
S-au încheiat campionatele de atletism

învingătorii iși comentează proba
S-a încheiat ultimul act 

al piesei! Cortina a căzut, 
se strînge recuzita, inter- 
preții au luat drumul cabi
nelor. I-am însoțit, minat, de 
curiozitate profesională dor- 
ni« să aflu chiar din... 
gura lor, păreri asupra fe-

cu alți trei dinamoviștl și 
proba de 4x400 m), dintre 
care 5 au fost realizate în 
proba mea de bază. Evi
dent sînt bucuros de suc
ces, dar nu și de rezultatul 
obținut. Nu mi-a convenit 
nici pista și nici vântul în

ma (Univ. Cluj) 54,5. 6. D. 
Cosma (Sc. sp. Bacău) 55,1.

ECATERINA NOURESCU : 
.Al 2-lea titlu nu-1 visam !“ 

1200 ro)

.Ani de-a rîndul am ur
cat de multe ori pe podiu
mul premianților, dar nici
odată pe treapta cea mai 
înaltă pentru o victorie in
dividuală la .republicane". 
Am mai fost, e drept, cam
pioană la ștafetă, dar e cu 
totul altceva. Și acum, în 
1967, am reușit ceea ce 
nici măcar nu visasem. Am 
cîștigat luni cursa de 100 
m și apoi, marți, și pe cea 
de 200 m. Rezultatele nu 
sînt cine știe ce, deși în 
ceea ce mă privește m-am 
străduit să alerg cit mai 
repede. La un viitor con
curs, poate la Istanbul, să 
obțin cifrele dorite".

Rezultate: 1. Ec. Nou-
rescu (Metalul) 25,2 —
campioană republicană, 2. 
I. Petrescu (Rapid) 25,4, B.

PRO LET ARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂI
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TURUL Emil Rusu continuă să conducă
cu autoritate

ROMÂNIEI • LIDERUL TI ATACA PE PRETENDENT» LA' 
TRICOUL GALBEN • OFENSIVA CICLIȘTILOR 
CEHOSLOVACI • RUTIERII DIN R. D. GER

MANA ÎL PROTEJEAZĂ PE KAZMIERZAK
Cronici, comentarii și rezultate în pagina a IV-a

lului în care și-au .jucat" 
rolul, cum le-au fost ser
vite replicile de ceilalți 
parteneri și, bineînțeles, o- 
pinii despre viitoarele ®- 
voluții.

Așa dar, să dau cuvîntul 
celor care au deținut .ca
pul de afiș" Ia recentele 
campionate de atletism ale 
seniorilor.

VALERIU JUR C A: .Al
17-lea titlu" (400 m g)

.Cu victoria înregistrată 
la 400 mg am totalizat 17 
titluri de campion republi
can din cariera mea (ulte
rior el a cîștigat împreună

rafale dar, independent de 
acestea, am parcurs într-un 
ritm prea lent primii 200 
m. adică tocmai porțiunea 
în care m-am bucurat de a- 
lutcrul vîntului. în mod 
normal ar fi trebuit să 
.cobor" sub 52,0 s.

îi adresez sincere felici
tări tînărului Ion Burcă 
pentru noul său record de 
juniori !"

Rezultate: 1. V. Jtircă
(Dinamo) 52,3 —- campion 
republican, 2. I. Rățoi (Di
namo) 53,4, 6. I. Burcă 
(ICF) 53,9 — record de ju
niori, 4. C. Grangure (Po- 
lit. Timiș.) 54,1, 5. D. Gra-

M. Go th (Metalul) 
R. Țarălungă (Sc. 
man) 25,9, 5. Oi. 
(St. roșu Brașov)

25,7..
sp. Ro- 
Damian
26.1, 6.

4. I
I

Voleiul reocupă
„capul de afiș"
Dominat de apropierea

— pe plan intern — a în
ceperii noii ediții a între
cerii divizionare și — pe 
pian extern — a .europe
nelor" din Turcia, interesul 
pentru activitatea voleiba- 
listică din ultimele luni ale 
anului înregistrează o con
tinuă creștere. Iată, în rta- 
<hirile de față, breviarul 
principalelor evenimente în 
perspectivă.

.Capul de afiș" al 
săptămînii în curs și al ce- 
leL viitoare: turneul mas
culin internațional de veri
ficare pentru C.E., care în
cepe duminică la Cluj, cu 
participarea echipelor 
U.R.S.S., Japoniei, Bulga
riei, R. D. Germane, Polo
niei și României (seniori și 
tineret). In .avanpremieră", 
vineri: la Cluj, România — 
Polonia ; Ia București, 
U.R.S.S. — Reprezentativa 
Capitalei.
• A fost definitiv hotă- 

rtt de către F.R.V. ca pri
ma etapă din cadrul tutu
ror seriilor diviziei B să 
aibă Ioc duminică 15 oc
tombrie. Programul com
plet al competiției a fost

alcătuit de către federație 
și-l vom publica într-unul 
din numerele viitoare ale 
ziarului.

• Pentru etapa finală a 
pregătirii sale în vederea 
participării Ia C.E., repre
zentativei noastre feminine 
i-au fost perfectate două în- 
tîlniri cu. echipa U.R.S.S. 
care va veni în acest scop 
în România între 8 și 15 
octombrie. Cele două parti
de România — U:R.S.S. vor 
avea loc la Brașov.

• Federația de volei a 
Turciei, organizatoarea ce
lei de-a VH-a ediții a .eu
ropenelor", a stabilit : tur
neul final masculin se va 
disputa la Istanbul, iar tur
neul final feminin la Iz
mir. Cît privește turneele 
pentru locurile 9—lfi, ele 
se vor desfășura, în ambele 
competiții, la Ankara.

• în zilele de 1—5 no
iembrie, în orașul Gdynia 
din Polonia se organizează 
de către clubul sportiv lo
cal Start un turneu feminin 
de volei la care a fost In
vitată și o echipă din țara 
noastră. Acceptînd invita
ția, F.R.V. a delegat forma
ția Farul Constanța.

C-TIN BLOȚIU: .Mi-a 
teamă de Ene !" (1500

CL Duda (Viitorul) 26,4

„Ritmul cursei a 
slab, chiar nepetrmiis 
slab. Fiecăruia dintre 
i-a fost parcă frică să trea
că în față și să conducă. 
Exact ca la 5000-ul de la 
Kiev, s-a alergat mai mult 
pe loc. Ca și mine, cred 
că și ceilalți s-au gîndit la 
titlu și nu la rezultat. Cu 
200 m înaintea sosirii, eînd

ROMEO VII,ARA

- *

(Continuare în pag. a 2-a)
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F.C. ARGEȘ SI PETROLUL JOACĂ ASTĂZI 
ÎN „CUPĂ ORAȘELOR TÎRGURI 

Adversari: FERENCVAROS și DINAMO ZAGREB

NOI LICEE CU PROFIL

SPECIAL DE EDUCAȚIE’

Două echipe românești debutează «zi, ta actuala 
ediție a „Cupei orașelor tîrguri": la Pitești, F. C. ARGEȘ 
tatîinește pe FERENCVAROS. ta timp ce Ia Zagreb, 
PETROLUL va servi replica echipei DINAMO din locali
tate, proaspăta deținătoare a 
de mai jos, scurte prezentări

trofeului. Citiți în rîndurile 
ale acestor două partide.

FIZICĂ

Ieri, înainte de prînz, un 
avion special din Buda
pesta i-a adus în Capitală 
pe jucătorii echipei Ferenc
varos. De la aeroportul 
Bănoasa ei și-au continuat 
drumul, cu autocarul, la

La Grai : AUSTRIA — 
ROMÂNIA (echipe de ti
neret). Citiți în pagina a 
lll-a, corespondența spe
cială de la trimisul nos
tru CONSTANTIN A- 
LEME.

Pitești, unde sînt cazat! Ia 
hotelul Argeșul.

Virtualii campioni ai Un-
gariei au sosit cu un efec
tiv aproape complet. Spu
nem aproape, pentru că 
din echipa care va ti ali
niată lipsește doar un sin
gur jucător: Novak, acci
dentat în ultimul moment la 
antrenament. în rest, nu
mai nume sonore : interna-

ționalii Albert, Varga, Ra- 
kosi, Matrai și Sziics.

Antrenorul Karoly Lakat 
ne declară : .Va fi un meci 
gren. Noi nu vom renunța 
la o tactică ofensivă, cu 
toate că, de regulă, In me
ciurile de .Cupă" multe e- 
chipe care joacă în depla
sare adoptă un sistem strict 
defensiv. Succesele repur
tate de Ferencvaros In ac
tualul campionat (20 devic-

Potrivit anei recente 
hotăriri a Ministerului 
învățămîntului, începînd* 
din această toamnă vor 
funcționa tacă trei noi 
licee cu profil special 

țde educație fizică.
La Predeal și Sinaia 

școlile respective vor 
pregăti pe elevi (înce
pînd cu clasa a V-a 
a acestui an de tavăță- 
mînt și continuînd cu 

; următoarele pînă la ab
solvire) pentru schi, iar 
școala de Ia Buzău va 
avea două secții: atle
tism și gimnastică.

(Continuam în pag. a 3-a)

In „Cupa Jadran“ la polo r
Iugoslavia—România 12-5

BELGRAD (Agerpres). 
Competiția internațională de 
polo pentru „Cupa Jadran" 
a continuat la Split. Repre
zentativa României, avînd, 
ca și în prima zi, o compor
tare slabă, a pierdut în fața 
Iugoslaviei cu scorul de 
12—5 (3—1, 4—1, 2-1, 3—2).

Celelalte rezultate i R. '26 
Germană—Olanda 1-«S
U.R.S.S.—Italia 3—46

N.R. Din cauza deranjaț 
mentului telefonic pe circul— 
tul Belgrad-Zagreb-Split, n» 
am putut lua legătură et 
trimisul nostru special, Aț 
drian Vasiliu. Ca urmare, gf- 
mănuntele asupra acestor» 
dispute le vom publica tal 
numărul de mîine al zi»1-

Larsen litvlngător 
detașat, la Havana
HAVANA 19 (Ager- 

pres). .Memorialul Capa- 
blanca" a fost cîștigat de 
șahistul danez Bengt 

1 Larsen, cu 14’/2 puncte 
I din 18 posibile. Pe ur- 
I mătoarele locuri î Tai- 

manov (URSS) 12%» 
' Smîslov (URSS) șt Po- 
higaevski (URSS) 12, 
Filip (Cehoslovacia) 11, 
Barcza (Ungaria) l01/2.

P. Mărmureanu 
tn turul III, 

la Tbilisi
TBILISI 19 (Agerpres). 

în proba de simplu 
masculin (turul doi) a 
turneului internațional 
de tenis de la Tbilisi, 
Petre Mărmureanu l-a 
învins cu 6—3, 6—2,
10—8 pe Dințev 
(URSS). La dublu, pe
rechea Noilels, Segg 
(URSS) a întrecut cu 
6—1, 6—3 pe Bosch,
Mărmureanu (România).

0 partidă de zile mari:

GrivițaRoșie-La Voalte Sportif
Stadionul Ciulești găzduiește azi, de 

la ora 16,15, cel de-al doilea meci din ca
drul turneului pe care formația franceză 
de rugbi La Venite Sportif îl susține în 
România. Adversară — Grivița Roșie.

Rugbiștii oaspeți, care duminică au lăsat 
o bună impresie în jocul cu Steaua, vor 
opera puține modificări ta formație. Im
portant este faptul că doi dintre jucătorii 
de bază, Lilian Camberabdro și De Gre
gorio vor fi prezenți în echipă. Iată XV-Ie 
comunicat de conducătorul echipei, dl. 
Ch. Pujol: Franchet — Courtial, Bernard, 
Montell, Vialar — Cazorla, 1. Cambera- 
băro — Duboue, De Gregorio, Cayrousse 
— Loubef, Nesterovitch — Guiet, LareaL 
GarnaroII.

Grivița Roșie — ne-a precizat antrenorul 
D. Manoileanu — va folosi, după toate pro
babilitățile, formația: Marinescu — Bal- 
can, Wusek, Irimescn, Teodorescu — Oble- 
menco, Mihai — Șerbu, Demian, Veluda — 
Drăgulescu, V. Rusu — Moldoveanu, Onu- 
țlu, Dinu. Rezerve : M Teodorescu, Andrei, 
Manolescu și Bater.

Va arbitra, ca și în primul meci, engle
zul Ken Stephen John.

„Bătălie" pe înaintare în meciul Steaua — 
La Voulte Sportif. Se va repeta ea, oare, 
și în meciul dintre rugbiștii francezi și 

cei ai Griviței Roșii ?
Foto: V. Bageac

rului.

Motocroslștf români 
peste hotare

Mtlne dimineață. lotul' 
reprezentativ de motoeros 
va pleca la Istanbul pen
tru a participa Ia etapa a 
doua a motocrosulul bal— 

I canic. care va avea loc 
duminică. Lotul cuprinde 
pe sportivii Petre Paxino, 
Cristian Dovids, Erwin 
Seiler. Ștefan Chițu, Otto 
Stephani, Tralan Macarie, 
Alexandru Ionescu Cristea, 
Constantin Goran și antre
norii Gheorghe loniță șl* 
Vasile Mavrodin. Delega
ția sportivilor români este 
condusă de secretarul 
F.R.M., Georglu Mormo-

Tot mîine, vor pleca la 
Budapesta motoclcllștil O- 
vidin Puni, FI orb’n Ște
fan șl Cicerone Coman 
însoțiți de antrenorul Ion 
Spiciu șl secretarul comi- 

. siel centrale de motoeros 
Andrei Illașcu. Sportivii 
români vor lua startul 
duminică la concursul In
ternațional de motoeros 
din capitala Ungariei. In 
continuare ei vor participa 
la trei concursuri Interna
ționale în U.R.S.S. (1> oct. 
la Kirovograd; « oct. Ia 
-Ivano-Frankovsk și & oct. 
,1a Lvov).
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Învingătorii își comentează proba
(U rmare din pag. 1)

i am țîșnit, m-am temut doar de 
t Ene, căruia-i cunosc viteza, și 
'■ mai puțin de Vamoș care, orice 
1 s-ar zice, nu mai are finișul de 

altădată. Dar Ene, nu știu ce-a 
i mai făcut, că nu l-am simțit lîn- 
j gă mine ! Asta a fost tot...!*

Rezultate: 1. C. Blotiu (Rapid) 
|- 6:51,3 — campion republican. 2

Z. Vamoș (Dinamo) 3:51,4, 3. Gh. 
Ene (Steaua) 3:52,2, 4. N. Gagiu 
(CSO Pitești) 3:52,5, 5. I. Nicoîae 
(Șc. sp. Focșani) 3:53,6, 6. C. Tatu 
(ICF) 4:01,0.

' DOINA BADESCU : „La jumăta
tea cursei am fost liniștită*

(400 m)
„Cînd mi-am luat locul la start 

n-am avut emoții prea mari. Mă 
știam bine pregătită, capabilă 
să-mi reînnoiesc victoria de anul 
trecut. Pe prima turnantă, văzin- 
d-o pe Iteana Silai cum se duce 
înaintea mea am considerat cursa 
ca și încheiată. In linia dreaptă 
mi-am dat seama că ritmul meu 
este cel bun și că ea a pornit-o 
prea rapid. La jumătatea cursei 
am fost liniștită. Mi-am dat sea
ma de posibilitățile mele, am 
accelerat și pe ultima porțiune 

j am trecut în frunte. Regret . că 
• n-am putut realiza recordul de 
' junioare pe care mi-1 propuse- 
I sem".

Rezultate: 1. D. Bădescu (Ra- 
; pid) 56,2 — campioană republica- 
I mă, 2. II. Silai (CSM Cluj) 56,8, 
jîi Ec. Vitalios (Tract. Tg. Secu
iesc) 57,1, 4. M. Filip (Șc. sp. 
Roman) 57,6, 5. El. Baciu (Șc. sp. 
Romani 58.2. 6. C. Berna (Meta
lul) 59,2.
<GH. COSTACHE: „Putea fi mai 

bine” (ciocan)
„Am fost multă vreme sufe

rind, motiv pentru care antrena
mentele n-au mai fost cele de 
acum un an. Și aceasta s-a văzut 
in evoluția mea de marți. Sînt 
cîteva „chestii* tehnice pe care 
nu le mai stăpînesc cum trebuie, 

: dar pe care le voi pune cu si
guranță la punct în zilele care 
au mai rămas pînă la J.B. Esen
țialul este că mă simt bine cu 
sănătatea. în ceea ce-i privește 
pe colegii mei de întrecere, sin- 

■ cer să fiu, cred că ar fi putut 
: fi mai bine !...“

Rezultate : 1. Gh. Costache (Di- 
, namo) 63,70 —. cămpidri republi- 
j can, 2. V. Țibulschi (Dinamo) 

61,88, 3. Șt. ȘișcoviCi (Dinamo) 
. 55,26, 4. - V. Popescu (Steaua)
' 53,08, 5. Em. Kiss (CSO Reșița) 
I 50,66, 6. D. Popescu (Constr.)
' 49,52.

GH. ZAMFIRESCU : „Cu Jurcă, 
ar fi fost altceva" (200 m)

„Nu subestimez valoarea cole- 
i gilor de întrecere dar, oricum, 
I faptul că Jurcă nu mi-a fost ad- 
: versar la 200 m m-a liniștit, dacă 
( pot spune .astfel, în privința lo- 
; oului întîi. Cu Jurcă, ar fi fost 
i altceva..."
j Rezultate : 1. Gh. Zamfirescu

(Steaua) 21,5 — campion republi- 
: cam 2. B. Iliescu (Metalul) 21,8,

3. Em. Tobias (Univ. Timiș.) 22,0, 
: 4. T. Puiu (Dinamo) 22,2, 5. N.
’ Piță (Tract. Brl) 22,2, 6. A. Mun- 
, teanu (Inst. Construcții) 22,5.
( AD. SAMUNGI : „Ah, vîntul !“ 
, (lungime)
. „Condițiile de concurs au fost 
i destul de puțin prielnice pentru 
i rezultatele de valoare pe care le 
; aștepta toată lumea. Noi, săritorii 
, în lungime, am fost evident han- 
: dicapați de vîntul care a bătut în 

rafale din direcții diferite. Numai 
din spate nu ! Sînt nospus de 
bucuros că am cîștigat titlul de 

I campion, pentru că multă vreme 
i din acest an am fost bolnav. După 
1 regimul pe care l-am ținut ini-a 
j fost necesară multă voință pen- 
i tru a face ceva.

Doresc ca la Istanbul să-mi 
, apăr cu succes titlul de campion 

balcanic cucerit anul trecut".
Rezultate: 1. Ad. Samungi

; (Steaua) 7,49 — campion repulAi- 
» cari, 2. M. Zaharia (Rapid) 7,35, 
I 3 ,O. Bădini (Steaua) 7,26, 4. V. 
; Mureșanu (ICF) 7,24, 5. H. Go- 
i goașe (Dinamo) 7,10, 6. M. Oltea- 
> nu (CSM Cluj) 6,97.
I VIRGINIA BONCI: ,,îmi pare rău 

de cupă" (înălțime)
„îmi propusesem ca la aceste 

campionate să realizez mai multe 
lucruri: 1. Titlul de campioană 
națională, 2. Un nou record de 

i junioare cu 1,75 m și 3. Cu acest 
( rezultat să fi ocupat un loc în- 
; tre primele șase din lume și deci 
; să cîștig una JjR qBBfila 

de C.O.R. Dar socoteala de a- 
casă... Pînă la urmă a trebuit să 
mă mulțumesc doar cu titlul de 
campioană. Sper că C.O.R.-ul își 
va menține promisiunea și pentru 
Balcaniadă 1“

Rezultate: 1. V. Bonei (Rapid) 
1,72 — campioană republicană, 2. 
C. Popescu (Lie. 35 Buc.) 1,66, 
3. Al. Stoenescu (St. Alex.) 1,57, 
4: M. Pândele (Metalul) 1,57, 5. D. 
Radu (Steaua) 1,54, 6. D. Mun- 
teanu (Șc. Sp. Bacău) 1,50.
OLIMPIA CATARAMA: „Mă
bucur pentru Argentina" (disc) 

„Discul a fost o probă a „ner
vilor", o dispută aprigă între 
mine și Lia Manotiu. Eu m-am 
ținut ceva mai tare și am cîști
gat. Am avut insă destule emo
ții după ce, la prima aruncare, 
tînăra Argentina Menis obținuse 
un nou record de aproape 50 de 
metri. Mă bucur pentru ea“.

Rezultate: 1. Ol. Cataramă (Sc. 
Sp. C-Lung) 50,66 — campioană 
republicană, 2. Lia Manoliu (Me
talul) 50,07, 3. Argentina Menis

DINU PIȘTALU
(Lie. N. Bălcescu Craiova) 49,68 
— rec. junioare, 4. EL Cataramă 
(Sc. Sp. C.-lung) 45,08, 5. R. 
Moțiu (l.C.F.) 44,26, 6. M. Vasi- 
lescu (Șc. Sp. C.-lung) 43,21.
DINU PIȘTALU: „Cu 30 de cen

timetri mai mult" (prăjină)
„Anul trecut la Cluj am cîștigat 

primul meu titlu de campion la 
prăjină cu 4,55 m. Acum am re
editat victoria sărind cu 30 cm 
mai mult, deși puțin a lipsit să 
nu fiu eliminat la 4,55 m, unde 
am trecut abia la a treia încer
care. Regret că Petre Astafei a 
sărit cu o gleznă umflată (a su
ferit o entorsă acum patru zi
le)".

Rezultate : 1. D. Piștalu (Di
namo) 4,85 — campion republi
can, 2. P. Astafei (Steaua) 4,75, 
3. Cr. Ivan (Dinamo) 4,55, 4.
N. Ligor (l.C.F.) 4,35, 5. Gh. Că- 
răian (l.C.F.) 4,15, 6. G. Pikul- 
ski (Bolit. Timiș.) 4,00.
CONSTANTIN CREȚU : „Am de
venit decanul de vîrstă al cam

pionilor"
„Dacă cineva mi-ar fi spus că 

am să devin iarăși campion, la 
33 de ani, nici că l-aș fi crezut. 
Dar favoritul indiscutabil al pro
bei, Ad. Gagea, a fost descalificat. 
(N. R. a introdus în concurs o 
greutate care nu fusese verificată 
de arbitri și care s-a dovedit 
mai... ușoară !) și astfel, în lipsa 
altora am cîștigat eu l în felul 
acesta am devenit „decanul" de 
vîrstă al campionilor pe 1967“.

PRONOSPORT
AVANTAJELE OFERITE DE CON
CURSUL EXCEPȚIONAL PRONO- 
EXPRES DIN 24 SEPTEMBRIE 1967

La 24 septembrie va avea loc 
cel de-al patrulea concurs excep
țional PRONOEXPRES al anului.

Și la concursul excepțional 
PRONOEXPRES din 24 septem
brie autoturismele vor fi atribuite 
în număr NELIMITAT. Se pot 
cîștiga următoarele autoturisme: 
„Renault 16", „Skoda 1000 M.B.", 
„Fiat 850" și .Trabant 601”, toate 
autoturismele primind și huse de 
protecție.

în plus, prin tragere la sorți 
vor fi acordate 10 autoturisme va
riantelor ou 5 și chiar 4 numere 
cîștigătoare.

Iată cele 10 autoturisme care 
ior ti atribuite prin tragere la

Rezultate : 1. G. Crețu (Metalul) 
15,71 — campion republican, 2. 
D. Menis (Steaua) 14,85, 3. D. 
Serafim (ICF) 14,22 etc.
ANDREI BARABAȘ: „Mă resimt 

după examene" (5 000 m)
„Am avut de făcut față unei 

serii de 6 examene la ICF, care 
m-au obosit. Parcă nu mai am 
vigoare în alergare. Acum am 
terminat și... toată grija pentru 
antrenamente".

Rezultate: 1. A. Barabaș (Di
namo) 14:31,0 — campion repu
blican. 2. Ov. Lupu (Steaua) 
14:36,8, 3. I. Cioca (Rapid)
14:47,6, 4. N. Siminoiu (Rapid)
15.08,6, 5. P. KOrosi (Met. Hune
doara) 15:09,2, 6. Al. Arnăutu
(Met. Huned.) 15:16,8.
VALERIA BUFANU: „Nu mi-a 

plăcut cursa" (80 mg)
„Deși am cucerit primul meu 

tricou de campioană totuși tre
buie să mărturisesc, nu mi-a plă

cut cursa pe care am făcut-o. Aș
teptam o altă performanță, de 
care mă simt în totul capabilă !“

Rezultate: 1. V. Bufanu (Meta
lul) 11,5 — campioană republica
nă, 2. V. Viscopoleanu (Steaua)
11.6, 3. EI. Vintilă (Dinamo) 11,7»
4. G. Cîrstea (Steaua) 11,8, 5. S. An- 
ghelescu (Viitorul) 11.9, 6. V. Dinu 
(Șc. sp. C.-lung) 12,2.

La 4x100 m fete echipa alubu- 
lui Metalul (Pândele, Goth, Nou- 
rescu, Bufanu) cu 47,5 a realizat 
un nou record republican pentru 
echipele de club. Următoarele cla
sate : 2. Steaua 48,2, 3. Viitorul
49.6, 4. ICF 50,0, 5. CSM Cluj 50,0. 
6. Șc. Sp. Roman 50,8. Ultima 
probă, cursa de 4x400 m a reve
nit formației Dinamo (Puiu, Oso- 
ianu, Rățoi, Jurcă) cu 3:14,5. Ea 
a fost urmată de Universitatea 
Cluj 3:22,5 și ICF 3:23,8.

★
Am transcris cu interes aceste 

păreri afe campionilor anului 
1967 dar ne-am fi așteptat să fi 
auzit și unele aprecieri autocri
tice. Din păcate ele au fost foarte 
rare. Ca și... rezultatele de va
loare Ia acest concurs. Evident, 
rezultatele slabe care vor rămîne 
în dreptul celor mai mulți dintre 
învingători nu pot fi explicate 
doar prin condițiile atmosferice 
neprielnice, prin pista înmuiată 
de ploaie. Nu de alta, dar exact 
peste zece zile are loc Balcaniada 
de la Istanbul!

• PRONOEXPRES • 
sorți: 2 „Moskvici" cu radio, 2 
„Skoda 1000 2 „Fiat 850",
și 4 ,Trabant 601*.

Pentru distribuirea tuturor pre
miilor vor fi efectuate 10 extra
geri separate de cite 9 numere 
din 49. în total vor fi extrase 
90 de numere.

O atracție în pluș o constituie 
și atribuirea a 100 excursii cu 
petrecerea Revelionului la Brașov, 
excursii ce se vor acorda prin 
tragere la sorți variantelor cîști
gătoare la categoria a Vl-a. •

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri.

Sîmbătă 23 septembrie este 
ultima zi de vînzare a biletelor.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Echipele școlilor sportive din Cluj(m)și din Brașov (f), 
campioane naționale la juniori

Zilele trecute, s-au încheiat tur
neele finale ale campionatelor re
publicane de baschet pentru ju
niori și junioare. Titlurile au 
fost cucerite de echipele Școlii 
sportive Cluj (prof. V. Mureșan) 
la băieți și Școlii sportive Bra
șov (prof. Gh. Roșu) la fete.

Iată, în rîndurile de mai jos, 
relatările corespondenților noștri: 
CLUJ)

Fără a se ridica la un nivel 
tehnic deosebit, disputele pentru 
titlul de campioană a țării la 
baschet-juniori au fost interesan
te, cu multe momente dramatice 
și răsturnări de scor. Succesul for
mației Școlii sportive din Cluj, 
care cîștigă pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioană a 
României la juniori, este pe de
plin meritat.

Rezultate: Școala sportivă Cluj 
cu : Șc. sp. Constanța 94—90, Tî- 
nărul dinamovist București 67—47, 
Șc. sp. nr. 2 București 88—58, Șc. 
sp. Bacău 81—32, Șc. sp. Tg. 
Mureș 68—77 ,• Școala sportivă 
Constanța cu : Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 85—70, Șc. sp. Tg. Mureș 
71—65. Tînărul dinamovist 73—59, 
Șc. sp. Bacău 116—60; Școala 
sportivă Tg. Mureș cu : Tînărul 
dinamovist 49—59, Șc. sp. Bacău 
73—72, Șc. sp. nr. 2 București 
70—54 ; Tînărul dinamovist Bucu
rești cu : Șc. sp. Bacău 59—61, Șc. 
sp. nr. 2 București 61—54; 
Școala sportivă nr. 2 București cu: 
Șc,. sp. Bacău 57—54.

Clasament îinal : ȘC. SP. CLUJ 
9 p, 2. Șc. sp. Constanța 9 p, 
3.. Șc. sp. Tg. Mureș 8 p, 4. Tî- 
nărul dinamovist București 7 p,
5. Șc. sp. nr. 2 București 6 p,
6. Șc. sp. Bacău 6 p. Clasamentul
coșgeterilor: 1. D. DUMITRU
(Constanța) 159 p, 2. R. Marti- 
nescu (Constanța) 139 p, 3. V.

La Satu Mare, Cluj
și Brăila, gazdele

SATU MARE (prin telefon). Dis
puta dintre selecționatele regiunilor 
Maramureș și Mureș-Autonomă Ma
ghiară a constituit o nereușită to
tală : nivelul tehnic al meciurilor a 
fost mediocru, arbitrajele prestate 
de Al. Jilău si Gh. Tănase au in
fluențat rezultatul, iar organizarea 
galei a fost slabă. Oaspeții au cîști
gat cu scorul de 13—9.

REZULTATE TEHNICE ; A. UrsU- 
lescu (M-A. M.) b. ab. 1 G. Raț; FI. 
Lucaci (M.-A.M.) b.p. N. Korciș; T. 
Szabo (M) b. ab. 3 I. Dicker; A. Rus- 
neac (M) egal cu M. Ciorbă; I. Trifu 
(M.-A.M.) b.p. L. Ghețe: G. Kreisler 
(M) b.p. I. Koos; M. Chirodea (M.-A.
M. ) b.p. Fr. Szilagy; D. Găinaru 
(M.-A.M.) b. ab. 2 Z. Fodor; V. Frînt 
(M) b.p. N. Pătuleanu; C. Nagy (M) 
b.p. Gh. Balanga; N. Dineu (M.-A.M.) 
b.p. I. Lanțoș.

A. VERBA-coresp.

CLUJ (prin telefon). Prezentîndu-se 
cu o formație mai omogenă, mai 
robustă reprezentativa Galați I a 
reușit șă învingă selecționata Clu
jului cu scorul de 13—9. Nivelul teh
nic al meciurilor a fost remarcabil, 
ca și calitatea arbitrajelor prestate 
de Gh. Stanciu (Buc.), E. Sava (Bra
șov) și L. Săsăranu (Baia Mare).

REZULTATE TEHNICE ; P. Canea 
(G) b.p. Gh. Vințe; Al. Dumbravă 
(G) b. ab. 1 Gr. Hoca; I. Otvoș (C) 
b. ab. 3 I. Jipa; P. Puiu (C) egal cu 
V. Potolea; Al. Murg (C) b.p. P. 
Păcuraru; M. Săvescu (G) b. ab. 2 
Al. Șerban; A. Majal (C) b.p. C. Va- 
sillu; V. Mirza (C) b. ab. 3 Gr. Ena- 
che; I. Gheorghe (G) b.p. A. Kilay;
N. Stoian (G) b.o. T. Burada; șt. 
Cojan (G) b. ab. 2 FI. Dudea.

R. PAUL-ooresp.

PRONOSPORT •

Moisin (Cluj) 135 p, 4. I. Buga- 
riu (Tg. Mureș) 129 p.

P. RADVANI 
ORADEA

Primele patru echipe partici
pante la turneul final al campio
natului național de junioare au 
dovedit un evident echilibru de 
valoare. Acest lucru a făcut ca 
lupta să fie extrem de deschisă 
și titlul să fie decis de rezulta
tul, ultimului meci. Medaliile de 
campioane au fost cucerite de 
formația Școlii sportive din Bra
șov antrenată de prof. Gh. Roșu 
care-și adaugă astfel o nouă per
formanță celor multe realizate 
de-a lungul anilor.

Rezultate : Școala sportivă Bra
șov cu : Viitorul Dorohoi 60—59, 
Clubul sportiv școlar București 
58—54, Șc. sp. nr. 1 București 
51—53, Liceul nr. 4 Oradea 
51—38, Șc. sp. Arad 63—53; Clu
bul sportiv școlar București cu : 
Lie. nr. 4 Oradea 61—16, Viito
rul 59—42, Șc. sp. Arad 65—38, 
Șc. sp. nr. 1 București 56—45 ; 
Viitorul Dorohoi cu : Șc. sp. Arad 
50—48, Șc. sp. nr. 1 București 
55—47, Lie. nr. 4 Oradea 81—41 ; 
Școala sportivă nr. 1 București cu: 
Șc. sp. Arad 62—-35, Lie. nr. 4 
Oradea 48—24 ; Școala sportivă 
Arad cu: Lie. nr. 4 Oradea 
57_ 33

Clasament final: 1. ȘC. SP. 
BRAȘOV 9 p, 2. Clubul sportiv 
școlar București 9 p, 3. Viitorul 
Dorohoi 8 p, 4. Șc. sp. nr. 1 
București 8 p, 5. Șc. sp. Arad 
6 p, 6. Liceul nr. 4 Oradea 5 p. 
Clasamentul coșgeterilor : 1. DOI
NA IFTIMIE (Bacău) 157 p (!), 
2. Ana Deak (Arad) 105 p. 3. Ma
ria Nedelea (Brașov) 36 p, 4. Li
liana Popescu (CI. sp. șc.) 84 p.

ILIE GHIȘA

n-au putut cîștiga!
• La RRAILA s-a disputat întîlni- 

rea dintre selecționatele Galați II șl 
București II. Meciurile au fost ur
mărite de numeroși spectatori. La 
sfîrșitul reuniunii arbitrii-judecători 
au consemnat în foile de punctaj un 
rezultat de egalitate : 11—11. REZUL
TATE TEHNICE : D. Diaconescu (B) 
b.p. C. Antohi (G); I. Glăvan (G) 
b.p. A. Cojan (B); Șt. Ispas (B) b.p. 
D. Antohi (G); Fl. Iancu (B) cîștigă 
fără adversar ; S. Costandache (G) 
b.p. C. Sasu (B); D. Roman (G) b.p 
I. Brihac (B); D. Filipescu (B) b.k.o. 
1 .Gh. Marcel (G); T. Niculae (B) 
egal cu N. Grecu (G); V. Tecuceanu 
(B) b.p. Gh. Mărgean (G); V. Perianu 
(G) b.p. P. Cojocaru (B); T; Felea 
(G) b. ab. 2 T. Dumitroala (B).

D. DANIEL-coresp.

★
• Selecționata Brașov — Selec

ționata Hunedoara 20—2. Gazde
le, ne-a informat corespondentul 
nostru E. Bogdan, au evoluat 
mult mai bine decît în etapele 
precedente. De altfel, scorul ne 
scutește de orice comentarii. De 
remarcat că hunedorenii au pier
dut majoritatea partidelor prin 
abandon!

★
CRAIOVA (prin telefon). — 

Întîlnirea dintre echipele Olteniei 
și Banatului, disputată sîmbătă 
seara în localitate, s-a încheiat 
cu victoria meritată a gazdelor, 
cu scorul de 14—8. Cel mai bun 
pugilist al galei a fost Mihai 
Goanță. Iată rezultatele tehnice: 
Truică (O) egal cu Pavel (B) ,■ 
Fîciu (O) b.p. Topală ; Dumitrașcu 
(B) b. ab. 3 Costescu; Pătrașcu 
(O) b.p. Butan,- Slobodniciuc (O) 
b.p. Streche; Enculescu (B) cîș
tigă fără adversar ; Constantines- 
cu (O) b.p. Totîrlici; Barbu (O) 
egal cu Ardeleanu; Maier (B) b. 
ab. 3 Bancu; Sănătescu (O) b.p. 
Cîrciorari; Goanță (O) b. ab. 3 
Bucși.

M. GHERGHINOIU
si T. COSTIN — coresp.

• Selecționata Bacău — Selec
ționata Ploiești 15—7. Meciurile 
au fost de un nivel tehnic ridi
cat. Rezultate tehnice: F. Mo- 
moiu b.p. Lazăr; C. Momoiu egal 
cu Blujba ,• Ivanovici b.p. Alexan
dru ; Amzăroaie egal cu Șerban; 
Cerbu b. dese. 3 Nicolae; Bucu- 
rei b.p. Spătaru ,• Cornel b.p. 
Deju; Voinescu b. ab. 3 Dumi
trescu ; Cojocaru b. k.o. 1 Pă- 
duraru ; Mircescu egal cu Chiri- 
că; Prohor b. ab. 3 Pîrvu.

L IANCU — coresp. principal



F. C. Ar^cș și Petrolul joacă astăzi 
în „Cupa orașelor tîrguri ‘

(Urmare din pag. 1)

torii. 3 meciuri egale și nici 
o înfringere !) se daloresc în 
mare parte stilului ofensiv folosit 
și în partidele din deplasare. Iată 
și formația pe care o vom ali
nia (cu numerele jucătorilor, de 
pe tricouri) : GECZI (1) — HOR
VATH (2), MATRAI (3), PANC- 
S1CS (4) — JUHASZ (5), SZCCS 
(6), — SZ'OKE (7) VARGA (8), 
ALBERT (9), RAKOSI (10), KA- 
TONA (11).

La Pitești, meciul este așteptat 
cu mult interes. Se scontează o 
cifră record de spectatori (peste 
20 000) care sînt hotărîți să-și 
încurajeze cu multă dragoste e- 
chipa lor. Sperăm că jucătorii de 
la F. C. Argeș le vor da satis
facție. Pentru aceasta, însă, 
„11 "-le piteștean va trebui să tiu 
precupețească nici un efort, să 
lupte cu totală dăruire pentru a 
realiza un spectacol fotbalistic 
valoros și un rezultat favorabil.

F. C. Argeș va alinia formația : 
COMAN — I. POPESCU, BARBU, 
ILIE STELIAN, VULPEANU —

De peste hotare
• Etapa a 8-a a campionatului 

englez s-a soldat cu următoarele 
rezultate : Arsenal — Tottenham 
4—0; Burnley — Sunderland 
3—0,- Chelsea — Stoke 2—2; 
Leeds —- Everton 1—0 ,• Fulham
— Leicester 2—1 ; Manchester 
City — Sheffield United 5—2; 
Newcastle — Coventry 3—2 ; 
Sheffield Wednesday —• Man
chester United 1—1 : Southampton
— Liverpool 1—0 ; Wolverhamp
ton — West Ham 2—1 ; West 
Bromwich — Nottingham 2—1. 
Primul loc în clasament este îm
părțit de echipele Liverpool, Ar
senal, Manchester City, Sheffield 
Wednesday și Tottenham cu cite 
11 P-

PREPURGEL, OLTEANU — 
KRAUS, ȚURCAN, DOBR1N, JF.R- 
CAN.

ZAGREB: la telefon — 
ILIE OANĂ...

Petrolul întîlnește astăzi la Za
greb echipa Dinamo, formație ex
celent cotată, atît în campionatul 
iugoslav cit și în fotbalul euro
pean. Iată ce ne-a declarat, prin 
telefon de la Zagreb, antrenorul 
ploieștenilor, ILIE OANĂ: „Ni 
s-a făcut o frumoasă primire. Din 
paginile ziarelor transpare un 
mare interes pentru meciul de 
astă-seară. Precum se știe, adver
sarii noștri au cîștigat ultima e- 
diție a „Cupei orașelor tîrguri", 
detașîndu-se în finală de puter
nica formație engleză Leeds Uni
ted (2—0 la Zagreb, 0—0 Ia Lon
dra). Dinamo Zagreb este una 
dintre echipele care au conferit 
acestei competiții, prin valoarea 
ei, o dimensiune din ce în ce 
mai mare, iar anul acesta, for

Transmisii la radio
MECIUL DE LA PITEȘTI Șl...

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi de la Pitești în 
jurul orei 16,15, pe programul I, 
desfășurarea jocului internațional 
de fotbal F. C. Argeș — Ferenc- 
varos Budapesta din cadrul „Cu
pei orașelor tîrguri". în cadrul 
emisiunii se vor transmite și as
pecte din Turul ciclist al Româ

mația din Zagreb a pornit in cam
pionat cu galonul de favorită. A- 
cest context stimulează echipa 
noastră care este în revenire de 
formă. Ieri după amiază am fă
cut aici un scurt antrenament. 
Băieții S-au desmorțit și s-au fa
miliarizat puțin cu stadionul Ma- 
ximir pe care se va desfășura în- 
tîlnirea. Dinamo Zagreb a obți
nut in etapa de duminică, un 
punct in deplasare, la Belgrad, în 
fața formației Olimpia, jucind 
bine și meritind de fapt victoria. 
Cu toate că valoarea adversaiilor 
noștri este deosebit de ridicată, 
am încredere în echipă, în pu
terea ei de luptă și de organi
zare, manifestate totdeauna cînd 
a trebuit să susțină o partidă de 
mare dificultate".

Iată formațiile care se vor ali
nia la joc :

PETROLUL PLOIEȘTI : M. Io- 
nescu — Pahonțtt, N. Ionescu, 
Florea, Mocani: — Grozea, Dra- 
gomir — Oprișan, Dridea I, Ba
dea, Roman.

DINAMO ZAGREB : Skorici — 
Cvec, Belin, Gracianin, Ramljak -— 
Brnici, Chis — Cercek, Pirici, 
Zambata. Rora.

niei. Crainic-reporter : ION GHI- 
ȚULESCU.

...CEL DE LA ZAGREB

De asemenea, stațiile noastre 
de radio vor transmite astă seară 
în jurul orei 20,30, repriza a 
doua a meciului de fotbal Dina
mo Zagreb — Petrolul Ploiești. 
Transmisia se va face pe progra
mul I. Crainic reporter : MIRCEA 
RADU IACOBAN.

Trimîsui nostru special, CONSTANTIN ALEXE transmite:

Graz-ul așteaptă cu interes meciul 
Austria-România (tineret)

GRAZ, 18 (prin telefon). — 
lată-ne, aici, oaspeții orașului 
unde miercuri (n.r., astăzi), la lu
mina reflectoarelor, echipa noas
tră națională de tineret va întîlni, 
pe Liebenau-stadion, „Unter 23* 
(cum numește ziarul local „Nene 
Beit" echipa austriacă compusă, 
ca și a noastră, din jucători sub 
23 de ani).

După zece zile de ploaie, 
Graz-ul, cel de-al doilea oraș al 
Austriei (237 000 de locuitori) 
ne-a primit cu un cer senin. Si
tuat la aproape 300 km de Viena, 
într-o regiune unde Alpii de Est 
se întîlnesc cu șesul, orașul se 
află la o depărtare de 60 km de 
granița Austriei cu Iugoslavia și 
Ungaria. Este o regiune splendi
dă, fapt pentru care drumul de 
la Viena pînă aici (cu autocarul) 
nu ni s-a părut obositor.

Interesul pentru jocul de 
miercuri este deosebit. Explicabil. 
Gazdele noastre, gîndindu-se la 
fotbalul austriac de ieri, își pun 
mari speranțe în jucătorii de mîi- 
ne, de la care așteaptă foarte 
multe. Marti, la ora 11, după o 
scurtă vizită la stadionul unde 
va avea loc întîlnirea, echipa 
noastră a făcut un ușor antrena
ment (60 de minute), pe un te
ren din marginea orașului, rezer
vat echipelor de amatori, dar cu 
un gazon excepțional. Antreno
rii CONSTANTIN TEAȘCÂ și 
D1NCĂ SCHILERU au anunțat 

ziariștilor următoarea echipă:
CONSTANTINESCU — KISS, 

BOC, DINU, VELEA — STRlM- 
BEANU, DESELNICU — LUCES- 
CU, DUMITRACHE, DEMBROV- 
SCHI, CUPERMAN. Cei doi an
trenori și-au rezervat însă drep
tul de a efectua schimbări in 
funcție de felul cum se vor simți 
jucătorii (a nu se uita că dumi
nică majoritatea dintre ei au 
participat la meciuri grele în 
campionat). Rezerve sînt : Rădu- 
canu, Anca, Angelescu, Dumitriu 
III și Lupulescu.

Gazdele aliniază o formație 
puternică, alcătuită din jucători 
care activează în prima ligă a 
tării. Antrenorii S. BUNETZKY 
și G. SPRINGER au convocat ju
cătorii tor pentru astăzi, marți, 
ora 13, Ei nu și-au fixat încă for
mația pentru jocul de mieremi 
seara. Iată, însă, lotul : SARA. 
PARITS, POIiNDL (Austria Vie
na), SCHMIDRADNER, BOHMER, 
WEID1NGER (Rapid Viena), KON- 
ZILIA, KORDESCH (F.C. Klagen
furt), HODSCHAR, SCHil.KER, 
HONEW ARTER (A.C. Graz), 
KREUZ (Admira Viena), ET- 
MAIER (Wacker Innsbruck), 
KiD'GLBERBER (L.A.S.K. Linz) 
MESNER (Radentheis).

Jocul va începe la ora 19 (ora 
20, ora Bucureștiului) și va fi 
condus de arbitrul elvețian H. 
Schbner.

• Federația de fotbal a R. F. 
a Germaniei a alcătuit lotul care 
și-a început pregătirile în vede
rea meciului cu Franța. S-a că
zut de acord ca întîlnirea să aibă 
loc la 27 septembrie în Berlinul 
occidental. Lotul este alcătuit din 
Mayer, Wolter (portari), Hottges, 
Vogts, Patzke, Schultz, Weber, 
Fichtel (fundași), Beckenbauer, O- 
verath, Siemersmeyer, Netzer 
(mijlocași), Libuda, Koeppel, Seel- 
ler, Mayer, Miiller, Goerts și Ro- 
dekamp (înaintași).

<• în campionatul de fotbal al 
Cehoslovaciei, după 7 etape, în 
fruntea clasamentului se află e- 
chipele Slovan Bratislava și 
V.S.S. Kosice cu cîte 10 puncte 
fiecare. în continuare : Spartak 
Trnava și Inter Bratislava 9 p, 
Dukla Praga 8 p.

• în campionatul Portugaliei 
(etapa a 2-a), Benfica, deși a 
jucat în deplasare, a cîștigat cu 
3—0 meciul cu Arreirense. Alte 
rezultate: Sporting — Tirsense 
0—0; F. G. Porto — Leixoes 
1—0 ; Academica — C.U.F. 1—0j 
Setubal — Guimaraes 2—0; Var- 
zim — Belenenses 3—0. în cla
sament, pe primul loc se află 
Benfica, Academica, Setubal și 
Porto cu cîte 4 p.

• Rezultate mai importante din 
campionatul spaniol: Real Madrid 
— Real Sociedad 9—1 ; Elche — 
Atletico Bilbao 1—0 ; Barcelona —- 
Espanol 1—0; Malaga — Sevilla 
O—0 ; Atletico Madrid — Cordua 
1—0; Pontevedra — Saragossa 
1—0. în clasament conduc Atle
tico Madrid și Real Madrid cu 
cîte 4 p.
Ș LA ULTIMA ORĂ
| ----- ;;---------

în competițiile europene au fost 
programate ieri mai multe me- 
ciuri. ÎN „C.C,E.“, Rapid Viena 
a învins pe teren propriu., în 

ă nocturnă, echipa Besiktas Istanbul 
cu 3—0 (2—0), calificîndu-se 
pentru turul următor. (în primul 
joc austriecii cîștigaseră cu 

g 1-0).
Ș în „CUPA ORAȘELOR TÎR-

GURI“ ; Napoli—Hannover 96 
0 4—0!, Lokomtite Leipzig —

Lienfidd Belfast 5—1, F. F. 
0 Malmoe — F. C. Liverpool 0—2.

Astăzi sînt programate alte 30 
(!) de meciuri în cele trei com- 
petiții europene, printre acestea 
numărîndu-se Ajax Amsterdam— 

0 Beai Madrid, Cehie Glasgow — 
Dinamo' Kiev (,,C.C.E.“), Milan— 
Lewski, Haiduk Split—Tottenham 

(te („Cupa cupelor*) etc.

BULETINUL DIVIZIEI
SERIA NORD

CHIMICA TÎRNĂVENI — META
LUL COPS A MICA (2—0). Au mar
cat : Sașcă (min. 55) și I.az&r (min. 
70). A arbitrat bine I. Erdos — Ora
dea. (I. J>ucan, coresp.).

METALUL AIUD — UNIO SATU 
MARE (2—0). Autorul golurilor : Ene 
(min. 65 și 85). Foarte bun arbitrajul 
lui A. Crișan — Arad. (A. Crișan, 
coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — ME
DICINA TG. MUREȘ (1—1). Au în
scris : Pojoni (min. 49), pentru Steaua 
roșie, Malnași (mirt. 55), pentru Me
dicina. I. Rențea — Baia Mare a ar
bitrat foarte bine. (Gh. Cotrău, 
coresp.).

METALUL SATU MARE — RECOL
TA CĂREI (S—0). Au marcat : Konig 
(min. 38), Gero (min. 73), Kloblan 
(min. 83).’ în min. 62 jucătorul Senes 
(Metalul) a ratat un penalii. P. Sava 
— Cluj a condus satisfăcător. (A. 
Verba, coresp.).

MINERUL BIHOR — UNIREA DEJ 
(3—1). Au înscris : Damian (min. 14 
și 57), Pavlovici (min. 42), respectiv 
Cătană (min. 29). A arbitrat bine O. 
Andreica — Satu Mare. (1ML Domi- 
țian, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — MINE
RUL BAIA SPRIE (3—0). Au marcat: 
Weber (min. 4), Rațiu (min. 48), Va- 
sile (min. 76). Foarte bun arbitrajul 
lui E. Gălbăjos — Cluj. (C. Moldo
van, coresp.).

SODA OCNA MURES — MEDICI
NA CLUJ (0—0). Jucătorii de la Me
dicina au protestat deseori la deci
ziile arbitrului N. Barna — Tîrnă
veni, care a condus foarte bine. (Gli. 
Tăutan. coresp.).

CLASAMENT
1. Medicina Cluj 5 2 3 0 9— 1 7
2. Metalul Aiud 5 3 0 2 11— 7 6
3. Chim, Tîrnăveni 5 3 0 2 11— 8 6
4. Steaua r. Salonta 5 2 2 1 7—4 6
5. Minerul Pihor 5 2 2 1 7—5 6
6. Medicina Tg. M. 5 14 0 8—6 6
7. Faianța Sighișoara 5 2 12 9— 7 5
8. Unio Satu Mare 5 2 12 9— 9 5
9. Soda O. Mureș 5 2 12 7—10 5

10. Recolta Cărei 5 2 12 5—9 5
11. Metalul S. Mare 5 12 2 7—8 4
12. Metalul Copșa M. 5 12 2 6—11 4
13. Unirea Dej 5 113 9—0 3
14. Minerul B. Sprie 5 10 4 3—14 2

ETAPA VIITOARE : Faianța Sight-
șoara — Soda Ocna Mureș, Recolta 
Cărei — Metalul Copșa Mică, Uni
rea Dej — Metalul Aiud, Medicina 
Cluj — Steaua roșie Salonta, Unio 
Satu Mare — Chimica Tîrnăveni, Mi
nerul Bihor — Medicina Tg. Mureș, 
Minerul Baia Sprie — Metalul Satu 
Mare.

SERIA VEST
C.F.R. CARANSEBEȘ — PROGRE

SUL CORABIA (1—0). Autorul golu
lui : Țuiu (min. 35). A arbitrat bine 
A. Pop — Oradea. (M. Mutașcu, co
resp.).

VICTORIA CALAN — METALUL 
TR. SEVERIN (5—0). Meciul s-a dis
putat la Simeria deoarece terenul 
din Călan este în reparație. Au în
scris : Bambuleac (min. 4, 6 și 62)t 
Savancea II (min. 16), Radu (min. 
70). Foarte bun, arbitrajul lui Z, 
Szilagy — Oradea (Al. Tuza, coresp.).

MUREȘUL DEVA — A.S.A. SIBIU 
(1—1). Au marcat : Hanganu (min. 
48 din 11 m), pentru Mureșul, Bim- 
bea (min. 73), pentru A.S.A. A arbi-

Ștefănescu, portarul echipei Flacăra roșie, respinge balonul in corner. 
Flacăra roșie București)

trat corect N. Predoi — Hunedoara. 
(V. Albu, coresp. principal).

U. M. TIMIȘOARA — MINERUL 
ANINA (1—1). Au înscris : Leac (min. 
70), pentru Minerul, Covaci (min. 90), 
pentru U.M.T. Ilie Ștefăniță — Hu
nedoara a arbitrat corect. (I. Cioc- 
șan, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — CHIMIA 
FAGARAȘ (3—1). Golurile au fost 
marcate de Vătav (min. 28), Pop 
(min. 60), Selimesi (min. 73), respec
tiv Feher (min. 50), C. Caramitru — 
București — a arbitrat bine. (I. Stan
ca, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL LUPENI (3—0). Victorie 
clară a gazdelor. Au înscris: Lovin 
(min. 19), Țîră (min. 30), Matei (min. 
45 din 11 m). (St. Gurgui, coresp. 
principal.).

CLASAMENT

VICTORIA TG. JIU — PROGRESUL 
STREHAIA (1—0). A marcat : Tudo- 
rache (min. 73). A arbitrat bine C. 
Nițescu — Sibiu. (N. Chivulescu, co
resp.).

1. Electroputere Cv. 5 3 11 13— 3 7
2. Mureșul Deva 5 3 11 14— 5 7
3. Victoria Călan 5 2 2 1 10— 5 6
4. Chimia Făgăraș 5 2 2 1 10— 7 6
5. Met. Tr. Severin 5 2 2 1 5— 7 8
6. A.S.A. Sibiu 5 13 1 7—5 5
7. Minerul Anina 5 2 1 2 8— 7 5
8. Tractorul Brașov 5 2 1 2 9— 9 5
9. Victoria Tg. Jiu 5 2 1 2 8—11 5

10. C.F.R. Caransebeș 5 2 1 2 7—13 5
11. Minerul Lupeni 5 1 2 2 7— 8 4
12. U. M. Tim. 5 12 2 10—12 4
13. Prog. Corabia 5 113 7—16 3
14. Prog. Strehaia 5 0 2 3 3—10 2

ETAPA VIITOARE : Minerul Lu- 
peni — Mureșul Deva, Chimia Făgă
raș — C.F.R. Caransebeș, Progresul 
Strehaia — Progresul Corabia, Me
talul Tr. Severin — Victoria Tg. Jiu, 
Minerul Anina — A.S.A. Sibiu, Trac
torul Brașov — Victoria Călan, U.M. 
Timișoara — Electroputere Craiova.

SERIA SUD
VIITORUL FIENI — METALUL 

TIRGOVIȘTE (1—2). Au marcat : Tl- 
ron (min. 20 și 30), pentru Metalul, 
greda (min. 40) pentru Viitorul. (C. 
Topescu, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — OLTUL 
SF. GHEOBGHE (2—0). Au înscris : 
Morolanu (min. 29), Stoian (min. 47).

Dumitru Ilinca — București — a con
dus corect. (I. Baltag, coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — STU
FUL TULCEA (4—3). Autorii goluri
lor : Alexa, (min. 5, 18, 50 și 60) pen
tru Electrica. Peceriță (min. 3. 26 șl 
29), pentru Stuful. Arbitrul V. Mur- 
gășanu — București — a condus slab. 
(C. Popa, coresp. principal).

RAPID C.F. BUCUREȘTI — CHI
MIA TR. MĂGURELE (0—2). Joc de 
slab nivel tehnic. înaintarea ferovia
rilor s-a prezentat din nou sub posi
bilități. Au înscris : Roatămoale 
(min. 64) și Meiroșu (min. 85). A ar
bitrat bine P. Căpățînă — Buzău. (N. 
Toka^ek, coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — DUNĂREA 
GIURGIU (0—1). Unicul gol a fost 
marcat de Borțea (min. 9). Bun, arbi
trajul lui Alex. Văduvescu — Bucu
rești. (R. Avram, coresp.).

RAPID PLOPENI — FLACĂRA RO
ȘIE BUCUREȘTI (1—0). Jucătorii de 
la Flacăra roșie au tras de timp și 
din această cauză jocul a fost pre
lungit. A înscris Constantinescu 
(min. 91). A arbitrat cu competență 
S. Lupu — Focșani. (M. Sima și I. 
Popescu, coresp.).

CLASAMENT

S.N. OLTENIȚA — T.U.G. BUCU
REȘTI (3—2). Au marcat : Eftimescu 
(min. 40 din 11 m), Stuparu (min. 65), 
Nițu (min. 75), respectiv Ionescu 
(min. 50 și 90).

1. Flacăra r. Buc. 5 4 0 1 9—2 8
2. Metalul Tîrgoviște 5 3 11 7—3 7
3. Rapid Plopeni 5 3 11 7—5 7
4. Dunărea Giurgiu 5 3 11 5—4 7
5. S.N. Oltenița 5 2 2 1 11— 6 6
6. Stuful Tulcea 5 3 0 2 8—6 6
7. Chim. Tr. Măgurele 5 2 2 1 3—2 6
8. Electrica C-ța 5 3 0 2 6—6 6
9. Prog. Brăila 5 12 2 5—5 4

10. Rapid C. F. Bue. 5 12 2 3—8 4
11. I.M.U. Medgidia 5 113 2—4 3
12. T.U.G. Buc. 5 0 2 3 5—8 2
13. Viitorul Fleni 5 0 2 3 2—6 2
14. Oltul Sf. Gh. 5 10 4 4—12 2

ETAPA VIITOARE • Chimia Tr. 
Măgurele — Electrica Constanța, Du
nărea Giurgiu — S.N. Oltenița, Me
talul Tîrgoviște — Rapid Plopeni, 
Oltul Sf. Gheorghe — I.M.U. Medgi
dia, Stuful Tulcea — Rapid C. F. 
București, T.U.G. București — Viito
rul Fleni, Flacăra roșie București — 
Progresul Brăila.

(Fază din meciul Rapid Plopeni — 
Foto: Ion Popescu — Ploiești

SERIA EST
TEXTILA BUHUȘI — GLORIA 

C.F.R. GALAȚI (1—0). Golul a tos* 
înscris de A. Bogdan (min. 59). A 

, arbitrat corect V. Popa — Iași. (L 
Vieru, coresp.).

Metalul buzău — minobrao 
VATRA DORNEI (3—0). Au marcat : 
Tănase (min. 17) și Naftan (mia. 5S 
și 81, ambele din 11 m). (Marin Du
mitru, coresp).

METALUL RĂDĂUȚI — S.U.T GA
LAȚI (1—1). Au înscris : Ch<*(ău
(min. 44), pentru Metalul, Samson 
(min. 35), pentru S.U.T. Slab, arbi
trajul Iui V. Lupu — Roman. (I. Po
pescu, coresp.).

OȚELUL GALAȚI — FORESTA 
fălticeni (2—1). Golurile au fost 
marcate de Boeru (min. 19), Cernega 
(min. 38). respectiv Luțac (min 33). 
(V. ștefănescu, coresp.)

GLORIA BtRLAD — PETROLUL 
MOINEȘTI (2—0). Au înscris : Vasi- 
lache (min. 13) șt Trâz.nea (min. 86). 
Competent, arbitrajul lui P. Popovlci 
— Botoșani. (E. Solomon. coresp. 
principal).

UNIREA FOCȘANI — ȘOIMII BU
ZĂU (2—0). Autorul golurilor : Dragu 
(min. 62 și 85). N. Petriceanu — 
București — a condus bine. (A. 
Axente, coresp.).

ANCORA GALAȚI — MEDICINA 
IAȘI (3—1). Au marcat : Alexe (min. 
5), Udriș (min. 13 și 35), respectiv 
Popescu (min. .59). Satisfăcător, ar
bitrajul lui C. Manusaride — Bucu
rești. (T. Siriopoi, coresp.).

CLASAMENT
1. Gloria Bîrlad 5 4 10 10— 1
2. Metalul Buzău 5320 8—2
3. Unirea Focșani 5 3 11 7—3
4,. Șoimii Buzău 5 2 2 1 11— 7
5. Ancora Galați 5 2 1 2 9—6
6. Minobrad V. D. 5212 7—5
7. Oțelul Galați 5 2 1 2 3—4
8. Foresta Fălticeni 5 2 1 2 7—9
9. Petrolul Moinești 5 2 0 3 8—8

10. Gloria C.F.R. Gl. 5 2 0 3 6—7
11. Medicina Iași 5 2 0 3 6—8
12. Textila Buhuși 5 2 0 3 5—9
13. Metalul Rădăuți 5 0 2 3 3—11
14. S.U.T. Galați 5 0 2 3 1—11

ETAPA VIITOARE : Petrolul Moi- 
neștl — Ancora. Galați, Foresta Făl
ticeni — Metalul Rădăuți, Textila 
Buhuși — Gloria Bîrlad, Gloria 
C.F.R. Galați — Șoimii Buzău, S.U.T. 
Galați — Unirea Focșani, Metalul 
Buzău — Medicina Iași. Miriobrad 
Vatra Dornei — Oțelul Galați.



Românii la a 5-a victorie consecutivă de etapă!

maniei
Comentarii și imagini telefoto de la trimișii noștri speciali 

Hristache NAUM și Aurel NEAGU.

Etapa 1 Tg. Mureș — Cluj, 1 medie orară
> Vll-a 1 105 km 1 41,690 km.

Constantin Grigore a sosit
primul și la Cluj

Constantin Crigore — purtind di'i 
Uou cununa de lauri a etapei.

CLUJ, 19 (prin telefon). Alergă
torii au zburdat — pur și simplu — 
In această etapă scurtă, înregistrînd 
la sosire o medie orară de aproape 
42 de km. Aceasta este principala 
caracteristică a zilei, în care cara
vana plecaiă DE PE MALURILE 
MUREȘULUI a ajuns PE CELE 
ALE SOMEȘULUI. Favorizați de 
traseu, odihniți în ziua de relaxa
re de la Tg. Mureș și dornici să 
demonstreze că valoarea lor nu se 
situează undeva pe la granița unei

medii de 40 km, cicliștii au impri
mat un ritm alert întrecerii.

EMIL RUSU A FOST ȘI ASTĂZI 
UN VERITABIL LIDER. El n-a pă
răsii nici o clipă prima linie și, 
în preajma urcușului de la Feleac, 
dnd a simțit apropierea Clujului 
natal, a încercat chiar o detașare. 
Deși depune eforturi mari pentru 
a face față presiunii psihice, ine
rentă unui purtător al tricoului 
galben (răspundere care-1 obligă 
să-și petreacă multe nopți albe) 
— reprezentantul nostru are forța 
necesară de a reduce la tăcere 
toate atacurile. Și tinerețea sa 
îi permite să sfideze, uneori, le
gile care guvernează lumea ciclis- 
tă, dedanșind atacuri atunci cînd 
expectativa l-ar putea pune la 
adăpost de emoții. Toate aceste 
trăsături de caracter îl ridică pe 
Emil Rusu în ochii tuturor celor 
care formează caravana.

STARTUL IN ETAPA A Vil-a 
s-a dat DIN PIAȚA TRANDAFI
RILOR la ora 14,25- S-a plecat pu
ternic, ca din pușcă 1 Iată și PRI
MUL ATAC: LA KM 21, ceho
slovacul Machac pleacă din plu
ton. Are aerul că vrea să recupe
reze cele trei minute penalizare 
de la contratimp, dar „aventura" 
sa nu reușește. La km 28, el se 
află din nou printre membru plu
tonului. Ludușul este precedat de 
un lung urcuș și de o cbborîre 
pe serpentine. II zărim pe Emil 
Rusu în fruntea plutonului, la că- 
țărare și, apoi, într-un grup de 
7 rutieri desprinși de restul ci
cliștilor. Coborirea reface unita
tea plutonului care defilează In 
viteză pe străzile Ludușului.

Rulaj în pluton compact
Asistăm la o adevărată OFEN

SIVA A CICLIȘTILOR CEHO
SLOVACI. LA KM 46 EVADEAZA 
NOVAK. El rulează cu hotărîre, 
pe un pas mare, încercînd o de
tașare cit mai netă din pluton- 
Bănuiesc că intenția sa este aceea 
de a-1 atrage și pe Zelenka în 
această acțiune. Dar colegul său 
de echipă este bine marcat de 
lider. Fugarul rezistă 15 km în 
fruntea caravanei. El intră pri
mul în regiunea Cluj, dar pentru 
asta nu se dă nici un premiu... 
încheierea acțiunii sale prilejuiește 
declanșarea alteia : MACHAC ȘI 
MICKEIN PORNESC ÎN CĂUTA
REA „NOROCULUI". Dar n-au 
timp să-1 găsească, pentru că Moi- 
ceanu, talonat de Dudev, sosește 
repede lingă ei. Vine și Minneboo. 
Cei 5 nu se înțeleg — nu numai 
pentru că vorbesc limbi diferite... 
— și PLUTONUL LE SOSEȘTE 
REPEDE IN SPATE. La ieșirea 
din Cîmpia Turzii, o barieră de 
cale ferată ne reține pentru cîteva 
minute. Antrenorul Nicolae Voi- 
cu folosește timpul pentru a le 
reproșa alergătorilor din prima 
echipă că nu sînt suficient de a- 
tenți, de combativi. Roadele se văd 
Imediat. Moiceanu încearcă o dată 
singur, apoi cu Minneboo, iar Fr 
Gera și L Ardeleanu îl taloneazft 
pe Borschel și Zelenka în încer
carea lor de detașare.

SPRINTUL DE LA TURDA ne 
prilejuiește un interesant specta
col. ÎNTREAGA ECHIPA A R. D- 
GERMANE LUCREAZĂ EXCE
LENT pentru a-i favoriza lui 
KAZMIERZAK cîștigarea premiu
lui. Colegii săi 11 înconjoară, il 
despart de pluton și apoi îl lan
sează. în mod firesc, KAZMIER 
ZAK CIȘTIGA.

Sîntem cu 20 de km înainte de 
Cluj. „TRICOUL GALBEN", 
EMIL RUSU, se ridică în șa, for
țează — întinzînd plutonul — și 
SE DETAȘEAZĂ ÎMPREUNĂ CU 
KAZMIERZAK ȘI A. J. EK. In 
cîțiva km ei obțin un avantaj de 
200 m față de plutonul care vine 
val-vîrtej. Vînătoarea se termină 
în favoarea plutonului, gazetarilor 
rămînîndu-le de relevat GESTUL 
ACESTUI LIDER CARE-ȘI ONO
REAZĂ TITLUL.

SPRINTUL DE CAȚĂRARE DE 
LA FELEAC ti revine lui Mickein, 
urmat de Borschel, V. Sălăjan, 
Mikkelsen și Minneboo. Ca de o- 
bicei, pe coborirea spre Cluj plu
tonul se resfiră, dar se reunește 
pe străzi. Lupta este îndîrjită. Ni
meni nu reușește însă să pără
sească grupul masiv. Intrarea di
ficilă de pe stadion ti triază pe 
cicliști și asistăm la un final elec
trizant între ați, tn care GRIGO
RE SE DOVEDEȘTE UN ADMI
RABIL SPRINTER la mare luptă 
în fața lui BorscheL

...Sus, de pe culmea roman- " ’
a Feleacului privirea îm-

peisajul de basm,
Gilăului și creasta

Vlădesei. Dar, mai

ASTĂZI...
...are loc etapa a Vl!1-a, 

Cluj — Oradea, 152 km. Star
tul — de la ora 13,10 
din Piața Libertății. Cara
vana va trece prin Păniceni — 
ora 14,03, Huedin - 14,22, 
Ciucea - 14,55, Piatra Craiu
lui - 15,20, Aleșd - 15,56,
Oșorhei — 16,43. Sosirea în 
Oradea - în jurul orei 17, pe 
stadion. Punct de sprint la 
Huedin, iar puncte de câță- 
rare la Păniceni ți Piatra 
Craiului.

Fișier tehnic

I

CLASAMENTUL ETAPEI A 
VII-A: 1. CONSTANTIN GRIGORE 
(ROMANIA I) 2 h 34:37, 2. L. Bor
schel (R.D.G.), 3. Cr. Nielsen (Da
nemarca). 4—30. K. Kazmierzak, 
J. Marek, G. Moiceanu, A. J. Ek, 
R. Strand, P. Mikkelsen, D. Mickein, 
G. Minneboo, K. Kramming, I. Ar- 
deleanu, A. Sofronie, S. Nielsen, B. 
v. Schalen, W. Prinsen, M. Novak, 
J. Zelenka, C. Ciobanu, G. Schwab, 
V. Tudor. J. Kasai, N. Ciumeti, V. 
Sălăjan, C. Ciocan, E. Rusu. H. Sten
zel, W. Ziegler, Gh. Neagoe (...ți 
încă 9 alergători) — sosiți în ace
lași timp cu cîștigătorul.

CLASAMENT GENERAL INDIVI
DUAL. DIJPĂ 7 ETAPE: 1. EMIR 
RUSU (ROMÂNIA I) 22 h 24:43.
2. ITim Prinsen (Olanda) 26:10, 3. 
Walter Ziegler (România II) 26:22,
4. J. Zelenka (Cehoslovacia) 26:26,
5. L. Borschel (R.D.G.) 26:54. 6. 
Gh. Sucin (România II) 27:33, V. 
Fr. Gera (România I) 28:16, 8. N. 
Ciumeti (România II) 28:31, 9. V. 
Tudor (România II) 29:43, 10. S. 
Nielsen (Danemarca) 30:16. 11. R. 
Drechsler (R.D.G.) 32'05, 12. L Ar
deleanu (România I) 34:03. 13. ®r. 
Nielsen (Danemarca) 34:22, 14. K. 
Kazmierzak (R.D.G.) 34:55. 15. A. 
J. Ek (Suedia) 35:46. 16. C. Cio
can (România II) 35:47. 17. C. Gri
gore (România I) 36:39. 18 C. €io- 
hanu (Voința Ploiești) 37:39. 19. A. 
Sofronie (Voința Ploiești) 37:49. 20. 
G. Moiceanu (România I) 39:13, 21. 
J. Marek (Cehoslovacia) 39:17, 22. 
Gh. Neagoe (Individuali) 41:01, 23. 
IS. V. Schalen (Olanda) 41:35, 24.
C. Gontea (Voința Ploiești) 43:29,
25. J. Machac (Cehoslovacia) 44:21.
26. G. Minneboo (Olanda) 47:29,
27. H. Stenzel (R.D.G.) 47:31, 2«.
D. Mickein (R.D.G.) 47:35. 29. 
Stansholm (Danemarca) 50:10, S0. 
L. Bogers (Olanda) 50:29. In cursă 
io rămas 57 de alergători.

CLASAMENTUL GENERAL PR 
ECHIPE : 1. ROMÂNIA II 67 lr!
20:39, 2. România I 67 h 27:17,*
3. R. D. Germană 67 h 30:49, 4a 
Voința Ploiești 67 h 34:36, 5. Ceho
slovacia 67 li 38:17, 6. Olanda 67 k 
40:30, 7. Danemarca 67 h 53:09, 4» 
Suedia 68 li 21:52. 9. România
ret I 69 h 19:20, 10. România tine-' 
ret II 69 li 22:37, 11. Bulgaria 69 h 
25:36, 12. Austria 69 h 59:18.

Tricoul violet este purtat de Bor- 
schel (31 puncte) ; urmează Cr. Niel
sen (35 p.), D. Mickein (28 p.). 
In clasamentul sprinturilor conduce 
detașat Kazmierzak cu 36 p., urmat 
de Borschel (17 p.), V. Tudor (13 
p.) ; iar în clasamentul cățărătorilor S 
1. Mickein (54 p.), 2. V. Sălăjan 
(28 p.), 3. Mikkelsen (19 p.).

fiecare al treilea locuitor ol Clu
jului este un prieten al sportu
lui ; și asta explică desigur to
tul).

Intîlnire cu stadionul. Cu pista 
pe care au strălucit Moina și 
Coracu. Cu acest stadion care a 
însemnat un leagăn de aur pen
tru copilăria sportului românesc 
și care 
nerație 
mani.

s prieteni

Intîlnirile caravanei crește astăzi noua ge- 
de campioni și record-

obișnuiți ui stadionului.Tribunele freamătă, Sînt aici
Dar și mulți veniți pentru prima oară. Printre ' ei — cred — 
flăcăi cu dopurile trase pe frunte, a mirare, și fete cu coșarCa 
de fructe, uitată în tribune, câteva trepte mai jos.

Au trecut toți linia de sosire. Ați citit, desigur, povestea celor 
105 km. I-aș adăuga un final, momentul în care pionieri, purtînd 
numerele concurenților, ofereau învingătorului — dar și învin
șilor — garoafe proaspete și struguri din vestita podgorie a 
Ciumbrudului. Poate pentru că în afară de gingășia gestului, 
intuiesc și promisiunea unei statornice prietenii cu stadionul. 
Poate, începând cu ciclismul...

P. S. Salutăm prezența în caravană a unei echipe a Studioului 
„Alexandru Săhia".

tică
brățișează 
unduirile 
vestită a
ales, scrutează nerăbdătoare mi
lenarul drum de sare pe care 
— cândva — oștile romane măr
șăluiau de la Potaissa la Na
poca. Același pe care, acum, din 
clipă în clipă, trebuie să apară 
caravana — cu toți eroii pe care
însemnările colegilor ni le-au făcut dragi din prima zi a captivan
tului maraton eiclist — Turul României. ba primul meu contact 
cu „plutonul" reporterilor, notez goana impresionantă pe tobo
ganul de asfalt, străjuit de nuci bătrâni, doiniți din cine știe ce 
vremi, de cine știe ce rapsod. Caravana întreagă aleargă la intil- 
nirea cu Clujul. Sosire mai piuit decît punctuală (Vezi recordul 
mediei orare). Orașul de pe Someș o întîmpină cu tot ce are mai 
frumos, mai mândru. Cu maiestatea monumentelor dăinuind în 
piatră și istorie, de secole. Cu puterea de Hercule a uzinelor. Cu 
dogoarea focarului de știință și cultură.

întâlnire emoționantă cu tribunele vii, întinse de la poalele Fe- 
leacului pînă în centrul orașului, și mai departe. (Am aflat că
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ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
Turneul internațional mas

culin de baschet de la Var
șovia a fost cîștigat de echipa 
Poloniei. Baschetballștll polo
nezi au învins în ultimul 
meci, cu scorul de 79—63 
<40—31), echipa R.D. Germane. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat R.D. Germană ți Ro
mânia. cu același număr .de 
puncte ca și echipa Poloniei, 
Insă cu un coșaveraj Inferior. 
Echipa Ungariei a oqypat Ul
timul loc.

In turneul candidatelor U 
titlul mondial de șah, care 
«e desfășoară la Subotica, au 
rost continuate partidele în
trerupte din rundele preced 
denie. Tereza Stadler a cîști- 

gat ia Alexandra Nlcolau. 
Alte rezultate 5 Konarkovska 
— Nedelkovid o—1; Zatu- 
tovskala — Kozlovska 
Asenova — Heemskerk Vi—V>; 
Aronson — Nedelkovici 0—1; 
Heemskerk — Markovld »—1; 
Stadler — Friedman 1—0. In 
clasament, conduce Stadler 
eu J puncte, urmată de Kis
lova și Markovld cu cite SVi 
puncte, Nlcolau șl Aleksan- 
dria cu cite 5 puncte etc.

Echipa cehoslovacă de ho
chei pe gheață Z.K.L. Brno, 
care se află în turneu tn 
U.R.S.S., a jucat la Moscova 
f» echipa Spartak. Jocul a-a 
fachdat cu un rezultat de

egalitate : î—2 (2—1,- 0—0,
0—1). Oaspeții au înscris prin 
Kepak șl Czerny. De remar
cat, că hochelștil sovietici au 
egalat In ultimele minute prin 
Starșinov.

Turul dcHst al Bulgarie!. 
In etapa a 4-a, disputată pe 
ruta Blala — Slatina — Tro
ian (135 km), victoria a reve
nit ddlstulul bulgar Savcev 
cronometrat tn 3 h 14:20. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat cehoslovadi venczel — 
3 h 14:41 șl Ha va — 3 h 15:04. 
Cicliștii români partldpanțl 
la întrecere au ocupat urmă
toarele locuri : S3. Moldoveanu 
3 h 2232; 36. Egyed 3 h 22:26; 
St. Stoica 3 h 22:35 ; 43. Zanoni 

3 h 22:35 ; 56. Rîndașu 3 h 35:10. 
In clasamentul general con
duce Venczel (Cehoslovada), 
urmat la 40 sec. de italianul 
Mischl.

După 7 runde tn turneul in
ternațional de șah ^Memoria- 
lul Cigorin-, care se desfă
șoară la soci, In clasament 
conduce Spasski cu P/i 
puncte urmat de Samkovid șl 
Zaițev cu cite 5 puncte.

întâlnirea internațională
masculină de baschet dintre 
echipele selecționate ale Ceho
slovaciei ți R.S.S. Estone, dis
putată la Slany, a revenit 
baschetbaliștilor cehoslovad 
cu 114—77 (53—37). Din echipa 
cehoslovacă cel mal eficace 

jucător a fost Uzltek, care 
• înscris 25 de puncte.

Intr-un med internațional 
de tenis de masă, echipa 
masculină a Cehoslovaciei a 
Învins cu scorul de 5—0 echi
pa Danemarcei. Rezultate teh
nice: Stanek — Petersen 2—0; 
Mlko — Pedersen 2—0; Kolia- 
rovltz — Larsen 2—0; Stanek
— Pedersen 2—0; Kollarovltz
— Petersen 2—0.

Campionatul unional de ho- 
ehei pe gheață. In prima eta
pă «-au Înregistrat următoa
rele rezultate mal Importan
te î Torpedo Gorki — Aripile 
Sovietelor Moscova 2—1; Slbir 
Novosibirsk — Dinamo Mos
cova 2—4; Dinamo Kiev — 
Lokomotiv Moscova 3—5; Me- 
talurg Novosibirsk — S.K.A. 
Leningrad 3—6.

Cu prilejul unui concurs de 
Atletism desfășurat la Hel
sinki, finlandezul AIU Alarotu 
■ stabilit un aou record al

țării sale în proba de săritură 
cu prăjina cu o performanță 
de 5,16 m. Nevala a aruncat 
sulița la 82,89 m, lar Kuha 
a cîștfgat proba de 5 600 m 
plat in 14:13,8. >

Un nou accident pe pistele 
de automobilism. Cunoscutul 
automobilist francez Jean Rol
land, în vîrstă de 32 de ani,1 
a decedat în timp ce pilota 
un nou tip de mașină „Alfa 
Romeo” pe pista âutodromu- 
lul de la Monthlery, răstur- 
nîndu-se la un viraj luat cu 
peste 200 km pe oră.
Etapa a 5-a a Turului dcHst 

al Poloniei (Krosno—Tarnuv, 
87 km) a fost cîștigată de ce
hoslovacul Ganusik în 2 h 03:15. 
In clasamentul general indi
vidual conduce Blavdzin (Po
lonia) urmat la 1:58 de sovie
ticul Kulibin. Pe echipe tn 
fruntea clasamentului se află 
formația U.R.S.S.
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