbalist cu o 
mare clarviziune în joc, dribler 
subtil, șuter excelent. Și coechipie
rii săi, Varga și Katona, oameni 
poate mai puțin cunoscuți, sînt 
adevărate talente, despre care, cu 
certitudine, se va mai vorbi în fot
balul mondial. Varga e o copie

Cea mai amară înfrîngere
a F. C. Austriei din era Ocwirk“

Ziarele din Viena au comentat 
pe larg victoria repurtată cu 
2—0 de fotbaliștii de la Steaua 
în primul meci cu F.C. Austria 
din cadrul „Cupei cupelor'.

Ziarul „KURIER' scrie că „fot
baliștii români practică un joc 
specific, școlii țărilor latine : în vi
teză, cu contraatacuri fulgerătoare 
care constituiau un pericol pen
tru poarta austriacă. Astfel a fost 
învinsă F.C. Austria și ea are 
acum puține șanse de calificare 
pentru turul al doilea. Echipa ro
mână nu este un „11” de vedete.

rit .tineretul* cu mai mulți ju
cători din lotul selecționatei di
vizionare. întîinirea cu echipa de 
tineret a Austriei constituie tot
odată o reverificare a lui Rădu- 
canu, Anca, Strîmbeanu, Ange- 
lescu, Lucescu și Dumitrache, 
precum și încercarea unor jucă
tori care în meciul cu selecțio
nata cluburilor din Izrael au stat 
pe banca rezervelor (Dumltriu 
111, Boc). în același timp, această 
partidă obligă la o comportare 
bună, mai ales acum, după rezul
tatul obtinut de Steaua pe sta
dionul Prater.

C. ALEXE

antre-
Kat>ma ; in mijloc : Karaba, 
în nndal de jos: Horvath, 

Foto: POBUDA

formației. Rakosi aleargă
parcurs-o în-

au constatat că ea era

aproape fidelă a lui Kocsis (jucă
torul cu „cap cPe aur"), și, deși mai 
scund, „nu iartă" la loviturile cu 
capul. Despre Varga se spune că 
va fi un jucător mai bun decît 
Puskas, datorită mai ales „bom
belor" pe care le trimite spre poar
ta adversă, cu ambele picioare (Pus
kas trăgea doar cu stîngul), din 
cele mai dificile poziții. Extrema 
Katona estfc un „argint viu" și nu 
o dată ziariștii unguri l-au com
parat cu Czibor: are o viteză de
rutantă, un dribling excelent și este 
un mare specialist în executarea lo
viturilor de la 11 m.

Cei doi mijlocași sînt adevărațtt 
„joly-jocker"-i ai echipei. Juhasz a- 
coperă mijlocul terenului și mar
chează cu severitate pe unul din 
adversari, în timp ce Rakosi ma
nevrează pe întreg terenul, angre- 
nîndu-se deseori jn dispozitivul de atac al " ------ ~ ’ 7_
cel mai mult. Specialiștii, măsurînd 
distanța pe care 
tr-un joc, _
mai mare decît cea revenind tutu
ror înaintașilor, la un Ioc 1 Ta . 
sprijinul atacului vin și fundașii 
laterali, în timp ce pe linia de 
fund rămîn „îngerii păzitori" Matrai 
și Sziics.

Practicînd un „4—2—4" elastic, cn 
accent pe ofensivă. Ferencvaros a 
acumulat în actualul campionat 
multp puncte în meciurile susținute 
în deplasare : la Pecs, Dorog, Dio- 
sgyor, Szeged și Gydr.

Cu această „carte de vizită “, vir
tuala campioană a Ungariei se de
plasează la Pitești, unde, după cum 
declară antrenorul Karo^y Lakat, 
o așteaptă un meci dificil. De a- 
ceea, un rezultat de egalitate ca 
F.C. Argeș este considerat ca satis- I 
făcător. „Apreciez fotbalul roma
nesc — spune Lakat —, am jucat 
de multe ori în compania fotbaliș>- 1 
tilor români și cunosc dîrzenia cts . 
care ei știu să-și apere șansele. Do- ; 
resc ca echipa pe care o antrene* ■ 
să lase o frumoasă impresie în mo- t 
ciul cu F. C. Argeș".

PAL BORBELTi
redactor la „Nepsport” Budapesta j

ZI NEAGRA 
ziarul „EX- 

scrie următoarele : „Iert,

dar componenții ei au o excelen
tă pregătire fizică și sînt buni 
tehnicieni".

Sub titlul „O 
PENTRU AUSTRIA 
PRESS 
13 septembrie, a fost una din 
cele mai „negre" zile din istoria 
clubului F.C. Austria. Românii 
ne-au dat o lecție prin jocul lor 
superior și modern. Ei și-an mar
cat bine adversarii, au desfăcut 
rapid jocul, trecind prin surprin
dere Ia contraatacuri. In conclu
zie: fiecare jucător al formației-: 
oaspe a fost superior adversari
lor. chiar și atunci cind nu a 
fost în posesia mingii, referin- 
dn-ne la concepția tactică, plasa
ment etc.'.

„CEA MAI AMARĂ ÎNFR1N- 
GERE A AUSTRIEI DIN ERA 
OCWIRK" își intitulează cronica 
ziarul „KRONENZEITUNG*. 
„Steaua București a arătat mult 
calm și o bună orientare în joc. 
Gratie acestor calități a cîștigat < 
fără drept de apel. Jucătorii tn 
tricouri roșii (n.r. Steaua) au. 
arătat cum se joacă, în timp ce. 
albii (F.C. Austria) au arătat tot! 
ce este rău * - - - —
manevrat în 
cutînd pase 
frînat jocul, 
paselor și a 
parcursul celor 90 de

in fotbal. Steaua a 
viteză balonul, exe- 
precise ; Austria a( 

a greșit majoritatea* 
fost inconstantă pe* 

’ • minuJe ji 
Steaua a dirijat jocul chiar 
atunci cînd mingea nu era în 
posesia jucătorilor ei, în timp ce 
„austrianii" alergau fără rost 
balonul la picior, irosindu-și for
țele... pină ce pierdeau min
gea".

cu



Pe serpentinele pasului Oituz

UN SPECTACOL DAT DE OUTSIOERI

Vasile Tudor învingător la Brașov

O etapă care nu da peste cap clasamentul general e de cele mai 
multe ori ratată ca spectacol. Cea de ieri a tulburat prea puțin acest 
clasament, și totuși nu o vom pune ia Index. Are argumente care ple
dează în favoarea ei.

Mai tntîi, media orară. Cicliștii n-au mai vrut să scape ca în ajun 
întilnirea cu radio-ul și s-au grăbit să ajungă la timp pe zgura de la Trac
torul Brașov, reușind astfel pentru prima oară în acest tur să „salte” 
peste 40 la oră.

E bine, cu atit mal mult cu cit nu ne-au lipsit obstacolele. In primul 
rind munții, care ne-au trimis ca emisar respectabilul urcuș de la Oituz. 
Splendid ca peisaj, dar cumplit ca adversar. Motoarele mașinilor au gîfîit 
din greu pe 6 km de serpentine și vă închipuiți ce travaliu au efectuat 
cicliștii, înainte de a plonja, ca intr-un bazin răcoritor, pe valea răsfi
rată dinspre Brețcu. Și n-a fost doar atit: o cireada de vaci, cuprinsă de 
o subită atracție pentru sportul cu pedale,. 1-a obligat pe alergători să sla- 
lomeze printre coarnele si cozile rumegătoarelor pentru a-și face drum. 
Acest intermezzo, din fericire fără urmări neplăcute pentru nici una din 
părțile angajate, s-a soldat doar eu o oarecare pierdere de timp.

Ritmul cursei s a restabilit, însă, repede sub acțiunea energică a out- 
siderllor întrecerii. A fost ziua lor, ieri. Fruntașii cursei au părăsit pentru 
moment scena, lăsind pe alții să se producă. în primul număr al aces
tei gale de outsiderl l-am urmărit pe bulgarul Stoicev, demonstrindu-ne 
o evadare de vreo 25 de kilometri, apoi Moberg și-a etalat calitățile de 
sprinter, iar cehul Novak, austriacul Seidi, un alt suedez, Strand, sau olan
dezul van Schalen, ieșind pentru prima oară din anonimat, au colaborat ți 
ei la reușita programului. Chiar și fostul lider Mickein, retrogradat acum, 
și-a dat benevol concursul la probele de cățărare, sprint si evadare.

Aplauzele cele mai puternice le-a stîrnit însă evoluția tînărului 
Tudor Vasile. care a uimit asistența prin executarea cu măiestrie a celui 
mai dificil număr al spectacolului : cîștigarea etapei.

După acest succes, 1 s-a propus lui Tudor Vasile să concureze la 
eategoria „consacrați”. Și el a acceptat. Urmează să-l vedem în noul său 
rol... *

BRAȘOV, 15 (prin telefon». Ple
carea in etapa a IV-a, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — Bra
șov, a fost precedată de o solem
nitate impresionantă. Mii de spec
tatori l-au aplaudat Pe Emil Rusu 
care prelua tricoul galben, felici- 
tindu-i in același timp și pe aler
gătorii din echipa secundă a Ro
mâniei, chemați pe prima linie, 
în calitate de lideri. Cel mai emo
ționai dintre toți era, firește, noul 
șef al plutonului.

— Cursa devine și mai grea 
pentru mine — îmi spune el. 
Toată lumea mă invidiază, toată 
lumea vrea să mă detroneze.

— Sper însă că rutierii din e- 
chipa ta te vor susține.

— Niciodată nu este bine să 
contezi prea mult pe altul. Tre
buie să fii in permanență în fața 
plutonului, să-l domini. Doar așa 
poți calma spiritele.

Emi] Rusu a pus în practi
că aceste precepte 1 De la 
primul și pînă la ultimul ki
lometru el a acționat ener
gic, și-a supravegheat cu atenție 
adversarii direcți, le-a temperat 
elanul. Este un titlu de glorie 
pentru noul purtător al tricoului 
galben că știe să-și strunească 
...subalternii. Vremea a fost fru
moasă și căldura a impietat mai 
puțin, fiindcă traseul a străbătut 
o zonă de munte, cu vegetație 
bogată, cu umbra generoasă a ar
borilor seculari. Seria încercărilor 
— pentru că în această etapă a 
fost vorba numai de încercări ne
realizate — a fost deschisă de bul
garul Denio Stoicev. Plecat din 
pluton pe la km 7, el s-a menți
nut in frunte, cu un avans de 
2—300 m, aproximativ 25 de km. 
N-a supărat Pe nimeni „excursia" 
lui Stoicev, pentru că nimeni n-a 
dat credit unei astfel de acțiuni. 
Sortită dinainte eșecului, ea a 
avut doar darul să... prepare ca
ravana pentru spectacolul splen
did al urcușului spre pasul Oituz. 
Kilometri de serpentine în care

Etapa a IV-a 1 Orașul Gh. Gheor- 1 Medie orară
131 km 1 ghiu-Dej—Brașov | 40,993 km.

Comentarii ți imagini telefoto de la trimișii noștri spe
ciali Hristache NAUM ți Aurel NEAGU.

--------- Astăzi •••
...are loc etapa a V-a, Brașov - Tg. Mureș (170 km). Startul 

se dă la ora 12,30 din fața Sfatului popular, îar plecarea efectivă 
la ora 12,40 de la km 1 al șoselei spre Sighișoara. Orele de 
trecere : 13,04 — Feldioara, 14,12 — Rupea, 15,53 — Sighișoara, 
16,18 - Bălăușeri. Sosirea în Tg. Mureș în jurul orei 17. Puncte de 
sprint: Rupea și Sighișoara. Puncte de cățărare : Bcțjafa, Hetiur, 
Bălăușeri, Acățari.

plutonul se înșiră într-un lung 
monom', kilometri de grea încer
care a forțelor. Un indiciu că în 
etapa de astăzi, în etapa celor 4 
puncte de cățărare, plutonul se va 
subția simțitor. Atacă cicliștii din 
R. D. Germană, frămintați de gin- 
dul reabilitării. Emil Rusu este 
în preajma lor și-i privește liniș
tit, ca un senior. El are ușurința 
urcușului și nu-și face probleme. 
Sus, la pasul Oituz, o primă sur
priză. Cîștigă sprintul de cățărare 
Dieter Mickein. Pentru prima oară 
în ultimele 24 de ore fruntea i se 
descrețește... E urmat de Kazmier- 
zak, de danezul Mikkelsen, de 
Borschel și de Vasile Sălăjan. 
Nici la coborîrea abruptă spre 
Brețcu nu este ușor. Cu peste 80 
km pe oră (!), după ce forța a 
fost solicitată din plin la Oituz, 
nu poate coborî oricine. Distanțele 
intre alergători se măresc. Ți se 
strînge inima la fiecare serpenti
nă. Aplecați spre interiorul vira
jului, cicliștii fac o demonstrație 
de virtuozitate. Coborîșul este a- 
mețitor !

Pe drumul plat care precede 
Tîrgui Secuiesc lucrurile Se mai 
liniștesc. Plutonul se regrupează, 
devenind din nou masiv. Vintul 
care bate din spate prilejuiește 
accelerarea ritmului, spre bucuria 
lui E. Rusu. Cînd se rulează cu 
46—48 km pe oră este greu de 
imaginat o detașare. De aceea, 
el își permite un moment de ră
gaz în mijlocul plutonului. Scurt, 
însă, pentru că sprintul de la Tg. 
Secuiesc creează efervescență. Emil 
își reia locul de „șef de orches
tră", supraveghind fiecare mișca
re, dar permițindu-i lui Kazmier- 
zak — omul care vrea să cîștige 
primul loc în clasamentul sprin
turilor intermediare — să-și adju
dece premiul de la Tg. Secuiesc. 
So Nielsen are ultimul prilej din 
această etapă să-și etaleze talen
tul de sprinter, și ocupă locul doi, 
înaintea lui Borschel și Mickein.

Ultimii kilometrii ai etapei pri
lejuiesc o luptă disperată. Atac 
după atac, în vîrful piramidei 
succedîndu-se toți cei care doresc

CULISE

...Antrenorul echipei Buh 
gariei, Ghencev, n-are prea 
multe motive să fie vesel: 
echipa se află pe locul 11 
în clasamentul general, la 
aproape două ore dis
tanță de lideră. Și, totuși, 
ieri avea aerul unui om 
fericit. Ce se întîmplase ? 
Încercîndu-și norocul la 
loz în plic, a cîștigat... 100 
de lei.

...în Turul României și-a 
făcut apariția o echipă de 
cineaști a studioului de la

Buftea. Obiectivele caută 
plutonul cînd străbate pe
isajul montan, înregistrînd 
pe peliculă lupta acerbă 
pentru cucerirea tricoului 
galben. Regizorul A. Mi- 
heles ne-a spus că acestea 
sînt primele secvențe ale 
noului film artistic româ
nesc „6 + Este vorba 
de un film în care acțiu
nea se petrece în lumea 
ciclistă. Secvențele din Tu
rul României vor avea o 
mare calitate: autenticita
tea.

să-și apropie victoria. Și sînt 
mulți... Băieții antrenorului Gol- 
goți, din a doua echipă a țării 
noastre, sint pe fază, marchează 
fiecare oir.' plecat în atac, apoi 
contrează. Nici n-avem timp să 
privim străzile Brașovului înțe
sate de oameni. înregistrăm în 
fugă entuziasmul cu care este pri
mită caravana. In frunte lupta 
devine palpitantă. Pe drumul lung 
și drept spre stadionul Tractorul, 
pavat cu piatră cubică, Emil Rusu 
se retrage din fruntea plutonului. 
Sînt prea mari riscurile și nu vrea 
să se lase angajat în vreo buscu
ladă. Doar prudența este mama 
înțelepciunii... Dar Vasile Tudor 
n-are rețineri. El intră primul 
pe stadion și rezistă atacului lan
sat de Kazrr.ierzak și Schalen. Un 
sprint lung pe pistă și Vasile Tu
dor trece primul linia de sosire !

Portret „telegrafic4*

Vasile Tudor a împlinit 20 de uni 
la 16 august. 1 ace parte din clubul 
Dinam o și practică ciclismul de 5 
«ni. A fost „crescut" de antrenorul 
ploieștean Sima Zosim. Component al 
echipei de tineret, care a ocupat anul 
trecut locul 111 in Turul Serbiei.

FIȘIER TEHNIC
ETAPA A IV-A, ORAȘUb 

GHEORGHE GIIEORGHIU-DEJ — 
BRAȘOV, 131 KM, MEDIE ORARA 
40,903 KM.

CLASAMENTUL INDIVIDUAL AE 
ETAPEI A IV-A: 1. VASILE TU
DOR (ROMANIA II) 3 h 11:45, 
2. Karl Kazmierzak (R.D.G.) — a- 
celași timp cu învingătorul, 3. le. 
van Schalen (Olanda) 3 h 11:46, 
4—30. D. Mickein (R.D.G.), G. Moi- 
ceanu (România I), Ij. Emanuelsen 
(Suedia), L. Borschel (R.D.G.), N. 
Cinmeti (România II), G. Nielsen 
(Danemarca), C. Crigore (România
I) , I. Ardeleana (România I), S. Su- 
ditu (Tineret II), GI1. Neagoe (In
dividuali), C. Ciocan (România II), 
C. Ciobanii (Voința Ploiești). Gh. 
Suciu (România II), A. Sofronic 
(Voința Ploiești), R. Strand (Sue
dia), J. Marek (Cehoslovacia), K. 
Kramming (Suedia). F. Seidl (Aus
tria), J. Machac (Cehoslovacia). W. 
Ziegler (România II), G. Schwab 
(Austria), Șt, Cernea (Voința Plo
iești), V. Sălăjan (Tineret 1), A. 
Suciu (Tineret I), Gh. Tomescu (In
dividuali). .1. Zelenka (Ceiios lovacia ), 
Fr. Gcra (România I) — toți același 
timp cu locul ' III

CLASAMENT GENERAL INDIVI 
DUAL, DUPĂ PATRU ETAPE I 
EMIL RUSU (ROMANIA I) 15 I, 
00:50. 2—4. W'oller /.iefller (Romania
II) , Uri Zelenka (Cehoslovacia) 
15 li 01:07. IT'im Prin sen (Olanda) 
1> îi 01:07. 5 N. Ciumeti (România 
II) 15 h 01:13. 6—8. I. Boturi 
(R.D.G.), Gh Suciu (România II). 
Fr. Gera (România I) 15 h 01:4 î

V. Tudor (România II) 15 h 
02:36. 10. S. Nielsen (Da urmarea) 
15 h 03:56. 11. R. Dreehsler
(R.D.G.) 15 h 04:55. 12. K. Kaz
mierzak (R.I).G.) 15 li 09:30. 13—H 
C. Nielsen (Danemarca). 1. Arde
leana (.România I) 15 h 09:46. 15. 
C. Ciocan (România II) 15 h 10:0). 
16—19e G. Moiceanu (R oinânia I). 
C. Crigore (România 1). C. Ciobanu 
(Voința Ploiești). A. J. Ek (Suedia) 
l<> h 10:22. 20. A. Sofronie (A i 
Ploiești) 15 h 11:24. 21. Gh. V,- 
goe (Individuali) 15 h 12*01. 22. 

>J. Marek (Cehoslovacia) 15 h 13:22 
23. J. Machac (Cehoslovacia) 15 h 
14:03, 24. L. v. Schalen (Olanda) 
15 h 14:58. 25. C. Gonțea (Vnnu 
Ploiești) 15 h 15:47. 26 I -z*. 
(Olanda) 15 h 16 35. 27. B. Croca 
(Olanda) 15 li 16:53. 28. Șt. • —

...Știfi cine a ignorat 
complet desfășurarea aces
tei mari competiții cicliste ? 
Greu de crezut și totuși 
adevărat : fabrica de bici
clete „Car pa ți*. Tovarășii 
din conducerea fabricii n-au 
găsit nici o legătură între 
biciclete și o competiție ci
clistă. Ea există totuși!

...Pînă la sfîrșitul eta
pei a IU-a Emil Rusu 
avea un singur adversar: 
Dieter Mickein. Acum are

62! Așa se întîmplă cînd 
porți tricoul galben.

...Pe adresa cicliștilor 
ploieșteni au sosit nume
roase telegrame de felici
tări. Buna lor comportare 
de pînă acum i-a satisfă
cut pe suporterii din ora
șul aurului negru. Dacă 
merg tot așa, prevăd că la 
sfîrșitul cursei ploieștenii 
nu se vor mai mulțumi să 
scrie: vor da o fuga pînă 
la București să-i felicite 
personal.

nea (Voința Ploiești) 15 h 1 >
29. H. Stenzel (R.D.G.) 15 h P» M
30. D. Mickein (R.D.G.) : 5 h
20:27.

CLASAMENT GENERAL PF F- 
CIHPE. DUPĂ PATRU KTAK: 
1. ROMANIA II 45 h 03 5.
România J 45 h 12:34. 3. R.D. Ger
mană 45 h 12:35, 4. Voința PleiefB 
45 h 13.12. 5. Olanda 45 k 21:54. 
6. Cehoslovacia 45 h 22:11. 7 Da
nemarca 45 h 35:44. 8. Suedia 45 k

rile finale) este purtat de £>. 
(27 p). în clasamentul spr\ 
intermediare conduce Kn: 
(21 P).

50:49. 9. România tineret I ♦f» h
47:11. 10. România tineret II 46 k
50:06. 11. Bulgaria 47 h 01.23. V â*
Austria 47 h 17:22.

Tricoul violet (lo<rul I Ia ni«-
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