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Antrenorul

handbalistelor

rapidiste

explică

-> ATLETII IN FEBRA EXAMENELOR
I
I • Viorica Viscopolcanu, Șcrban loan și Șcrban Ciochină 
I „vedetele întrecerilor de ieri«Dacă n-ar ii plouat atlta!... 
i • Nume noi pe tabelul de onoare al campionilor țării

înfringerea

Proaspăta promovată în pri
ma divizie a țării, Politehnica 
Calați, a reușit în etapa a 
Ill-a o surpriză de proporții. 
Ea a ÎBvins. Ia Galați, echipa 
campioană a României. Rapid 
București. Considerind necesar 
să-i informăm pe cititorii zia
rului nostru asupra cauzelor 
eșecului înregistrat de hand
balistele feroviare, l-am solici
tat pe antrenorul Pompiliu 
Simian să ne răspundă la cî- 
teva întrebări.

— Ce s-a întîmplat la Ga
lați ?

— Am pierdut din vina 
noastră. Alții ar pune cauza 
tnfringeriî în „spinarea** arbi
trajului. Dar, la noi nu a fost 
tattul. Ce vină ar putea avea 
conducătorul de joc, cînd 
handbaliste cu vastă experi
ență competitiorudă au ratat 
numeroase ocazii din poziții 
f‘« lorabile de gol. Astfel, Ana 
Stark, singură cu portarul de 
trei-patru ori, nu a fost in 
stare să concretizeze. A ratat 
și un 7 metri. Elena Hedeșiu 
de cel puțin 4—5 ori nu a 
fost capabilă să înscrie, deși 
în fața ei nu se mai afla dccît 
portarul advers.

— Alți facibri ce au influ
ențat rezultatul ?

— Terenul ne fiind îngrădit, 
spectatorii au ajuns pînă pe 
liniile care marcau marginile 
laterale și chiar în imediata 
apropiere a porții, ceea ce 
le-a stînjenit pe jucătoarele 
noastre, mai ales că publicul 
a apostrofat tot timpul, creînd 
în teren 
ridicată.
încercare

o stare de tensiune 
Arbitrul, la orice 
de temperare, era

P. I0VAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Odihnă activă
la Tg. Mureș

Cî(iva dintre participant ii 5?
| la Turul României în... ci- \
? vil. Coborîti din ța cicliș- # ?s
g tu tau startul tntr-o phm- 4 * ț
5 bare pe străzile pitorești
| ți prietenoase ale orașului §
| ardelean. Astăzi, tot de -îjMg
'i aici, din Piața Trandafiri- . țș
| lor, ei vor porni pe drumul |
j Clujului. Nu va mai fi mIfe»
| plimbare... W W,‘ W,|| I
g (Citiți rubrica noastră în pag. Vs,

o 4-o)

" MOLETARI DIN TOATE JĂR1LE, UNTȚ1-VĂ!

Ileri, de cum s-a luminat de ziuă și pînă la prînz, cred 
că am scrutat de zeci și zeci de ori înălțimile cerului. 
Plouă ? Nu plouă I Ce se va întîmpla cu campionatele 

“ de atletism ? Și după cîte am aflat mai apoi, la fel au 
d ___:: T: .“J.’j spec

tatori ai atletismului. Plouă ? Nu plouă I Și, din fericire, 
n-a plouat I Dar după atîta cantitate de apă căzută în 
ultimele zile, calitatea pistei Stadionului Republicii (nici 
așa prea grozavă, la ora 
actuală) și-a cerut „tribu
tul*. Și atleții au fost ne- 
voifi să-| plătească, rezul
tatele lor fiind cu zecimi ori 
chiar secunde, cu multi 
centimetri mai slabe decît 
se anticipa. Și totuși, chiar 
în asemenea condiții grele, 
unii sportivi au obținut per
formanțe bune, despre care 
se poate spune că ar fi a- 
vut o rezonanță și mai ma
re : 6,41 m la lungime, 
2,10 m la înălțime, 16,35 
m la triplu, 29:52,8 la 10 000 
m, 8:47,0 la 3 000 m obst., 
57,81 m la disc etc.

Ide atletism? Și dupâ cîte am aflat mai apoi, la 
fâcut toți atletii, antrenorii lor, arbitrii și fidelii 
îl — ,1 — — t   1 - j. I — 1.1.. _ -. ■ l„ .. I~SI ——. ■ m, O K l.. I ■ ■ ^4 I O ■ —J ■

I
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Finiș la 800 m

Atletismul e „sortit* par
că să-și desfășoare con
cursurile mereu și mereu în 
condiții atmosferice difi
cile.. .

„NA-K FOST TEAMA DE
PRIMUL TUR...

...ne-a declarat după cursa 
de 800 m noua campioană a 
țării, clujeanca Ileana Silai. 
„N-am uitat încă gustul de 
chinină al înfrîngerii su

mea 
de 

că în 
record-

crono-
înregistrat

ferite anul trecut la cam
pionatele de la Cluj. A- 
tunci am pornit ca din puș
că, am condus pînă în ul
tima sută de metri și efor
tul cheltuit nesăbuit m-a 
costat. N-am devenit nici 
campioană, ca să nu mai 
vorbesc de recordul națio
nal pe care-1 vizam. De 
data aceasta, n-am mai vrut 
să risc prea mult. Am tre
cut la 400 m în 68,0 s, a- 
poi cînd am văzut situația 
reală a cursei, am forțat 
și am cîștigat, cred, fără 
multe probleme. Este pri
mul titlu de campioană cu
cerit în activitatea 
sportivă. Sînt nespus 
bucuroasă, mai ales 
1967 am devenit și 
mană a țării...*

Chiar dacă acele 
metrelor n-au 
timpurile pe care le antici
pam, lupta sportivă pe care 
am urmărit-o, în special în 
al doilea tur, a fost de
toată frumusețea. Am re
marcat în mod deosebit fi
nișul Elisabetei Baciu, a 
cărei poziție (locul cinci) la 
300 m de sosire nu mai lă
sa să se întrevadă o si
tuație bună, ca și comporta
rea Ceciliei Berna, în evi
dent progres.

Rezultate: 1. Ileana 
lai (C.S.M. Cluj) 2:11,0 
campioană republicană, 
Elisabeta Baciu (Șc. 
Roman) 2:11,5, 3. Cecilia
Berna (Metalul) 2:12,7, 
Viorica Gabor 
2:12,8, 5. Elisabeta 
(Steaua) 2:15,9, 6.
Iaoob (Progresul)

Si-

2.
sp.

4.
(Rapid) 
Bucur 

Claudia 
2:16,0.

..CA LA „CUPA EUROPEI"!

Cursa masculină pe 800 
m a fost, într-o mare mă
sură, copia probei pe care 
am urmărit-o, duminică, de 
la Kiev, pe ecranele tele
vizoarelor. Gheorghe Ene a
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now peste 16 metri

pe potou, exact cum 
la Kiev, Matuscbew- 
Kemper 1 •
n-a cîștigat, Ene are

Șorban Ciochină din

adoptat — probabil — sin
gura tactică ce-i conve
nea la ora „h* a cursei. El 
a preluat inițiativa chiar 
după prima turnantă și a 
condus cu autoritate micul 
pluton de alergători. Pe ul
tima „sută” a fost ajuns de 
Bloțiu (pînă atunci pe pozi
ția treia) și întrecut, vorba 
aceea, 
făcuse 
ski cu

Deși 
meritul de a fi contribuit 
într-o mare măsură ta 
succesul spectacular al 
probei, ca și la obți
nerea performantelor în
scrise în foile de arbitraj. O 
remarcă pentru Gagiu și

Comentarii de
ROMEO VILARA 

Fotografii de M. MERESCIU
(Continuare în pag. a 2a)

ADIO INDOLENTEI ?
A trebuit sâ curgă valu

rile de cerneală ale nemul
țumirilor adunate de-a lun
gul ultimelor sezoane de 
fotbal., opinii și ipoteze ale 
doritei redresări a celui 
mai popular sport de la 
noi, sâ remarcăm că vreme 
de patru etape fruntașele 
clasamentului să-și aibă se
diile în provincie, să tremu
răm 70 de minute miercu
rea trecută pe stadionul Re
publicii alături de tinerii 
selecționați în „divizionara 
experimentală', și a trebuit.

Trimisul nostru special la „Cupa jadran".

ADRIAN VASILIU, transmite:

Echipa României a jucat slab
și a pierdut cu 7-2 în fața Ungariei

Onoarea de a deschide nd- 
cul maraton al poloniul mon
dial, ce se desfășoară în a- 
ceste zile pe coasta Adriaticei, 
la Split, a revenit echipelor 
U.R.S.S. și R.D. Germane cla
sate în această ordine pe pri
mele două locuri la europe
nele de la Utrecht. Celor •- 
proape 2 000 de spectatori 
prezenți în tribunele piscinei 
Jadran, le-a fost oferită, însă, 
doar o luptă aprigă pentru 
balon, cu mijloace mai mult 
sau mai puțin permise, în 
care jucătorii sovietici, mai 
rapizi și mai incisivi în fața 
porții, au cîștigat cu 3—2 
(1—0, 0—1, 2—0, 0—1).

A urmat meciul de debut al 
echipei României în această a 
treia ediție a competiției. Un 
debut modest în fața Unga
riei, campioană olimpică. Ju-" 
cătorii noștri au început fur
tunos și în min. 3.25 condu
ceau cu 1-—0. Szabo l-a lan
sat' perfect pe Novac care l-a 
obligat pe Molnar să scoată 
mingea din plasă. Aceasta a 
fost „tot“, pentru că pînă la 
urmă formația Ungariei, cu 
jucători mai bine dotați fizic 
și avînd o remarcabilă abilita
te tehnică, a cîștigat conforta
bil cu 7—2 (1—1, 4—0,
0—0, 2—1). „"Focul de paio“ 
al românilor s-a stins destul 
de repede și după 10 minute 
era... 5—11 A urmat o repri-

în fine, să stăm sub prime# 
ploaie de veritabilă toam-» 
nă, la București, pentru ect 
- în sfîrșit 1 - să putemt 
asista la ceea ce se chea
mă o luptă sportivă și pe 
un teren de fotbal I

Luptă sportivă în sensul 
ei cel mai adevărat, pen
tru că toate cele patru ta
bere care au evoluat și-au 
scos pe teren argumentele^ 
toate argumentele chiar, ala 
întrecerii, fie ele fizice saa 
morale.

Aș începe cu cele crtîe-
tice, de multe ori abando
nate în cabine. S-a alergat 
mult, după minge sau îrv 
îniîmpinarea ei, după ad
versarul care o avea ori se* 
pregătea s-o primească. Ami 
văzut, ca la o verilabilău- 
întrecere atletică, cupluri d» 
fotbaliști angajai! în curse, 
piept la piept pe 20-30-40. 
m, am palpitat... pe verti
cală de data aceasta — 
dacă-mi este îngăduit săi 
mă exprim astfel - o datăl 
cu buchetele de jucătorii 
desprinși de pe soi în înăl
țarea lor spre zburătoare® 
și disputata minge, ;-am 
văzut șutînd cu sete și nu 
numai o dată, dar mai pre
sus de toate acestea, căro
ra starea terenului le a- 
dăuga multiple dificultăți, 
î-am simțit pe fotbaliști 
dornici de a juca, de a 
Cîștiga, hofărîți să nu aban-

EM. DEC.

(Continuare in pag. a 2-a)

fiu nou start internațional
al atleților juniori

în localitatea Eisenach di» 
R. D. Germană se va desfășu
ra, la sfîrșitul săptăinînii, în- 
Clnirea de atletism dintre e«* 
chipele reprezentative de ju
niori și junioare ale R.D.G^ 
POLONIEI 9i ROMÂNIEI. U 
tederea acestui Triunghiular, 
sportivii români vor pleca astă- 
•cară, cu trenul, 
noastre vor lipsi 
Juniori valoroși 
Doina Bădescu,
Virginia Bond etc.) reținuți In 
lutul de seniori pentru Jocurile 
Balcanice de la Istanbul.

Din echipelo 
e serie ds 

(Ș. loan, 
Ec. Vitalios„

lent și timid, iar Grin-

lă egala și apoi istoria S-® 
repetat: am mai primit douS 
goluri de pe centru (apărăto
rii noștri și portarul Mureș.ins. 
fiind simpli spectatori), iarș 
golul realizat de Zaliscn în fi- ’ 
nai a fost doar o palidă satis
facție pentru reprezentativa ro-., 
mână care, repet, nu s-a riJ** 
dicat decît’ în prima repriză la 
nivelul valoroasei sale adver
sare. S-au greșit multe pase, 
iar marcajul adversarilor » 
fost defectuos. Atacul s-a dez
voltat 
țescu a ratat și un 4 tn la 
2—1 pentru Ungaria. In a- 
eeste condiții, diferența de 
seor apare perfect explicabilă.

ROMÂNIA : Mureșan — Fi» 
roiu. Szabo, Zahan (1), Kro
ner, Novac (1). Mărculescu, 
7.amfirescu, Grînțescu, Gulî- 
neac ; UNGARIA : Molnar —• 
Gvero, Pocsik. Sarosi. Ruso-* 
ran (I), FeUtay (3), Konrad 
II, Szivos (2), Bodnar, Kiss 
(D- , -

In ultimul meci ai seni. 
Iugoslavia a dominat copios 
echipa Italiei și a cîștigat ca 
5—1 (2—0, 2—0, 1—1, 
0—0). Gazdele prezintă și in 
acest an o echipă robustă', cu 
o mare putere de șoc. care are 
cele mai mari șanse să termi
ne învingătoare competiția.

In următorul îneci. 6 o mâ
nia joacă cu Iugoslavia.



ATLEȚII IN FEBRA EXAMENELOR Qucbi

Scoruri mari
(Urmare din pag. 1)

pentru juniorul Mircea Neamțu, 
care a încheiat cursa în imediata 
apropiere a recordului ațlețiloi 
de 47-19 ani.
I Rezultate : T. 0. Bloțiu (Rapid) 

1:50,0 — campion republican, 2. 
Gh Ene (Steaua) 1:50,1, B. N. Ga
giu (C.S.O. Pitești) 1:51,2, 4. M. 
Neamțu (I.C.F.) 1:52,5, 5. 1. Ni-
colae (Șc. sp. Focșani) 1:53,5, 6. 
L Damaschin (Steaua) 1:53,6.

DACA N-AR FI FOST „TELE- 
SIDUL"!...

•f
Întrecerea alergătorilor de la 

'400 m nu s-a terminat cu rezul- ‘ 
tate cît de cît „faimoase*, dar 
a prilejuit o luptă care cu greu 

‘se poate uita. Trei concurenți au 
Lterminat la piept, în același timp. 
^Altădată, poate că o asemenea 
Isosire ar fi dat serioase bătăi de 
?cap arbitrilor judecători. Care a 
Rfost învingătorul ? Atleții de pe 
'marginea pistei s-au repezit să-l 
felicite pe Andrei Deac, alții l-au 

'văzut campion pe Rățoi... Dar 
înainte de a fi fost comunicat re
zultatul definitiv, a fost așteptată 
fotografia sosirii. Și „Telesidul* a 
făcut... ordine! Surpriză: pe pri
mul loc s-a clasat... Teodor Puiul

Rezultate: 1. T. Puiu (Dinamo) 
48,5 — campion republicau, 2. A. 
Deac (Steaua) 48,5, B. L. Rățoi 
(Dinamo) 48,5. 4. Em. Tobias (U- 
niv. Timiș) 49,3, 5. I. Osoiauu
(Dinamo) 49,4, 6. D. Grama (Univ. 
Cluj) 49 6.

MUSTAȚĂ A VRUT SĂ-ȘI TINA 
FAGADUIALA

într-o declarație făcută înaintea 
campionatelor atletul dinamovist 
Nicolae Mustață își arăta inten
ția de a realiza un nou record 
la 10 000 m. Și a ținut să dove
dească că n-au fost simple vorbe! 
A luptat cu hotărîre cu vîntul și 
pista, cu adversarii. Păcat că a- 
bandonul lui Barabaș la 4500 m 
(iarăși un abandon al lui Barabaș; 
zău că nu știm ce se mai întîm- 
plă cu acest atlet?!) l-a făcut să 
alerge de unul singur restul dis
tantei.

Rezultate : 1. N. Mustață (Dina
mo) 29; 52,8 — campion re
publican, 2. Ov. Lupu (Steaua) 
80:13,6, 3. I. Rusnac (Steaua)
80:17,4, 4. N. Siminoiu (Rapid) 
81:27,6, 5. D. Buiac (Dinamo)
81:46,4, 6. T. Voicu (Rapid) 31:56,4.

SURPRIZA LA SPRINT FETE!

Puțini au fost cei care puneau 
la îndoială victoria Ioanei Petres
cu în finala cursei de 100 m. Și

AlVDBAi.

infringerea rapidistelor
(Urmare din pag. 1)

chiar el... „temperat* de spectatori, așa că... n-am avut ce face. 
— Și, fiindcă ați pierdut, ce ne puteți spune despre învingătoare ? 
— Handbalistele gălățene au meritul că au luptat pînă la epuizare 

pentru rezultat, dar factorul determinant al victoriei gazdelor a fost por
tarul echipei locale, care a apărat magistral. E adevărat că infringerea 
ne-a afectat, dar sperăm ci etapele viitoare să arate că la Galati a fost 
un simpla accident.

W STUDENȚII BUCURESTENI 
FAC SPECTACOL, DAR...

Universitatea București — C.S.M. 
Reșița 19—8 (8—5j. Minutul 4 al 
jocului: reșițenii punctaseră deja de 
3.ori pe cînd Universitatea nu-și ter
minase încălzirea. Suporterii îl „im
plorau" pe Gafu, care acționa rătăcit 
In căutarea... pulsului. A trebuit să 
vină al 4-lea gol al oaspeților pen- 
t!ni ca studenții să se trezească și să 
lasă la atac. Treptat pun stăpînire 
pe joc și cîștigă aplaude la scenă 
desejiisă. Reșițenii, dorind să-și păs- 

”averea<*’ acționează pripit și 
’s^teaZă mult. Studenții recuperează 
n^ngi și înscriu în serie. A fost uu 

dîrz, fără durități însă, condus 
autoritar de arbitrul G. Căpățînă. Au 
jHareat: Dinea (7), Kicsid (5), Gațu 

Radină (3) și Gînju pen- 
tru Universil’atea ; Feher (3), Reichci 
(2), Barabaș, Krubl și Feders piei 
pentru învinși. (N. Mș.).

(.• PROGRESUL BUCUREȘTI 
PE TOBOGAN

^Universitatea București — Mureșul 
Tg. Mureș 10—7 (7—4). Joc încîl- 
cit, fără Oțidee tactică.

Confecția — Progresul Î3—8 
(9—Progresul se îndreaptă cu 

totuși rapidista a cedat întîietatea 
Ecaterinei Nourescu al cărei start 
bun a fost hotărîtor.

Rezultate : 1. Ecaterina Noures- 
cu (Metalul) 12,2-campioană repu
blicană. 2. Ioana Petrescu (Rapid) 
12,3, 8, Viorica Enescu (ICF) 12,4,
4. Aura Petrescu (Steaua) 12,4, 5. 
Mariana Goth (Metalul) 12,4, 6. 
Rodica Tarălungă (Sc. Sp. Ro
man) 12,6.

CEL MAI BUN REZULTAT 
ÎN ROMANIA

Șerban Ciochină, specialistul 
nostru nr. 1 la triplu salt, a reu
șit ieri să realizeze cel mai bun 

punde așteptărilor, deoarece cu 
excepția Vioricăi Viscopoleanu 
toate celelalte concurente au ob
ținut rezultate cu mulți centime
tri sub posibilitățile lor reale.

rezultat obținut în tară, deoa
rece ultimele sale recorduri le-a 
înregistrat în străinătate (Sofia, 
Budapesta, Ciudad de Mexico, șl 
iarăși Sofia). El a avuț patru din

Senban loan deasupra ștachetei la 2jl2 m !
R.-'

cele șase sărituri pește .46 metri: 
16,35 m, 16,08 m, 16,25 m1 și 16,19 
m. Rezultate : 1. S. Ciochină (Me
talul) 16,35 m-campion republican,
2. O. Viscopoleanu (Steaua) 15,62,
3. V. Dumitrescu (Dinamo) 15,54,
4. V. Răut (Rapid) 15,15 (I), 5. M. 
Petra (Steaua) 14,81, 6. G. Bloos 
(Rapid) 14,64.

METRONOMUL VIORICĂI 
VISCOPOLEANU

Pentru a opta oară în decursul 
acestui sezon, recordmana națio
nală la săritura în lungime a în
cheiat întrecerea cu un rezultat 
de peste 6,40 m și, dacă nu mă în
șel, acesta a fost al patrulea con
curs în care a obținut 6,41 m. Re
zultatul vorbește de la sine, în- 
scriindu-se la un loc de frunte în 
ierarhia mondială a acestei probe. 
Cu adevărat, o constantă de... me
tronom !

Evident, cu un asemenea rezul-

pași siguri spre divizia B! în cele 
trei etape ale campionatului, echipa 
Antoanctei Oțelea nu a reușit să 
cîștige nici un meci. în partida cu 
Confecția, nu am putut vedea măcar 
o acțiune finalizată corect la poarta 
Irinei Naghi. Profitînd de numeroa
sele greșeli tehnice și de pregătirea 
fizică necorespunzătoare a jucătoare
lor de la Progresul, handbalistele de 
la Confecția au declanșat dese con
traatacuri. soldate în majoritatea lor 
cu goluri.

Kste de datoria antrenorului Radu 
Bădescu de a lua măsurile necesare 
cît mai grabnic... pînă nu va fi prea 
tîrziu. (R. VIȘAN).

Qoio DIVIZIA NAȚIONALĂ A
Politehnica Cluj — Industria linii 

Timișoara 6—5 (3—0, 1—1, 1—2, 1—2). 
La început, studenții au combinat 
eficace șl au acumulat un avantaj 
care avea să se dovedească decisiv. 
Apoi ei au slăbit ritmul, permițînd 
timișorenilor să preia inițiativa și 
să reducă din handicap. Au înscris: 
Daroczl 3, Spiengold 2, Dobariu pen
tru clujeni, Ladanl 4 și Bernstein 
pentru timișoreni. (P. BADVANl-co- 
resp.).

Crișul Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș 10—2 (0—0. 5—0, 4—0, 1—2). în 
duda acestei victorii la scor, orăde- 

tat reprezentanta clubului Steaua 
n-a avut emoții în ceea ce pri
vește cucerirea titlului de campioa
nă a tării, a doua clasată rămînînd 
în urma sa cu exact 40 de centi
metri.

Rezultate: 1. Viorica Viscopo- 
leanu (Steaua) 6,41 m - campioană 
republicană, 2. Elena Vintilă (Di
namo) 6,01 m, 3. Maria Salamon 
(Steaua) 5,64 m, 4. Victoria Se
cară (I.C.F.) 5,45 m, 5. Alina Po
pescu (Lie. 35 Buc.) 5,45 m, 6. 
Adriana Ciobotaru (Dinamo) 5,43 
m.

în ceea ce privește nivelul va
loric general al acestei probe, tre
buie să arătăm că el nu cores-

RECORDUL A TREMURAT CA O 
FRUNZĂ I

Se încheiaseră toate probele pe 
stadionul învăluit în înserare. Lu
minile reflectoarelor abateau um
brele nopții. în turnanta din stin
gă tribunei principale, tînărul stu
dent loan Șerban rămăsese ulti
mul atlet în întrecere. în întrece
re cu sine însuși, cu recordul țării 
(2,11 m, pe care-1 deține împreui. 
nă cu Cornel Porumb). Ștacheta 
strălucește pe suporți, la 2,12 ni. 
Privirile spectatorilor, ale celor 
putini care au rămas pînă la sfîr- 
șit, îi urmăresc fiecare mișcare. 
Șerban este hotărît să rămînă sin
gur recordman. Se vede aceasta 
din atenția cu care-și pregătește 
săriturile. Din păcate, de fiecare 
dată, deși Șerban Ioan a avut 
înălțimea necesară și recordul a 
tremurat ca o frunză, bara ușor 
atinsă, n-a vrut să rămînă sus!

Oricum, să recunoaștem, chiar 
și fără record, Șerban loan și-a 
cinstit cu un rezultat remarcabil
primul său tricou de campion re
publican la seniori. Apropo de 
rezultatul său : remarca cineva că 
la Kiev, la „Cupa Europei*, să
ritura în înălțime a fost cîștigată 
cu... 2,09 m !

Rezultate: 1. Șerban loan (Po
litehnica Buc.) 2,10 m — campion 
republican, 2. M. Mitilecis, (I.G.F.) 
2,00 m, 3. AI. Spiridon (Dinamo) 
2,00 m, 4. Eug. Ducu (Steaua) 1,97 
m, 5. A. Berbece (Dinamo) 1,97 
m, 6. R. Moise (I.G.F.) 1,90 m.

CERCETÎND FOILE DE CON
CURS, AM GASlT NOTATE 

URMĂTOARELE REZULTATE:

110 mg: 1. N. Perțea (Steaua) 
14,4 — campion republican, 2. N. 
Macovei (Steaua) 14,5, 3. Șt. Szat- 
mari (Univ Cluj) 14,9, 4-5. K. So- 
col (Univ. Cluj) și Ad. Schneider 
(Polit. Timiș) 15,2, FI. Drăguleț 
(I.C.F.) 15,9; 100 m: 1. Gh. Zamfl- 
rescu (Steaua) 10,6 — campion re
publican, 2. B. Iliescu (Metalul) 
10,7, 3. A. Munteanu (Inst. Con- 
str.) 10,8, 4. P. Ciobanu (Dinamo) 
10,9, 5. A. Stamatescu (Steaua) 
10,9, 6. G Rizon (ICF) 11,0.

4X100 M: 1. Dinamo (Nichifor, 
Rățoi, Jurcă, Ciobanu) 41,7-cam- 
pioană republicană, 2. Steaua 41,9,

nii s-au comportat sub nivelul obiș
nuit și au ratat multe ocazii clare, 
printre care și trei aruncări de la 
4 m. Remarcabilă comportarea junio
rilor Harabula și Gui, debutant! în 
echipa Crișul. Au Înscris : Lengyel 
4, Marinescu 3, Alexandrescu 2, Ha
rabula pentru gazde, Chirllă (auto
gol) și Nagy pentru Mureșul, (P. 
LORINCZ-coresp.).

I.C.F. — Voința Cluj 5—2 (2—1, 0—0, 
2—1, 1—0). Au înscris : Popescu 2, 
P. Kroner, Sllha, Nestor pentru 
I.C.F., Rusu 2 pentru Voința.

3. Universitatea Cluj 43,2, 4.
Dinamo II 43,2.

3000 M OBST.: 1. Z. Vamoș 
(Dinamo) 8:47,0-campion republi
can, 2. V. Caramihai (Steaua) 
8 :56,6, 3. Gh. Cefan (Șt. roșu Br.) 
9:02,8, 4. I. Căpraru (C.S.M. Cluj) 
9:07,0, 5. M. Păduraru (Met. Ro
man) 9:17,0, 6. P. KorOsi (Met. 
Hunedoara) 9:22,6.

DISC : 1. I. Naghi (Steaua) 57,81 - 
campion republican, 2. V. Sălă- 
gean (Șt. roșu Br.) 50,42, 3. Z. 
Hegheduș (Dinamo) 48,11, 4. L. 
Kotlar (Metalul) 45,83, 5. K. So- 
col (Univ. Cluj) 45,36, 6. B. Schus
ter (Univ. Cluj) 43,18.

SULIȚĂ: 1. W. Socol (Steaua) 
70,34-campion republican, 2. Gh. 
Popescu (A.S. Cugir) 69,60, 3. D. 
Silaghi (I.C.F.) 68,02, 4. G. Pikul- 
ski (Polit. Timiș.) 66,34, 5. D. Ma
rian (I.C.F.) 65,62, 6. V. Iancu (Pe
trolul PI.) 64,08.

GREUTATE FETE: 1. A. Sălă- 
gean (Tractorul Br.) 15,51-campioa
nă republicană, 2. El. Elic (Meta
lul) 14,74, 3. L. Oros (Steaua) 13,27,
4. Șt Pînzaru (I.C.F.) 12,91, 5. El. 
Lefter (I.C.F.) 12,90, 6. G. Mură- 
rescu (Sc. sp. Roman) 12,62.

SULIȚĂ FETE : 1. M. Peneș
(Dinamo) 50,96-campioană republi
cană, 2. M. Ciurea (Dinamo) 49,84, 
3. El. Neacșu (Sc. sp. C.-lung) 
46,12, 4. T. Bucura (I.C.F.) 44,78,
5. I. Stancu (Dinamo) 44,46, 6. L. 
Doți (I.C.F.) 44,22.

★
Astăzi, de la ora 14, sînt pro

gramate întrecerile din cadrul 
zilei a doua a campionatelor re
publicane de atletism ale seniori
lor. Ca și ieri, locul concursului 
este Stadionul Republicii. Singură' 
aruncarea ciocanului se va desfă
șura departe de privirile specta
torilor, la „turnul de parașutism* 
din parcul sportiv „23 August". 
S-ar fi cuvenit ca măcar la „na
ționale* să fie văzuți pe același 
stadion, alăturea celorlalți atleți, și 
aruncătorii de ciocan !

kbeob Campionatul pe echipe

® Arbitrul V. Șchiopu despre meciul de la București
„Reuniunea a oferit meciuri 

foarte frumoase — apreciază ar
bitrul V. Șchiopu — mai ales la 
categoriile semimuscă, muscă, pa
nă și ușoară. în mod deosebit 
s-a remarcat perechea Gh. Stan- 
V. Așteleanu, la care am remar
cat lovituri variate, eschive de 
toată frumusețea, blocaje aproape 
perfecte. Printre boxerii care s-au 
impus este și orădeanul Irinei 
Pop, de altfel singurul învingător 
din rîndurile oaspeților.

Au fost însă și cîteva partide 
care nu au plăcut, în frunte 
situîndu-se cea dintre mijlociii 
Gh. Bunea și Al. Ciurea. Ca o 
concluzie legată de desfășurarea 
meciurilor, ambele formații, bine 
pregătite fizic, au pus prea mult 
accentul pe forță. Acest lucru 
uu a dăunat totuși spectacolului.

în legătură cu arbitrajele, a 
surprins în mod neplăcut absen
ta „oficialilor* I. Cetățeanu (Cra

ADIO INDOLENTEI?
(Urmare din pag. 1) 

doneze lupta, această minunată 
și inegalabilă în frumusețe luptă 
sportivă, să nu se lase doborîți 
sub aripile frînte ale unei prema
ture oboseli, ale renunțării la 
dispută și sub semnul resemnării 
(ah, ce urîtă, ce forțată împere
cherea aceasta dintre ideea de 
sport și resemnațe!).

Rapidul, în atac, primea gol, 
dar revenea dîrz în spațiul de 
joc al oaspeților. Minutele tre
ceau, dar echipa nu se împăca 
cu ideea de a părăsi terenul în
vinsă. La fel și în jocul dintre 
Progresul și A.S.A. Tg. Mureș. 
Bucureștenii au întors pe dos un 
rezultat nefavorabil, care cu pu; 
țin timp în urmă, poate cu numai 
7 zile, ar fi însemnat înfrîngere si
gură. Steaua a cîștigat la Arad, 
Farul la București, F. C. Argeș la 
PetroșenL Propriul teren nu a mai 
constituit barajul de cel puțin 
50% în drumul spre succes al ce
lor care joacă în deplasare 1

în București, s-a ratat cu ge
nerozitate dar s-au și încercat 
mult porțile în ambele meciuri, 
greșindu-se uneori într-adevăr mi
limetric, erori pe care publicul nu 
le-a încriminat fiindcă... prea au

în categoria A
în etapa a XV-a s-au disputat 

doar patru meciuri. Iată amă
nunte de la cele trei întîlniri ne
amintite în edițiile noastre de du
minică și luni.

RAPID — GLORIA 3—8 (3—5). 
Scorul întîlnirii putea fi' mai 
mare dacă partea finală a acțiu
nilor nu era deseori dezlînată. 
Rapidiștii nu au putut profita de 
avantajul terenului, dovedindu-se, 
clar, mai slab pregătiți decît în
vingătorii. Punctele au fost în
scrise de Stănculescu (lovitură de 
pedeapsă), Soare (încercare) și 
Crăciunescu (transformare) pen
tru Gloria și de D. Marinescu 
(încercare) pentru Rapid. A arbi
trat corect Șt. Cristea. (D. Dumi
trescu — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — AGRO
NOMIA CLUJ 17—0 (9—0). în 
pofida scorului, se poate- spune 
că gazdele au prestat cel mai 
slab joc pe teren propriu din 
actualul campionat, reușind o ase
menea victorie doar datorită plu
sului de rutină de care dispun și 
unor greșeli grave ale oaspeți!or. 
Au înscris Bercu, Doiciu și Ba- 
chiș cite o încercare, Celea două 
lovituri de pedeapsă și Vătafu o 
transformare. A arbitrat bine A. 
Barbu — București (E. Petre — 
coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — PRE
CIZIA SĂCELE 40—0 (18—0).
Gazdele au practicat un joc fru
mos, „la mină", cu multe faze 
spectaculoase datorate liniei de 
treisferturi, înscriind 9 încercărj. 
Autorii acestora sînt Bărgăunaș 
(trei încercări), Manase, Țopa, 
Florescu, Manea și Pascal. Res
tul punctelor sînt „semnate" Flo
rescu (două lovituri de pedeapsă 
și o transformare), Manea (o lo
vitură de picior căzută) și Țopa 
(o transformare). A arbitrat bine 
C. Cocor — București (El. Solo
mon — coresp. principal).

iova) și I. Ștefan (Galati). în a- 
ceastă situație, arbitrul craiovean 
V. Berezovschi a fost nevoit să 
conducă singur toate meciurile. 
Ca delegat general al acestei 
reuniuni, pot afirma că Berezov
schi și-a făcut pe deplin dato
ria*.

REZULTATE TEHNICE : M. Lu- 
mezeanu (B) b.p. I. Nica (<3) i 
I. Pop (C) b.p. Șt. Constantin (B); 
I. Lungu (B) b.p. N. Constantin 
(G); Gh. Stan (B) egal cu V. Aș
teleanu (C); C. Negoescu (B) b. ab. 
8 I. Ion (C); N. Deicu (B) b.p. 
N. Bubău (G); Gh. Voicu (B) 
egal cu R. Lazea (G); N. Enciu 
(B) b. ab. 1 I. Nyri (G); Gh. 
Bunea (B) egal cu Al. Ciurea 
(G); P. Cîmpeanu (B) b. ab. 1 
A. Bora (C) „• M. Niculescu (B) 
a cîștigat prin neprezentarea ad
versarului. Victoria a revenit se
lecționatei bucureștene cu scorul 
de 17—5.

fost frumoase și l-au încălzit, în 
ciuda timpului răcoros. Altă dată 
— chiar cu 7 zile în urmă poate — 
de cîte o ratare se agățau cu 
crispare jucătorii și suporterii, în- 
cărcînd-o cu semnificații de sim
bol. Acum s-a ratat și de o parte 
și de alta, s-au înscris 8 goluri 
și - indiferent de învingători și 
învinși - s-a jucat fotbal. Lumea 
a fost mulțumită și stadionul a 
respirat amplu 180 de minute 
în șir.

De ce am făcut aceste consi
derații pe lîngă cele tehnice ale 
colegilor cronicari ? Fiindcă cupla
jul bucureștean și — se pare în
treaga etapă — a stat sub sem
nul unei despărțiri, de toți do
rită : aceea de indolență. în fond, 
această tristă noțiune reunește 
tot ce s-a scris rău despre fotba
lul nostru în ultima vreme indife
rent cui îi aparținea...

A trebuit să curgă în valuri de 
cerneală nemulțumirea noastră... 
a trebuit poate să vină prima 
ploaie de toamnă adevărată... a 
trebuit să se încingă cifrele cla
samentului, ...cine știe ce/'încă, 
dar știm că dorim ca echipele 
de fotbal să spună în sfîrșit răs
picat : .ADIO INDOLENTEI".



FOTBAL CRONICA DIVIZIEI B
SERIA I

Post-față
Ia etapa a V-a

Iată-ne. așadar, post-fațînd cea 
de-a cincea etapă, apropiindu-ne 
vertiginos de prima turnantă a 
campionatului național. Desfășu- 
rîndu-se sub tirul încrucișat al cri
ticilor venite din toate părțile, în
trecerea tinde să se așeze, deși 
în fiecare nouă 
seismice provoacă 
„straturile" clasamentului, 
dar sigur, nespectaculos dar 
ce, echipa dinamoviștilor 
reșteni și-a făcut loc spre 
tea clasamentului, aducînd 
vadă în plus pentru valabilitatea 
zicalei potrivit căreia „din cîștiguri 
mici n-a sărăcit nimeni". Două 
victorii, trei meciuri egale, șapte 
goluri maroate, itrei primite — 
iată bilanțul noului lider, bilanț 
care arc — îmi pare — o valoare 
de simbol pentru felul de a fi al 
actualei ediții a campionatului di
viziei naționale A, pentru această 
a cincea etapă.

Să explicăm.
Cele mai afeatate de evenimen

tele petrecute în fotbalul nostru 
au fost echipele grele ale cam
pionatului, echipele care au dat 
jucători pentru loturile reprezen
tative. Faptul n-a rămas fără ur
mări și, în debutul întrecerii, a- 
cestea s-au prezentat oarecum ne
sigure, mai mult prudente, tato- 
nînd atît disputa cît și reacția 
presei, a publicului. Adăugind cri
za Rapidului și tendințele de re
formă de la Dinamo București și 
Steaua avem cîteva cauze aile aces
tui mers pe vîrfuri al tradiționale
lor veleitare. Dinamo București și 
Steaua par să fi căpătat mai re
pede siguranța necesară, giuleștenii 
rămînînd mar câți de oboseală, 
incapacitatea de a-și depăși 
tuala condiție.

Semne vestitoare de 'progres au 
apărut și în jocul Petrolului și al 
F.C. Argeșului. Singură Universi
tatea Craiova pare să-și păstreze 
identitatea de anul trecut, menți- 
nîndu-se pe o poziție fruntașă 
atît în ce privește clasamentul, cît 
și valoarea jocului prestat. Aceas
ta, sub raportul strict al rezulta
telor. Dincolo de ele se află însă 
nivelul jocului practicat, baza pe 
care sînt obținute aceste rezultate. 
Cel mai izbitor aspect rămîne a- 
cela al eficacității, al relației din
tre ocaziile create și cele concre
tizate. Cronicarii partidelor etapei 
a cincea au remarcat, aproape in 
corpore, multitudinea erorilor de 
ordin tehnic, personale sau colec
tive, care au făcut ca atacanții să 
nu-și fruatifice propriile eforturi. 
Criza de timp și spațiu, în care 
se află acum înaintașii — datora
tă în special măsurilor preventi
ve luate de către apărători — le 
dezvăluie la modul cal mai acut 
insuficienta instruire tehnică. Și 
exemple avem destule, gîndindu-ne 
atît la pozițiile favorabile pe care 
le-au avut Ion Ionescu, Neagu, 
Iancu sau Dumitriu III, în meciu
rile din București, cît și la cele 
existente pe terenurile din Brașov, 
Arad sau Bacău. Se află poate 
în aceasta și una dintre cauzele 
care îngăduie, în acest sezon, exis
tența unei surprinzătoare situații 
(pentru fotbalul nostru): numărul 
mare de puncte adiționate de e- 
chipele oaspe. Mai norocoși, ata
canții oaspeților (cu excepția ce
lor de la A.S.A. Tg. Mureș) au 
realizat golurile necesare obținerii 
victoriei sau egalității dorite. Și

vorba de goluri 
util de remarcat

etapă mișcări 
deplasări în 

încet 
efica- 
bucu- 
frun- 

o do-

de 
ac-

fiindcă a venit 
— ni se pare 
faptul că echipele noastre sînt în 
continuare datoare la acest capi
tol. Argumente ? 14 goluri, în e- 
tapa a II-a, 15 în a III-a, 16 în 
ultima.

Un alt aspect al etapei a cin
cea — valabil și pentru preceden
tele sale — este scăzuta tehnici
tate a jocurilor. înaintăm spre 
octombrie și terenurile vor deveni 
din oe în ce <mai grele. Orioît de 
masiv ar fi suportul fizic, lip
siți de mijloacele tehnice cores
punzătoare, jucătorii noștri vor 
reuși cu greutate să aplice teoriile 
tactice preconizate. Sau, nu vor 
reuși de loc. Succesul de miercu
rea trecută, de pe Prater, a fost 
obținut de către Steaua nu prin- 
tr-un volum mai mare de angaja
ment fizic, ci prin numărul redus 
de erori tehnice ; Negrea, de pil
dă, n-a greșit pasa, în cele 90 de 
minute, decîit de trei ori. Ceea ce 
înseamnă foarte mult. Și, în pluș, 
acurateța tehnică 
sine prospețimea 
aplicării logice a 
manevră tactică.

Pozitive pentru
— creșterea generală a comba

tivității, fapt exprimat în echili
brul de forțe existent în majori
tatea partidelor.

— sportivitatea în cane s-an 
desfășurat jocurile, clement esen
țial pentru evitarea accidentări
lor, îndeosebi acum cînd terenu
rile sînt desfundate.

Deocamdată, atît.

atrage după 
fizică necesară 
principiilor de

ultima etapă :

VALENTIN PĂUNESCU

CHIMIA RM. VÎLCEA — CHI
MIA SUCEAVA (2—0). Echipa 
locală, în revenire de formă, a 
reușit să cîștige pe merit în re
priza a doua, cînd Mihăilescu a 
centrat de cîteva ori ireproșabiL 
Golurile au fost marcate de Dră- 
gușin (min. 55) și Tăbîrcă (min. 
57). Competent, arbitrajul lui N. 
Mihăilescu — București. (D. Ro- 
șianu — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
ELECTRONICA OBOR (2—1). 
Gazdele au dominat mai mult 
și au ratat numeroase ocazii. 
S-au remarcat Olteanu și Gheor- 
ghe de la Ceahlăul și Rădulescu 
de la Electronica Obor. Au mar
cat : Olteanu (min. 66 și 71), res
pectiv Rădulescu (min. 47). Ar
bitrul V. Liga — Galati, foarte 
bun. (C. Nemțeanu — coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI (1—0). 
în ciuda unei ploi torențiale, 
care a durat 45 de minute, jocul 
a fost de un bun nivel tehnic. 
Scorul strîns se explică prin fap
tul că apărarea bucureștenilor a 
destrămat numeroase atacuri 
ale gălățenilor. Și oaspeții au 
avut o bună ocazie de a înscrie, 
în min. 87, dar fundașul Stancu 
a scos balonul de pe linia por
ții. Golul a fost realizat de Adam 
(min. 42), care a reluat cu capul 
mingea la o lovitură liberă. 
Corect arbitrajul lui P. Badea — 
Brașov. (State Constantinescu — 
coresp. principal).

POIANA CÎMPINA — ME
TROM BRAȘOV (1—0). Joc de 
bun nivel tehnic, cu multe faze 
spectaculoase. Atacanții 
Poiana au ratat 
au avut și două 
marcat Moraru 
Poiana, Bălăianu 
Metrom. Golul a fost marcat în 
miu. 64, cînd Moraru a speculat 
o greșeală a apărării adverse. 
La reușita jocului, desfășurat în- 
tr-o perfectă sportivitate, a con
tribuit și arbitrajul excelent al lui 
C. Niculescu — București. (C. 
Vîrjoghie — coresp.).

VICTORIA ROMAN — FLA
CĂRA MORENI (0—1). Peste 
4 000 de spectatori au asistat Ia 
această partidă, desfășurată pe • 
ploaie măruntă. Gazdele au în
grămădit jocul pe mijlocul tere
nului. Jucătorii de la Flacăra 
s-au apărat supranumerla și au 
contraatacat periculos. Unicul gel 
a fost înscris de Frîncu (min. 38). 
A condus foarte bine T. Leca — 
Brăila. (G. Groapă și 
teanu — coresp.).

CLASAMENT

1. C.s.M.s. iași
2. Slderurgistul Gl.
3. C.F.R. Pașcani
4. Ceahlăul P. Neamț
5. Flacăra Morenl
6. Poiana Cîmplna
7. Chimia Suceava
8. Victoria Roman
9. Metalul Buc.

10. Metrom Brașov
11. Portul C-ța
12. Electronica Obor
13. Chimia Rm. Vîlcea
14. Politehnica Buc.

5
5
5
5
S
5
S
S
5
5
5
5
5
5

C. Broș-

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

PolitehnicaETAPA VIITOARE ;
București — Victoria Roman, Portul 
Constanța — Siderurgistul, C.S.M.S. 
Iași — Chimia Rm. Vîlcea, Chimia 
Suceava — Metrom Brașov, Flacăra 
Moreni — Metalul București, Electro
nica Obor — Poiana Cimpina, C.F.R. 
Pașcani — Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A II-A

L O T O • P
LA 24 SEPTEMBRIE

CONCURS EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES

echipei 
multe ocazii și 
„bare*. S-au re- 
și Țică de la 
și Bîrsan de la

Prin telefon de la trimisul nostru
special, CONSTANTIN ALEXE

Echipa de tineret a sosit la Graz
Plecată luni din Capitală, echi

pa națională de tineret a sosit 
în jurul orei 22 în orașul Graz, 
unde miercuri va întîlni echipa 
națională de tineret a Austriei.

După o călătorie de aproxima
tiv o oră și jumătate cu avionul, 
jucătorii noștri au sosit în capi
tala Ungariei. De la Budapesta, 
ei și-au continuat drumul cu tre
nul pînă la Viena. O nouă 
„transbordare* și după alte pa
tru ore de mers cu trenul, jucă
torii noștri au poposit la hotelul 
„Wetzer", unde sînt cantonați pe 
perioada șederii lor la Graz.

Antrenorii CONSTANTIN 
TEAȘCĂ și DINCĂ SCHILERU 
vor forma echipa din următorul 
lot de jucători: Răducanu și Con- 
stantinescu (portari), Anca, Kiss, 
Boc, Dinu, Deselnicu și Velea (a- 
părători), Strîmbeanu, Dumitriu 
III, Lupulescu, Angelescu (mij-

locași), Lucescu, Dembrovschi, 
Dumitrache și Cuperman (înain
tași). Dată fiind ora tîrzie la care 
am ajuns, alte amănunte în numă
rul viitor.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
C.S.M. REȘIȚA (4—1). Joc cu 
meroase greșeli tehnice individuale 
de ambele părți. Studenții, deși au 
avut în permanență inițiativa, n-au 
reușit să desfacă apărarea reșițeană 
decît după înscrierea primului gol 
din fază fixă (la o lovitură liberă 
indirectă executată de către Regep). 
In continuare, Politehnica a desfă
șurat un joc combinativ. Oaspeții au 
rezistat doar o repriză. După primi
rea golului, ei au căzut complet, ju- 
cînd uneori dur. Golurile au fost în
scrise de Cotormani (min. 56), Sur- 
dan (min. 63), Regep (min. 65) si 
din nou Surdan (min. 86). în min. 
89, Arnoțchi îl trîntește in careul ti
mișorean pe Rotaru și după aceea 
înscrie. Spre stupefacția tuturor, ar
bitrul N. Lazăr — Petroșeni acor
dă gol. (P. Arcan — coresp. prin
cipal.

CRIȘUL ORADEA — MINERUL 
BAIA MARE “
denilor este 
jocul aproape 
au cedat total 
nute. Au marcat: Iacob (min. 
Ujvari (min. 77) și Kun II (min. 
82). A arbitrat bine Ion Cîmpcanu 
— Cluj. (Iosif Boitoș — coresp.).

A. S. CUGIR — C.F.R. ARAD 
(3—2). Gazdele au dominat 70 de 
minute, supurând unei presiuni pu
ternice poarta

nu-

(3—0 ). Victoria oră- 
merilată, ei controlind 
tot timpul. Băimăreuii 
in ultimele 20 de mi-

5),

Coman a făcut o partidă remar
cabilă la Tg. Jiu solvind tot ce 
s-a tras pe spațiul porții in me
ciul de la Petroșeni.

Foto : Aurel Dula

R O N O S P O

S.
un

La 24 septembrie 1967, A. 
Loto-Pronosport organizează 
nou concurs excepțional PRONO
EXPRES cu autoturisme în nu
măr nelimitat: „Renault 16", 
„Skoda 1000 M.B.", „Fiat 850", 
.Trabant 601" pentru variantele 
cîștigătoare cu 6 din 9.

Prin tragere la sorți, pentru 
variantele cu 5 din 9 și 4 din 
9, se atribuie 10 autoturisme: 
2 „Moskvici" cu radio, 2 „Sko
da 1000 M.B.", 2 .Fiat 850" și 

"4 .Trabant 601".
Se mai atribuie 100 excursii 

cu petrecerea Revelionului la 
BRAȘOV.

Premii în bani 
pentru variantele 
4 din 9. Se efectuează 10 extra
geri de cîte 9 numere din 49 
fiecare, în 4 faze. în total, se 
extrag 90 de numere.

Cu 30 de lei puteți participa 
la toate cele 10 extrageri.

Tragerea va avea loc în ziua 
de duminică 24 septembrie a.c.

De la începutul anului șl pînă 
la 15 septembrie 1967, cîștigăto- 
rii la sistemele Loto-Pronosport 
au obținut peste 530 de autotu
risme. Un bun prilej de a cîștiga 
autoturisme vi-1 oferă concursul 
excepțional PRONOEXPRES din 
24 septembrie 1967. Amănunte

de valoare fixă 
cîștigătoare cu

gir a condus cu 3—ft. oină in miri. 
74 dar în final a fost la un pas da 
a fi egalată. Au marcat : Smadea 
(min. 35, 46 și 66), respectiv Curtu 
(min. 74) și Beșcucă (min. 75). 
Ștefan Patcoș — Oradea a arbitrat 
bine. (M. Vîlceanu — coresp.).

C.F.R. CLUJ — C.F.R. TIMIȘOA
RA (0—1). Clujenii au dominat cea 
mai mare parte a timpului, dar nu 
au putut înscrie. Oaspeții, fără a 
străluci, au cî ști gat prin punctul 
marcat de Mițaru (min. 47), după o 
combinație cu Fodor. A condus bine 
G. Pop — Hunedoara. (N. Todoran- 
coresp.).

VAGONUL ARAD — GAZ ME
TAN MEDIAȘ (1—0). Meci de fac
tură tehnică mediocră. Vagonul a 
atacat majoritatea timpului, dar îna
intașii săi au complicat acțiunile o- 
fensive, în timp ce medieșenii s-au 
apărat bine. Oaspeții au temperat 
jocul și au contraatacat, fără insă 
să pericliteze poarta arădenilor. Uni
cul gol a fost înscris de Boroș, in 
min. 54. A arbitrat bine 1. Soos — 
Tg. Mureș, (G. Nicola ila — coresp.).

METALUL HUNEDOARA —, 
IND. SÎRMEI C. TURZII 
în prima repriză, -jocul a fost echi
librat. Ambele echipe au marcat cîte 
un gol: în min. 32 Szoke (Ind. sîr- 
mei) a înscris in propria poartă, iar 
în min. 35 Pîrru a restabilit ega
litatea. După pauză, locainicit au 
fost mai periculoși si au marcat go
lul victoriei prin Hristos (min. 71), 
care a transformat un 11 m. 1n min. 
81, jucătorul Mercea (Metalul) a 
fost eliminat pentru Âlovirea adver
sarului. N. Mogoroașă- Craiova a ar
bitrat cu scăpări. (V Albii —•
coresp. principal).

C.S.M. SIBIU — OLIMPIA O- 
RADEA (2—0). Ambele echipe -iu 
făcut risipă de energie și au avut 
perioade egale de dominare. In pri
ma repriză gazdele au controlat jo- 
cul și au înscris de două ori prin 
Laufceag (m min. 11) și Flic hiș 
(min. 44). Repriza a doua a apa'ți
nut oaspeților, dar aceștia nu au putut 
modifica scorul. G. Peres — Cluj a 
arbitrat satisfăcător (I. Bot oca n — 
coresp.)

clasament

1. C.F.R. Tim. 5 4 0 1 12— 2 8
2. Vagonul Arad 5 4 0 1 6— 3 a
3. Crișui Oradea 5 3 11 7—2 7
4. Politeh. Tim. 5 3 0 2 13— 7 6
5. A.S. Cugir 5 3 0 2 6—10 6
6. Ind. s. C. Turzii 5 2 12 9—6 5
7. C.S.M. Sibiu 5 2 12 6—6 5
8. Metalul Huned. 5 2 12 5—6 5
9. Gaz m. Mediaș 5 2 12 5—7 5

10. C.F.R. Arad 5 2 0 3 6—6 4
11. Olimpia Oradea 5 2 0 3 6—10 4
12. C.S.M. Reșița 5 113 3—6 3
13. C.F.R. Cluj 5 10 4 10—14 2
14. Minerul B. M. 5 10 4 3—12 2

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia
Mare — Gaz metan Mediaș. Metalul 
Hunedoara’ — C.F.R. Timi oara. ind. 
sîrmei C. Turzij — Crișui Oradea, 
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir Olimpia 
Oradea — C.F.R. Cluj, Politehnica 
Timișoara — Vagonul Arad, C.F.R. 
Arad — C.S.M. Reșița.

feroviarilor. A. S. Cu-

O E X P R ER T ® P R O N
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOEXPRES NR. 37 
din 13 septembrie 1967

puteți obține de la oricare din 
agențiile Loto-Pronosport.

AZI, ULTIMA ZI LA PRONO- 
EXPRESUL OBIȘNUIT

Paralel cu concursul excepțio
nal, se desfășoară și concursul 
obișnuit PRONOEXPRES de mîine 
a cărui tragere va avea loc în 
București in str. Doamnei nr. 2 
(orele 18). Săptămînă de săptă- 
mînă, Pronoexpresul atribuie nu
meroase premii de valoare. Pre
miul de 114.989 lei obținut de 
participantul Topîrceanu Gheor- 
ghe din Periș la concursul nr. 
este elocvent.

Rețineți! Azi ' este ultima 
pentru cumpărarea biletelor.

35

zi

In vederea meciului
cu F. C. Argeș

Ferencvaros

Extragerea I: 
variantă a 55 941 lei; 
a 13 467 lei; a IlI-a : 
lei; a IV-a : 254,5 a 
V-a: 869 a 96 lei; a 
a 29 lei.

Extragerea a Il-a :
III-a: 24 variante a 1847 lei;

categoria I: 
a II-a: 

38,5 a 1695 
329 lei ,• a 
Vl-a: 3993

categoria a 
a 

IV-a: 182 a 313 lei ,• a V-a: 525 
a 108 lei ; a Vl-a : 2728 a 29 lei.

Se reportează sumele : 93 395
lei la categoria I și 41 174 Iei la 
categoria a II-a, de la extrage
rea a Il-a.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

sosește astăzi
în vederea meciului pe care-1 

susține mîine cu F. C. Argeș in 
„Cupa orașelor tîrguri", echipa 
budapestană Ferencvaros sosește 
astăzi dimineață în Capitală, pe 
calea aerului. Fotbaliștii maghiari 
își vor continua 
carul la Pitești, 
ză vor efectua

e acomodare
1 Mai".
Fac deplasarea, printre alții, 

cunoscuții internaționali Albert, 
Matrai, Varga și Katona. Este in
certă, însă, folosirea fundașului 
Novak, accidentat la antrenament. 
Locul lui va fi luat, după toate 
probabilitățile, de Horvath.

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri iugoslavi, avînd 
la centru pe Bohidar Holic. La 
tușă : Rakard Petosic și Bra- 
nislaw Radunovic.

drumul cu auto- 
unde după-amia- 
un antrenament 

pe stadionul

Cuplaj bucureștean —

Etapa a 
nale A programează, în cadrul ei, 
două jocuri deosebit de intere
sante, în momentul de față, in
tre echipele bucureștene. Cele 
două partide se vor desfășura 
sîmbătă pe stadionul „23 August" 
după următorul program : ora 
14,15 : Progresul — Rapid ; ora 
16: Steaua — Dinamo.

Vl-a a diviziei națio-



ZIUA DE ODIHNĂ? O ZI AGITATĂ K. Wirnhier (R.F.G.)—nouî campion monSiaî la skeet
Gheorghe Sencovici s-a clasat pe locul VIII

fPnruTȘrnrdl

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

Paradoxal : ziua de odihnă a avut 
cea mai agitată desfășurare ! petre
cută în orașul de pe malurile Mure
șului, ea a oferit foarte puțină odih
nă cicliștilor. De dimineață, el au 
făcut lungi rulaje, pentru menține
rea în ritm, pe șoseaua ce duce spre 
Cluj. La amiază, au răspuns Invita
ției Consiliului regional pentru edu
cație fizică si sport șl au vizitat 
Palatul culturii, cu atrăgătoarea sala 
a oglinzilor. După-amiază, la ora 17,- 
au luat loc în fotoliile teatrului din 
localitate, pentru a asista la specta
colul „Ca-n filme» al Estradei regiu
nii București. Spre seară, în came
rele șefilor de delegații au avut loc 
ședințe tehnice, în care s-au stabilit 
planurile de bătaie pentru etapa a 
Vil-a, de astăzi.

înainte de prtnz, l-am întîlnit pe 
șefii delegațiilor prezente la Turul 
României, la cocteilul oferit de tov. 
Ioan Bogdan, președintele Consiliu
lui pentru educație fizică și sport al 
regiunii Mureș—A.M. Tuturor le-am 
•olicitat răspuns la întrebarea :

„CE ANUME V-A LASAT *
MAI PUTERNICA “2------
DESFASURAREA DE PINA 
A TURULUI ROMÂNIEI ?”

ALFRED IIAFOK (AUSTRIA) : „Ca
tegoric. impresionanta ospitalitate 
românească. Ea face ca totul să fie 
minunat în acest înconjur care ne 
scoate în fiecare zl la iveală alte șl 
alte peisaje de neuitat”.

VLADIMIR MILANOV (BULGA
RIA) : „Emit Rusu. El este punctul 
forte a) acestei curse. El este omul 
«are Ia contratimp ne-a dovedit tu
turor că nimeni nu-i poate răpi 
șansa. Ii doresc să parcurgă in sport 
drimul lolandei Balaș, această, spor
tivă care în Bulgaria este la fel de 
eun sscută și prețuită ca și Asparu- 
hov"

ALOIS SZEKUI (CEHOSLOVACIA): 
feF.înă și în cele mai mici localități 
caravana a fost intim piuată cu flori

și cu entuziaste apraus,e. Mi se pare 
acesta cel mai mare ciștig al cursei".

PAUL WESTERS O (DANEMARCA): 
„Aveți o țară excelentă pentru tu
rism, un decor natural splendid pen
tru cursele cicliste de fond. O fru
moasă impresie mi-a lăsat-o îmbi
narea artistică, aș spune, a vechilor 
clădiri ridicate — în stiluri foarte 
diferite — cu noile blocuri, mo
derne".

CEA
IMPRESIE IN 

ACUM

...are Toc etapa a VH-a Tg. Mu
reș — Cluj, 105 km. Startul festiv 
— la ora 14,15, din Piața Eroilor, 
iar startul tehnic — la ora 14,30, 
de la km 6. Ore de trecere : ler- 
nut 15,10, Luduș 15,25, Clmpia 
Turzil 18,05, Turda 16,20, Feleac 
16,50. Sosirea la Cluj — în jurul 
orei 17, pe stadionul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Sprint la Turda 
și punct de cățărare pe Feleac.

HANS FRIESE (R.D. GERMANA) : 
„îmi place felul in care Emil Rusu 
se impune, alura sa de campion șt, 
mai ales, raptul că in proba de con
tratimp și-a dovedit întreaga gamă 
a posibilităților".

HENRIK VAN BREENEN (OLAN
DA) ; „Totul, absolut totul are în 
această cursă darul de a te impre
siona : traseul, organizarea, nivelul 
tehnic și valoarea concurenților**.

SVEN OLAF TRELBEBG (SUEDIA): 
„Minunatul peisaj dintre Brașov Și 
Tg. Mures mi-a adus aminte de nor
dul Suediei, și m-am simțit ca 
acasă**.

Antrenorilor celor două echipe na
ționale pe care l-am întâlnit în holul 
hotelului „Transilvania" le-am adre
sat o altă întrebare ;

„CE PRONOSTIC DAT! PENTRU 
ETAPELE CARE URMEAZA ?“

NICOLAE VOICU (ROMANIA I) t 
„Emil Rusu își va apăra eu toate 
forțele șansa. Colegii de echipă îi 
ajută, dar nu este suficient numai 
atît... Prima garnitură a țării dorește 
desigur și șefia în clasamentul pe 
echipe, si va lupta pentru aceasta".

ERNEST GOLGOȚl (ROMANIA H): 
„Mai întîi, prevăd o luptă acerbă. 
Sînt multe formații care doresc să 
ne ia locul, dar le promit — în nu
mele băieților mei — că nu vom 
ceda. Aspirăm și la locul I in clasa
mentul individual. Pentru tricoul 
galben, pe care îl deține Emil Rusu, 
concurează șl Walter Ziegler. Prin
cipalele șanse pe care le are pentru 
a obține locul i sînt fie o evadare 
fără lider, fie cîștlgarea bonificației 
de la sprintul final".

Ziua de odihnă s-a încheiat. De 
acum pînă la București vom asista 
la partea a n-a a acestei pasionante 
întreceri cicliste.

BOLOGNA, 18 (prin telefon). 
Luni, în ultima zi a campionatelor 
mondiale de skeet (talere aruncate 
din turn), a fost desemnat noul cam
pion al lumii la proba individuală. 
După cele 200 de talere, victoria și 
titlul suprem au revenit lui Konrad 
JPirnhier (R. F. a Germaniei) cu 
198 t Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Petrov (U.R.S.S.) 197 t., 
3. Țuranov (U.R.S.S.) 197 t, 4. Mo- 
risson (S.U.A.) 196 t.. 5. Kondra
tiev (U.R.S.S.) 196 t., 6. Chiono 
(Italia) 194 t-, 7. Durnev (U.R.S.S.)

194 t„ 8. GHEORGHE SENC0VI6I 
(ROMANIA) 192 t.„ 29. D. Danciu 
(România) 184 t— I. Albescu (Româ
nia) 177 t.

Âu luat parte 113 concurcnți dat 
28 de țări. Comportarea lui Gh. Sen- 
eovici este bună, el realizînd în seru 
următoarele rezultate: manșa I (du
minică 17 septembrie) : 25+24 J-24-+ 
24, iar în manșa a doua (luni 18 sep
tembrie) : 24 + 22+24-4-25.

Vineri încep campionatele mondial» 
de talere (aruncate din șanț).

TUNIS, 18 (Agerpres). Au luat 
sfîrșit Jocurile Mediteraneene, în 
cadrul cărora s-au întrecut peste 
1200 de sportivi din 12 țări. Pri
mul loc în clasamentul general 
a fost 
care a 
aur, 27 
locurile
Iugoslavia (15—16—5),

ocupat de echipa Italiei, 
cucerit 84 de medalii de 
argint șl 21 de bronz. Pe 
următoare s-au clasat

Spania

Micii înotători de la Dinamo București învingători
Copiii și-au luat și ei rămas bun 

de la activitatea de notație tn aer 
liber. Prilejul le-a fost oferit de în- 
tîlnirea internațională dintre selecțio
natele Dinamo București și Dynamo 
Berlin în care, deși nu au fost în
registrate recorduri sau alte rezultate 
deosebite, am putut urmări dispute 
echilibrate, spectaculoase. Victoria n 
revenit tinerilor înotători bucureșteni 
(411—363) care au reeditat, astfel, 
succesul obținut la începutul lunii 
august, la Berlin.

Iată cîșțigătorii probelor : 100 m 
nber (băieți, cat. A): A. Spinea 
(Dinamo Buc.) 1:04,2; 100 m li
ber (fA): Andreea Stobernak (Dy
namo Berlin) 1:11,8; 100 m bras 
(bA): Al. Bogza (Din.) 1:25,8 ; 
100 m bras (fA) : Liliana Burlacu 
(Din.) 1:27,6; 100 m spate (fB): 
Regina Geriach (Dyn.) 1:26,4; 
100 m spate (bB) : T. Nuțeanu 
(Din.) 1:20,2; 100 m delfin (bB) : 
T. Niculae (Din.) 1:26,6; 100 m 
delfin (fB) : Anca Groza (Din.)

1:23,0; 4x100 m mixt (bA) : Di
namo București 5:06,1 ; 4x100 m 
mixt (fA): Dynamo Berlin 5:28,5; 
4x100 m liber (bB): Dinamo 
București 5:06,0; 4x100 m liber 
(fB) : Dinamo București 5:15,0; 
100 m liber (bB) : P. Bruch (Dyn.) 
1:13,1; 100 m liber (fB): Anca 
Groza (Din.) 1:14,7; 100 m spate 
(bA): L. Adi (Din.) 1:15,9; 100m 
spate (fA): Gildrun Theill (Dyn.) 
1:20,8; 100 m delfin (fA) : Evelin 
Kochn (Dyn.) 1:20,3; 100 m del
fin (bA) V. Pleșca (Din.) 1:12,9; 
100 m bras (bB): V. Boboc (Din.) 
1:29,2; 100 m bras (fB) : 
Mihăescu (Din.) 1:29,4;
mixt (bB) : Dinamo 
5:39,5; 4x100 m mixt 
namo București 5:48,4 ;
liber (bA) Dinamo 
4:35,5 ; 4x100 m liber 
namo Berlin 4:59,6.

(10—14—26), Turcia (9—9—6), 
Franța (6—5—4).

In finala turneului de fotbal 
s-au întîlnit selecționatele Italiei 
și Franței: 0—0 (după prelungiri). 
Prin tragere la sorți primul loc 
a revenit Italiei. Pentru locurile 
8—4: Spania — Turcia 2—1.

Turneul de volei a fost cîști- 
gat de echipa Iugoslaviei care a 
învins în finală cu 8—2 echipa 
Franței. Pe locul trei — Turcia.

în concursul de atletism, proba 
de 5 000 m a fost cîștigată de 
tunisianul Gamoudi în 14:04,0. 
Alte rezultate atletice : 200 m — 
Giani (Italia) 21,1; triplu salt — 
Areta (Spania) 16,23; 4x400 m — 
Italia 3:12,6; 100 m feminin — 
Telliez (Franța) 11,8.

Sportivi români
peste hotare

Anca 
4x100 m 

București 
(fB): Di- 
4x100 m 
București 

(fA): Dy-

La jumătatea întrecerii, ziua de odihnă oferă o destindere 
binevenită pentru întreaga caravană. Cicliștii își împrospătează 
forțele, mecanicii revizuiesc în tihnă vehiculele multicolore, în 
timp ce oficialii și gazetarii trec în revistă filmul celor șase etape, 
incercînd

Proba 
privire la 
de părere 
ciștigător 
sus a clasamentului, nu sînt de natură să închidă discuția. Teo-

NU SE ȘTIE NICIODATĂ
relic — oricare dintre ocupanții locurilor 2—10 poate aspira la 
supremație, îndeosebi Prinsen, Ziegler, Zelenka și Borschel, si
tuați in imediata apropiere a liderului. Personal, consider că peri
colul nr. 1 îl constituie alergătorul german — ruler excelent, 
sprinter și cățărător remarcabil. In plus, el se bucură de aportul 
unor coechipieri de clasă, ca Mickein, Drechsler, Kazmierzak, oa
meni capabili să acționeze oricînd în beneficiul celui mai bine 
plasat, mai ales dacă circumstanțele — neprevăzutul, incidentalul 
— le vor fi la un moment dat favorabile. Firește, nu trebuie să 
subestimăm nici șansele celorlalți candidați, în special pe ale lui Wal
ter Ziegler, care pare să-și regăsească forma din zilele bune — 
lucru demonstrai, de altfel, și în etapa „tic-tac", unde sincer vor
bind nu ne așteptam să-l vedem figurînd printre primii clasați. 

Incontestabil, Rusu este un lider prestigios, iar calitățile de
monstrate pe primii 750 km îndreptățesc cele mai optimiste spe
ranțe cu privire la modul în care va ști să-și apere poziția domi
nantă. Insă, așa cum spuneam, cursa este departe de a se fi 
decis și aceasta nu face decît să sporească atracția marii între
ceri. Deși nu obișnuiesc să fac pronosticuri — nici măcar în 
materie de fotbal — nu mi se pare exclus ca la Oradea să înre
gistrăm spectaculoase schimbări de situație în ierarhia superioară 
a clasamentului. Cu atît mai mult, cu cit...

Dar — să nu ne aventurăm prea departe, pe terenul destul 
de alunecos al supozițiilor. Și apoi, culisele cursei au și ele 
cretele" lor !

să anticipeze desfășurarea ulterioară a evenimentelor, 
contracronometru a risipit orice umbră de îndoială cu 
soliditatea... „tricoului galben". Toată lumea este acum 
că în persoana lui Emil Rusu se conturează virtualul 

— deși greul abia începe, iar diferențele, în partea de
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BELGRAD. — In turneul candida

telor la titlul mondial de șah, A- 
Iexandra Nicolau a învins-o pe 
Aronson. Alte rezultate : Gresser— 
Aleksandria Vi—’/•; Mc Grath — 
Kislova 0—1; Marko vid — Novarra 
1—0 ; Konarkovsta—Heemskerk 0—1. 
Perevoznic a întrerupt cu Kușnir. 
In clasament: Kislova 5*/», Stadler 
5 (2), Nicolau 5 (1), Markovici și A- 
leksandria l'h (1), Kușnir Vh, Kos- 
lovska 4 (3) etc.

STOCKHOLM. — înotătoarea sue
deză Elisabeth EJunggren a stabilit 
un nou record al Euțopel în proba 
de i 500 m liber cu’jlmpul de 18:49,9 
(v. r. — Marta Rylander 19:02,8).

BUDAPESTA. — Turneul Interna
țional masculin de volei de It Buda
pesta a fost cîștigat de echipa Ce

hoslovaciei. campioană mondială, 
care în ultimul meci a învins cu 
scorul de 3—2 (9—15, 14—16, 1S—8,
15—5, 15—10) echipa Ungariei. Pe 
locurile următoare s-au clasat, în 
ordine Polonia. Ungaria și Bulgaria.

TBILISI, — In primul tur al tur
neului de tenis de la Tbilisi, Nolels 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 6—0. 8—10,
2—6, 6—0, 7—5 pe G. Bosch (Româ
nia). P. Mărmureanu a dispus cu 
6—1, 6—2, 4—6, 6—0 de sovieticul Ast- 
nanis.

ROMA. — în cadrul unui concurs 
de natație desfășurat la Ospedaletti, 
echipa feminină a Italiei (Strumolo, 
Sacchi, Camino, Berti) a egalat re
cordul european în proba de 4x100 
m liber cu timpul de 4:13,9. Recordul'* 
european este deținut de echipa 
U.R.S.S.

MONTREAL. — La Montreal conti
nuă campionatele mondiale de lah- 
ting. Proba „Olandezul zburător" a 
fost cîștigată de echipajul englez 
Oakley—Hunt, care a totalizat 19,7 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipajele Noii Zeelande și 
Australiei

SOFIA. — Duminică a început 
Turul ciclist al Bulgariei, cu partici
parea a 60 de rutieri. Etapa a doua 
(Sofia—Vracka, 107 km), a revenit 
cehoslovacului Hutera în 2h 33:00. 
In clasamentul general conduce iu
goslavul Pavlik, urmat de Venzel 
(Cehosl.) Ia 1:22 .

BOGOTA. — Șase persoane au 
fost ucise șl alte 25 grav rănite de 
către o mașină în timpul unei în
treceri automobilistice care a avut 
loc duminică în capitala Columbiei.

Mașina a intrat într-un grup de spec
tatori, cînd pilotul a vrut să evite 
un copil care traversa pista.

MILANO. — Echipa de fotbal In- 
ternazionale Milano a întîlnit în joc 
amical echipa maghiară MTK Buda
pesta. Fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu categoricul scor de 7—0 
(3—0).

LUXEMBURG. — Cursa clclistă în 
3 etape Paris — Luxemburg a fost 
cîștigată de olandezul Jan Janssen, 
cu 15 sec avans față de belgianul 
Van Coningsloo. Asul francez J. An- 
quetll a sosit în pluton.

GLASGOW. — în campionatul sco
țian de fotbal, echipa Rangers a în
vins eu scorul de 1—0 pe Celtic Glas
gow, deținătoarea „C.C.E.”. Unicul 
punct a fost marcat în minutul 47 de 
Persson.

Teri, au părăsit Capitala plecînd 
ta Bologna trăgătorii Gh Flores- 
cu, I. Dumitrescu și Șt. Popoviei. 
Sportivii români vor lua parte la 
campionatele mondiale de talere 
din zilele de 22, 23 și 24 septem
brie.

Tot ieri, tenismanii români Se
ver Dron și Codin Dumitrescu au 
făcut deplasarea Ia Belgrad. Cei 
doi jucători vor concura în capi
tala Iugoslaviei Ia un mare tur
neu internațional care se va des
fășura între 20 și 24 septembrie.

examen" greu
După cum se știe, argentinia

nul Oscar Bonavena a obținut 
sîmbătă seara, la Frankfurt, o 
surprinzătoare victorie asupra 
vest-germanului Karl Mildenber- 
ger, spulberîndu-i acestuia din 
urmă speranțele în cucerirea 
titlului suprem al categoriei grea. 
Marii specialiști ai boxului mon
dial, în frunte cu Nat Fleischer, 
directorul revistei „Ring Maga
zine' din New York, acordau 
înainte de meci prima șansă lui 
Mildenberger, declarînd că argen
tinianul este lipsit de experiența 
competițională necesară unui exa
men atît de dificil, că, în gene
ral, nu se află la nivelul vest- 
germanului. în plus, Mildenber
ger era creditat cu prima șansă 
deoarece anul trecut reușise să-i 
facă destule clipe grele campio
nului mondial Cassius Clay, care 
a obținut decizia abia în run
dul 12.

Dar, pe ringul instalat în incin
ta velodromului din Frankfurt, 
Bonavena a răsturnat toate pro
nosticurile, fiind de departe mai 
bun decît adversarul său. El a 
atacat în permanență, și-a trimis 
adversarul la podea în reprizele 
1 și 4, dominîndu-1 copios pe 
Mildenberger și în finalul par
tidei. „A fost una din cele mal 
lamentabile evoluții ale pugilistu- 
lui vest-german" — declară spe
cialiștii prezenți Ia meci.

Să amintim că această confrun-
tare s-a desfășurat în scopul de
semnării celui de al patrulea se- 
mifinalist la titlul mondial. După 
succesul de sîmbătă, sporește nu
mărul acelora care-I văd pe 
Bonavena victorios și în întîlni- 
rea cu Jimmy Ellis. în cealaltă 
semifinală vor încrucișa mănușile 
Patterson si Quarry. Noul cam
pion mondial al categoriei ur
mează să fie desemnat în februa
rie viitor.

în foto: Pumnul Iul Oscar Bo
navena (stingă) a început să facă 
ravagii pe ringurile marilor me
ciuri...
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