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In clasamentele generale
® Gabriel Minneboo a ciștigat la ca patul unui „contra

timp" de 24 km ® Ziegler este amenințat să piardă 

locul 2 ® O etapă maraton, foarte rapidă

© AZI, FINIȘ IN „TURUL ROMÂNIEI"
- ,Cronici, comentarii, ' clasamente, în pag. a IV-a -

Un meci de mare luptă,

RAPID PROGRESUL 1—1
Toată săptămină va fi 

comentat, probabil. acest 
meci Rapid—Progresul, des
tui de sărac din punct de 
vedere tehnic, dar oferind, 
în schimb, publicului. un 
element care are un cuvînt 
de spus în 
unui joc de fotbal: 
(tonalul. N-ș fost o partidă 
oarecare, consumată sub 
plictisul spectatorilor, ci o 
partidă de mare luptă, cu 
situa fii dramatice la ambele 
porti, cu momente de dis
perare și de satisfacție 
pentru ambele echipe, cu 
„probleme1* de arbitraj, cu 
tot ceea ce, pozitiv sau ne- 
qativ, constituie la urma 
urmei, sarea și piperul în 
fotbal. •

Partida avea să se în
cheie, după multe peripe
ții. cu un rezultat de ega
litate, care nedreptățește, 
credem, pe Progresul, dar 
nu în măsura în care soco
tesc suporterii acestei e- 
chipo, dispuși să vadă nu
mai „forcingul" formației 
lor favorite, din repriza a 
II-a, u ițind însă că Rapidul 
a avut suficiente ocazii 
pentru a tranșa meciul în 
primele 30 de minute de 
joc în favoarea sa.

Ambele echipe au fugit 
de un rezultat de egalitate, 
care 
deservește 
dar 
fie 
lor 
din 
că 
ria> că sînt hotărîte s-o ob
țină cu orice risc. în fata 
porților n-a mai fost 
cărcat** „betonul", cei 
și chiar 8 apărători 
înaintași care barează 
drumurile spre poartă, aș- 

- teptînd un contraatac no-

desfășurarea
senza-

în situația actuală, le 
pe amîndouă, 

tocmai, acesta avea să 
deznodămîntul aprigei 

dispute. S-a văzut, încă 
primele minute de joc, 
echipele vizează victo-

„des-
6—7

Și 
toate

rocos. S-a jucat deschis, cu 
forte aproape egale in si
tuațiile de. atac și 
rare. în acest fel, 
fost, însă, echipa 
jată, apărătorii ei 
mai puține 
sament și 
decît cei 
care și-au 
situații periculoase, ratînd 
intercepțiile, pasînd la ad
versar, lovind defectuos ba
lonul chiar atunci cînd îl 
trimiteau la... portarul lor. 
Este suficient să amintim 
faza din minutul 10. cînd 

pe... 
pe

de apă- 
Rapid a 
avan la

comi tînd 
greșeli, de pla- 
de intervenție, 
ai Progresului, 
creat singuri

Peteanu l-a 6ervit 
Neagu mai bine decît 
un coechipier, dar atacan
tul feroviar, de Ia cîțiva 
metri, a ratat un gol ca și 
făcut. Același Neagu, în 
aceleași circumstanțe, avea 
să piardă o mare ocazie în 

. minutul 16. în această 
parte a meciului, Rapid n-a 
așteptat însă numai greșea
la adversarului. Atacînd pe 
aripa dreaptă, unde Năstu- 
rescu a fost deosebit de 
activ, feroviarii au pătruns 
de multe ori în dispozitivul 
advers, fiind astfel de cî
teva ori pe punctul de a 
marca. în general, în pri
mele 30 de minute de joc, 
Rapidul a condus „dansul", 
Progresul neremareîndu-se 
decît prin faza din min. 20- 
cînd Mateianu a trimis ba
lonul în poarta 
plecase Răducanu, 
fan, a apărut ca 
dentă, respingi nd 
în corner.

Finalul reprizei 
de 
Dimpotrivă,

f^ste un’ cin tec 
al cjiuleștenilor.

JACK

din care 
dar Ște- 
o provi- 

mingea

nu mai
■ triumf

BERARIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Un document care „vorbește" despre aprigul și pasionantul meci Rapid — Progre
sul: Adrian Constantinescu, pe post de... portar, respinge (cu piciorul, bineînțeles) 

lui Mind.ru, care se crezuse învins...
Foto: V. Bageac

in locul

Meciul Steaua — Dinamo 
a debutat cu un dialog 
de tatonare, obișnuit în
tre adversarii care se cu
nosc bine și se tem unul 
de altul, 
legitimă 
dacă ar 
vreo 10 
în care

socotit 
manieră 
utilizată 
interval

Am fi
această 
fi fost 
minute, 

cele două echipe 
aveau datoria să-și inven
tarieze punctele tari și pe 
cele slabe. Dar această 
partidă, care bănuiam că 
va fi cea mai crîncenă din 
sezonul de toamnă, avea să 
se desfășoare întreaga 
primă repriză într-o atmos
feră de pioasă reculegere.

Ne vine greu să selectăm 
din această perioadă cîteva 
faze care să merite o 
mențiune în cronică. Cu 
bunăvoință vom aminti, to
tuși : minutul 21 — Dumi- 
traebe -— centrare — por
tarul Haidu respinge — 
Nunweîller VI reia de
parte de bară ; minutul 25 
— - Constantin inaugurează 
seria paselor sale milime
trice și oportune — Voi- 
nea — centrare periculoasă

Ieri, la Uniunea ziariștilor
Dl. FELIX LEVITAN, pre

ședintele Asociației Internatio
nale a presei sportive care — 
la invitația Asociației presei 
sportive din România — vizi
tează tara noastră, s-a intîlnit 
ieri la amiază, la sediul Uni
unii ziariștilor, cu redactorii 
de sport ai ziarelor centrale.

pentru primirea cordială
i-a fost făcută.

Dl. Levitan a expus 
aspecte ale activității 
tiei pe care 
proiectele ei.

care

unele 
a soc ia- 

o prezidează, 
Cunoscutul zia-

rist francez a ținut să subli- 
'Tiieze rolul' pe care sportul (și

Oaspetele și-a exprimat 
satisfacția pentru prilejul ce 
i s-a oferit de a cunoaște Ro
mânia. aducînd "— totodată — 
mulțumirile sale călduroase

activitatea condeierilor săi) 
îl are în promovarea ideilor do 
înțelegere între popoare, de 
prietenie, și pace. Distinsul 
nostru invitat și-a exprimat

convingerea .— unanim accep
tată — că truda ziaristului 
sportiv slujește din plin ere?-*- 
terii unor generații robuste fi
zic, cu un desăvârșit echili
bru sufletesc, animate de idea
lurile cele mai nobile ale 
umanității.

A avut loc. în continuare un 
schimb de păreri pe. teme 
profesionale. Întîlnirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
amicală, de deplină colegiali
tate.

STEAUA DINAMO 1-0 (0-0)
— Nelu Nunweîller res
pinge ; min. 69 — Gher- 
gheli — șutează forte, pe 
lingă bară. Și, cam atît. 
în acest interval, sărac 
în realizări, • s-a mai ob
servat că extremele Stelei, 
Sorin Avram și Haidu, srnt 
capabile să depășească, re
petat, prin dribling, pe fun
dașii Ștefan și Popa. Dar 
această superioritate laten
tă, n-a fost exploatată. Să 
nu fj înțeles ei că flancu
rile apărării dinamoviste au 
fost ieri atît de friabile ? 
E greu să ne explicăm, de 
ce jucători cu atita expe
riență nu se lansau după 
eliminarea fundașilor, cu 
maximă iuțeală în spatele 
liniei de apărare dinamo- 
vistă, de unde o pasă tri
misă precis la un coechi
pier venit dinapoi, răs
toarnă de regulă orice dis
pozitiv defensiv.

în aceeași perioadă, 
poarta opusă. înaintașii di- 
namoviști au realizat cîteva

piruete, cîteva dantele de 
pase și multe conduceri 
prelungite de balon, dar to
tul pe un fond evident de 
moleșeală. Pasînd lateral ei 
nu cîștigau teren, nu elimi
nau adversarii ieșiți îh în- 
tîmpinare și masiva apă
rare din 
fermă și

De la 
secunde 
echipe s-a rupt treptat în 
favoarea echipei Steaua. In 
min. 50, 
o „contră" 
minge) spre 
pustise Sorin 
tul careului 
Două minute 
Constantin oferea lui Săt- 
măreanu o pasă de gol, 
dar fundașul, bine lansat 
în atac, rata, întîrziind e- 
xecu (ia.
tru 1

fața lor, rămînea 
necruțătoare, 
începutul reprizei 
echilibrul dintre

pune
(la 
nă-

Stefan 
inspirată 
care se 
Avram în col- 
de 6

: mai
metri, 
tîrziu,

rata, 
în min.

Popescu
55 Dumi-
intercep-

BALABAN
4

(Continuare în pag. a 3-a)

ROMULUS

O săptămină de tenis 
cu Țiriac și Năstase

Pasionații 
evenimente 
vor găzdui, — —x v. —------—~ ----------- - ----- ---
celor mai buni jucători pentru desemnarea campionilor țării 
la cele cinci probe individuale. Vor lua startul toți fruntașii 
„sportului alb*- de la noi în frunte cu multiplul campion 
republican ion Țiriac, ilie Năstase, G. Bosch, P. Mărmu- 
reanu, S. Dron, Gh. Boaghe, I. Sântei (revelația „Cupei 
Mamaia1'), ludit Dibar. Eleonora Dumitrescu etc. De subli
niat că o 'dată cu desfășurarea actualei ediții a campionate
lor de tenis ale României, Ion Țiriac va lupta pentru a 
adăuga încă o performanță pe valorosul său palmares, aceea 
de a cuceri pentru a noua oară consecutiv titlul de cel mai 
bun jucător al țării.

In prima zi a competiției, programul începe de ia ora 8,30 
și ora 14. Mai înainte însă, iată pe deținătorii titlurilor pînă 
la încheierea acestui nou campionat : simplu femei: Eleonora 
Dumitrescu, simplu bărbați : Ion Țiriac, dublu femei ; Iudit 
Dibar—Mariana Ci&golea, dublu bărbați : Ion Țiriac—Constan
tin Năstase, dublu mixt : Agneta Cun—Ilie Năstase.

trăi timp de o săptămină 
terenuri de la Progresul 

întrecerile
tenisului de Ia noi vor 

deosebite. Cele șase .. _ .
de luni și pină duminică inclusiv.

„Cupa orașului Giurgiu" la atletism

După cum ne-a informat corespondentul nos
tru Traian ■ Barbălată, stadionul Olimpia din 
Giurgiu va găzdui astăzi un concurs de atle
tism dotat cu „Cupa orașului Giurgiu”. La ^în
treceri vor lua parte peste 100 de atleți juniori 
din regiunile Argeș, București, Ploiești și o 
selecționată a Capitalei.

Astăzi, gală de boi

Astăzi va avea-loc în grădina clubului Gloria 
(str. Luca Stroici nr. 13. tramvaie 5 și 17) o 
nouă reuniune pugilistică în cadrul „cupei 
orașului București”. Vor urca treptele ringului 
boxeri de la cluburile și asociațiile Metalul, 
Steaua. Dinamo. Grivița Roșie, Constructorul, 
Semănătoarea etc. Gala va începe la ora 10.

Raliul României

PROBĂ UL VITEIĂ PE CIRCUIT
Echipajele participante la Raliul 

României sosesc astăzi în București 
(Piața Scîhteii), începînd de la ora 
10,53. Ele vor încheia competiția prin- 
tr-o probă de viteză pe circuit, ce șe 
va desfășura la ora 13 pe aleile din 
împrejurimile Pavilionului central pen
tru expoziții. Traseul măsoară 820 de 
metri și va fi parcurs de fiecare ma
șină, condusă de un singur membru al 
echipajului, de cîte trei ori. Startul se 
va da pe clase, la cîte 2—3 automo
bile odată. Intrarea spectatorilor este 
liberă.

Călăreții români
evoluează In Turcia 

și Bulgaria
Călăreții noștri frun

tași Virgil Bărbuceanu, 
Gheorghe Isinga, Dan Mi- 
hailescu și Vasile Pinciu, 
însoțiți de antrenorul /<- 
lexandru Purcherea, vor lua 
parte la concursurile hipice 
internaționale de la Istan
bul (27—30 sept, și 1 
oct.), Ankara (6—8 oct.) 
și Sofia (14—16 oct.).

CAMPIONII
ÎNĂLȚIMILOR

->

Fruntașii sportului cu 
parașuta din tara noastră 
și-au disputat pe aeropor
tul Clinceni întiîetatea în 
cadrul finalei campionatu- 
fui republican de parașu
tism pe anul 1967.

REZULTATELE TEHNI
CE : Proba de „salt indivi-

Angela Năstase, noua carrv- 
pioană absolută, sub cupo

la parașutei
dual acrobatic de la 2000 
m" : masculin — 1. IONEL 
IORDĂNESCU — 521 p — 
campion republican ; 2. Ște
fan Băcăoanu 502 p; 3. Ni- 
colae Velicu 475 p. Feminin
— 1. ELENA BĂCĂOANU 
500 p — campioană repu
blicană ; 2. Angela Năstase 
495 p; 3. Elisabeta Călin 
467 p.

Proba de «salt individual 
de la 1000 m. cu deschide
rea întîrziată a parașutei șl 
aterizare la punct fix" : 
masculin — 1. ȘTEFAN
BĂCĂOANU 734,3 p — 
campion republican ; 2.
Emil Dumitrașcu 723,4 p ,■ 
3. Mircea Taflan 722,8 p. 
Feminin — 1. ANGELA
NĂSTASE 722,8 p — cam
pioană republicană ; 2. Vic
toria Zet 716,6 P; 3. Elisa
beta Minculescu 713 p.

CLASAMENTUL GENE
RAL: Masculin — 1. IO
NEL IORDĂNESCU 1240,7 p
— campion absolut ; 2. Ște
fan Băcăoanu 1236.3 p; 3. 
Emil Dumitrașcu LI 52.4 p. 
Feminin — 1. ANGELA
NĂSTASE 1217.,8 p — 
campioană absolută ; 2.
Elena Băcăoanu 1178,3 pf 
3. Maria lordănescu 1154,1 p.

V. T.

Mind.ru


Poșta magazin
IULIUS DALIDIS. — 1. 

De-a lungul anilor, cate
goria grea în boxul pro
fesionist a fost aproape 
un monopol al americani- 

r_____________a, __ , lor. Doar trei boxeri eu-
Cupelor și Cupa Orașelor, ropeni au reușit să ajun- 

_ Se aplică pre- gă pe tronul greilor: Max

CUREA MITICĂ, RA- 
DOMIREȘTI. Incepînd cu 
anul acesta, în toate cele 
trei mari competiții —fot
balistice 
pionilor

— Cupa Cam- 
Europeni, __ Cupa

MARATONISTUL

Tîrguri „ _____  .
vederea regulamentară po
trivit căreia, la egalitate 
de puncte și de golaveraj, 
departajarea se face so- 
cotindu-se dublu fiecare 
gol marcat în deplasare. 
Este clar ?

gă

I
I
I
I

Ale- 
echi- 

Tîrgoviște, a 
lui de tinere- 

portar

DR. AURELIAN I. PO
PESCU, BUCUREȘTI. Ați 
pus și epigramele la... re
gim ? Văd că n-au nici 
măcar un pic de... sare !

VIRGILIU MUNTEANU, 
LUDUȘ. Marin 
xandru, antrenorul 
pei Metalul 
fost în anii

București, 
„nume”.

întotdeauna, marato- 
nul, cu cei peste 42 de 
kilometri ai săi, a con- 

ț.stituit o... tentație pen
tru atleți. li acoperă sau 
nu ? Dacă starturile sint 
foarte populate, în 
schimb sosirile înregis
trează adesea un număr 
mic de concurenți, multi 
.alergători lăsîndu-se pă
gubași la jumătatea dru
mului sau mai devre
me...

Participanții la un

ambițioși : doar 26 
cei 191 de aler- 
care luaseră star- 
renunțat la cursă.

maraton desfășurat re
cent în R. F. a Germa
niei au fost însă deose
bit de 
dintre 
gători 
tul au
Printre cel care au ter
minat parcursul — cla- 
sîndu-se pe locul 141 — 
a fost și Heinz Men- 
necke, în etate de... 58 
de ani.

Iată-1, după cursă, su- 
punîndu-se controlului 
medical.

Venus------- _
un „nume”. Era și 

greu, cînd primul portar 
al Venus-ului se numea... 
Mircea David !

EFICACITATE

I. VASILKSCU, BRA
ȘOV. Este exact : la 

primele ediții ale Jocuri
lor Olimpice moderne, cei 
care urcau pe podium nu 
primeau medalii de aur, 
argint sau bronz, ci... um
brele. bastoane, pălării 
etc. La Olimpiada din 
1924 au apărut, pentru 
prima oară, medaliile. Nu 
știu însă dacă sportivii au 
fost mulțumiți. Pe ploaie, 
o umbrelă face cît zece 
medalii de aur ’

Schmelling, Primo Came
ra și Ingemar lohansson. 
— 2) Semigreul italian Si- 
raudi, socotit printre cei 
mai buni din Europa, a 
boxat, ca amator, și la 
noi, învingîncfu-l prin 
abandon pe Dumitru 
Gheorghiu. Nu s-a întîlnlt 
niciodată cu Negrea.

Maxpe tronul greilor:

ȘTEFAN CIOCA, ORA
ȘUL GHEORGHE GHEOR 
GH1U-DEJ. — „Sfaturile” 
adresate echipelor noas- 
tre de. fotbal ne-au sosit 
tîrziu. pierzîndu-și ast
fel actualitatea. Au... su
praviețuit doar

A.S.A. Tîrgu
La sfîrșitul campionatului 
nu se ține seama 
ocupat în primele

două : 
Mureș :

de locul
4 etape.

Dinamo Bacău: 
mentul p&rmite 
chezi goluri și în 
sare.

Regula- 
să mar- 

depla-

I
I
I
I
I
I
l
I

Presa argentiniană s-a 
grăbit să-l proclame pe 
Norberto Ruffo, inter 
dreapta la echipa Racing 
din Buenos Aires, .re
gele eficacității" atunci 
cînd acesta a înscris 3 
goluri în decurs de 4 
minute și 20 de secun
de. Alți fotbaliști au sta
bilit însă recorduri și 
mai refnarcabile. Astfel, 
în 1952, Schwartz, de la 
F. C, Koln, a marcat 3 
goluri în 2 minute. De 
asemenea, nu este de 
lepădat nici performan
ta fotbaliștilor englezi 
J Mc. Intyre și W. G. 
Richardson: 4 goluri în 
5 minute. După cum

este de reținut isprava 
lui B. Dear, de laWest- 
Ham : 5 goluri în 20 de 
minute.

Dar ce să spunem des
pre Willie Hall, cațe în 
meciul Anglia — Irlan
da de Nord, disputat în 
1938 și 
rul de 
torul a 
care 3 
într-un

încheiat cu sco- 
7—0, a fost au- 
4 goluri, dintre 
au fost înscrise 
singur minut I

ROMULUS BADEA, CO
MUNA VTNJU MARE. 
Radu Rotaru, care pare 
să fie o „descoperire" a 
echipei Steaua, judecind 
după meciurile de pînă 
acum, s-a născut la 1 ia
nuarie 1945, în București. 
Prima legitimare, în 1958, 
la Energia București, ca
re avea să se transforme 
apoi în A.R.U.G. și apoi 
în Constructorul. Ultimul 
lui domiciliu... fotbalistic : 
Crlșul Oradea.

IFLOREA BOCA,
TEG. Ați pierdut : dacă 
un înaintaș se află pe a- 
ceeași linie ultimul

HA-

apărător și i se trimite 
balonul, el este conside
rat în poziție de ofsaid.

ION FOȘTAȘU
Ilustrații :

N. CLAUDIU

r~ ~
Pe concret

Pedeapsa
Echipa engleză Chel

sea are o „galerie" ex
trem de zgomotoasă. 
Iar „sufletul" ei este tî- 
nărul John Edwards, 
în etate de 17 ani, 
care... țipă cît toți cei
lalți suporteri la un loc. 
La meciul Chelsea — 
Southampton, ciștigat de 
aceasta din urmă cu 

el a depășit însă 
limite, fiind iniția- 
unui mare scandal 
a izbucnit în tri- 
și pe teren.

6—2, 
orice 
torul 
care 
bune

Urmarea ? A apărut în 
fața judecătorului Sey- 
nour Collins, care l-a 
condamnat la o amendă 
de 2 lire sterline și la 
un an interdicție pe te
renurile de fotbal.

Edwards a făcut apel 
împotriva sentinței. El 
s-a arătat dispus să plă
tească 
care a 
cerînd 
primit
Ia judecarea 
Edwards a pierdut 
meci al lui Chelsea. Și 
e disperat...

dublul amenzii la 
fost condamnat, 

însă să fie re
ia fotbal. Pînă 

apelului, 
un

I
I
I

Autoturisme de muzeu
pe șosea.

tn cursul zilei de ieri, 
bucureștenii au avut 
prilejul să vadă două 
dintre cele mai vechi ti
puri de automobile. 
Două veritabile piese de 
muzeu. Ele purtau anul 
fabricației, 1908 și, res
pectiv, 1910.

Cele două mașini sint 
pilotate, intr-un intere- 

și îndrăzneț tur al

un 
toți

continentului, de un in
giner, un ziarist și 
operator de film — 
din Franța. Scopul că
lătoriei — un film și o 
carte. Pînă in prezent 
cei trei au parcurs peste 
3500 km. Iubitorii spor
tului cu motor din Ca
pitală le-au făcut o fru
moasă primire originali
lor automobiliști.

Terenul de fotbal 
al echipei Șantierelor 
Navale Oltenița este 
plin cu bălării înalte.

Pe teren (gîndea în sine 
Amărit un suporter) 
Meciurile se 'văd bine 
Numai din... elicopter !

La meciul cîe rugbi 
dintre Dinamo și Gri- 
vița Roșie, majorita
tea jucătorilor au do
vedit calități pugilis
tice.

Despre ei tot stadionul 
A făcut vii comentarii 
N-au culcat atît balonul, 
Cît culcară... adversarii-!

La faza pe regiunea 
Maramureș a campio
natului republican 
atletism au lipsit 
mai concurenții 
Somcuța 

Toți cei prezenți se 
remarcară 

Prin comportare exem
plară. 

Ei însă — au vrut cu in
sistență 

Să se remarce prin... ab
sență.

de 
nu- 
din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

D. POPA

ivnin
ÎNCEPE turneul 

DE LA CLUJ
CLUJ (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Iată-ne înaintea celui 
dinții „sunet de gong” al însemna
tei confruntări voleibalistice inter
naționale, care constituie funda
mentala verificare în vederea apro
piatelor europene.

Astăzi, înainte de prînz, succe- 
dînd întîlnirii inaugurale România 
tineret — Japonia, e programată 
partida U.R.S.S. — Polonia din se
ria a doua, serie în care mai e în
scrisă doar o echjpă, a R.D.G., vi
itoarea adversară a garniturii so
vietice în grupa calificatorie a C.E. 
de la Adana. In felul acesta, actua
la competiție — un mic „campionat 
mondial-* — ne oferă ocazia de a 
asista la una din veritabilele „repe
tiții generale** ale disputei de la 
europenele din Turcia. Situație 
identică în seria I unde se găsesc 
împreună pe tabloul participanți- 
lor, echipele României și Bul
gariei, care la 21 octombrie 
se vor întilni in grupa preliminară 
de la Istanbul a campionatului 
continental. Tatonîndu-și poten
țialul în vederea examenului 
de atunci, ele se întrec chiar 
in prima etapă de la Cluj, as
tăzi la orele 18,30. Noi prezen
tăm probabil formația în care am 
dispus vineri de Polonia, iar oas
peții pe aceea cu care i-au cedat 
echipei noastre în august la Os
tende. E al 38-lea pneci România 
— Bulgaria. Va fi a 23-a victorie 
obținută asupra naționalei Bul
gariei de către voleibaliștii noș
tri ? Le-o urăm ! Așteptăm de la 
ei să înscrie cu prilejul acestui
turneu noi izbinzi în palmaresul 
reprezentativei României pe care, 
ca să-i stimuleze, li—1 amintim : din 
1946 încoace, 309 meciuri jucate 
— 209 victorii, iar pe anul în curs 
doar trei înfrîngeri (și ajung!) 
din 10 partide susținute. Așteptăm 
de la ei ca, verificîndu-și pregă
tirea de pînă acum, să nu uite o 
clipă că alcătuiesc echipa cam
pioană a Europei, să lupte astfel, 
incit să dovedească permanent 
că-și respectă titlul, că sint de
ciși să-l apere cu strășnicie la 
Istanbul, inaripîndu-și deci con
cret de pe acum și năzuințele le
gate de participarea lor la J.O. 
din Mexic. Succes !

CONSTANTIN FAUR

Moser încearcă o pătrundere la semicerc 
blochează

După un meci spectaculos, Din,
19-15 (10-1

Derbiul echipelor bucureștene, 
Dinamo și Universitatea a însem
nat o bună propagandă pentru jo
cul de handbal. Cînd spunem a- 
ceasta ne referim la execuțiile 
tehnice reușite de jucătorii am
belor formații, precum și la de
plina sportivitate în care s-a 
desfășurat meciul. Dinamoviștii au

ESEEEEH

cîștigat 
dă apl, 
pe bu: 
deschis
Nica 5 
Costacl 
gători, 
Kksid 
Rădină

Trimisul nos

România a jucat
în fine, aplauze la Dubrovnik și 

pentru poloiștii români ! Cel de al 
șaselea meci a pus în fața sportivi
lor noștri eterna lor adversară, 
„squadra az.ziirra“, care fusese liberă 
în ziua precedentă și deci se prezenta 
cu forțe împrospătate pentru derbiul 
latin.

După o primă repriză'de continuă 
măcinare a forțelor adversarilor, ro
mânii au preluat definitiv inițiativa. 
La cea dintîi posibilitate de deschi
dere a scorului, Szabo a tpas slab un 
4 m, dar imediat Mărculescu a șutat 
imparabil de la 6 ni, făcînd inutilă 
intervenția lui Alberani. în cel de al 
treilea „sfert", același Mărculescu a 
reluat splendid din voie un pas al lui 
Zahan, dar mingea a lovit bara și

UNDE MERGEM?
RUGBI : Terenul Gloria, de la 

ora 9: Steaua — Rulmentul Bîr- 
lad, Gloria — Știința Petroșeni 
(cat. A); Stadionul Republicii, 
de la ora 16-: Grivița Roșie — 
Beziers (Franța) — meci interna
tional amical.

BOX : Grădina de vară a clu
bului Gloria (str.- Luca Stroici, 13), 
de la ora 10 : meciuri în compe
tiția dotată cu „Cupa orașului 
București".

TENIS DE MASĂ : Sala Flo- 
reasca, de la ora 8.30: întreceri în 
cadrul „Cupei României".

HANDBAL : Terenul Progresul, 
de la ora 9 : ISE — CSM Sibiu 
(fem. B), Progresul — Liceul nr. 4 
Timișoara (fem. A), Steaua — Di
namo Bacău (mase. A), Șc. sp. 2 
Buc. — Textila Buhuși (fem. B); 
Terenul Voința, ora 10: Voința — 
Politehnică Brașov (mase. > B) ; 
Terenul Giulești, de la ora 15 :

Politehnica Buc. — Șc. sp. Bu
zău (fem. B), Rapid — Tractorul 
Brașov (mase. B), Rapid — Uni
versitatea Buc. (fem. A).

BASCHET : Terenul Floreasca, 
de la ora 9,30: Progresul — 
CSȘ (f), 1CF — ' Universitatea 
Iași (f) — meciuri în „Cupa 
României". /

FOTBAL : Stadionul Politehnica, 
ora 11 : Politehnica — Victoria 
Roman (cat. B); Terenul Electro
nica, ora 11 : Electronica Obor — 
Poiana Cimpina (cat. B) ; Terenul 
Constructorul, ora 11 : TUG Buc. 
— Viitorul Fieni (cat. C) ; Sta
dionul Republicii, ora 14,30: FI. 
roșie Buc. — Progresul Brăila 
(cat. C).

LUPTE LIBERE : Sala Centrului 
„23 August”, de la ora 10 : Me
talul — Rapid — I.M.U. Medgi
dia (cat. B).
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Azi, tragerea concursului excepțional Pronoexpres
Azi, după-amiază, la ora 18 va avea 

loc în Bucur'eștj în sala din strada 
Doamnei nr. 2 — Clubul Finanțe
Bănci — tragerea numerelor câștigă
toare de la concursul excepțional 
Pronoexpres cu autoturisme în nu
măr nelimitat. Intrarea este liberă.

Se vor efectua 10 extrageri de cite 
9 numere din 49 fiecare, în 4 faze, 
în total se vor extrage 90 numere.

După afișarea rezultatelor, dupli
catele biletelor considerate câștigă
toare trebuie depuse de către parti- 
cipanți la oricare agenție Loto-Pro-

nosport pînă în ziua de joi 28 sep
tembrie 1967 la ora 13 în orașele de 
reședință de regiune, iar m celelalte 
localități pînă miercuri 27 septembrie 
1967 ora 13.

Omologarea biletelor cîștigătoare se 
va face în ziua de marți 3 octombrie 
1967.

Câștigătorii de autoturisme vor fi 
anunțați în scris de ziua cînd sînt 
programați să primească autoturis
mele de la sediul centralei.

Rubrică redactată de A.S. Loto-Pro- 
nosport.

însă că, îr 
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Sezon prelungit pentru iubitorii de natafie
întreprinderea de exploatare a ba

zelor sportive pune la dispoziția pu
blicului, zilnic între orele 9—22, ba
zinul acoperit Floreasca.

De asemenea, copiii cai'e iubesc na-

tația se pot înscrie zilnic 
cursurile de inițiere la înot, 
ționează la acest bazin.

Ștrandul Tineretului este 
duminică pentru public.

pentru 
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în „Cupa României44

UNIRII - IA ÎNĂLȚIME
Cadrul organizatoric adecvat asi

gurat „Cupei României4* la tenis de 
masă, creează un climat favorabil des
fășurării meciurilor, stimulează pe 
concurenți spre o comportare cît mai 
bună.
Fără îndoială, revelația de pînă acum 
.a concursului.au constituit-o juniorii 
Șerban Doboși (GSM Cluj, antrenor 
F. Paneth) și Aurel Ovanez (Pro
gresul București, antrenor M. Gant- 
ner). Primul, fiind campion de ju
niori al țării este mai cunoscut. De 
data aceasta, el participă în compa
nia celor mai buni seniori și tocmai 
dc aceea comportarea lui merită a fi 
subliniată. Doboși a învins pe Sen
tivani (3—2), Maria Alexandru 
(3—0). Păun (3-1), Panail'(3—2), 
iar în fața lui Reti, el a condus cu
2— 0, cedînd însă în cele din urmă 
la limită.

Aproape un debutant în competi
țiile mai importante, Aurel Ovanez a 
înregistrat o serie de rezultate favo
rabile. de bun augur pentru activi
tatea lui viitoare : cu Naghi 3—7, 
Toader 3—1. Naftali 3—0, Preda
3— 0.

Rezultate: simplu femei, gr. A : 
Alexandru cu Crișan 3—0, Crejec 
3—0, Ivan 3—0, Crișan—Crejec 
3—1, Lesai—Ivan 3—2, Ivan—Mi- 
halca 3—1, Mihalca—Crejec 3—1 ; 
gr. II : Ilnriga cu'Toma 3—2. Tomescu 
3—2; simplu bărbați, gr. A: Negu- 
lescu cu Alexandru 3—0, Păun 3—0, 
Covaci 3—2, Reti cu Sentivani 3—2, 
Alexandru 3—1, Covaci 3—1, Păun 
3—2, Sin deanu cu Doboși 3—1, 
Sentivani 3—2. Alexandru 3—1, 
Covaci 2—3, Păun 3—0.

întrecerile continuă azi. de ia 
ora 8,30.

‘ Astăzi, in divizia A

Cvasi - etapă (provincială)
Prin desfășurarea cuplajului In- 

terbucureștean, în etapa a Vl-a 
a diviziei A au mai rămas de 
disputat numai 5 jocuri, deosebit 
de interesante, care vor umple 
tribunele la Craiova, Pitești, 
Constanța, Tg. Mureș și Arad.

Derbiul acestei incomplete eta
pe, devenită pur provincială, este 
programat la Craiova și opune 
formației locale, UNIVERSITA
TEA, pe PETROLUL PLOIEȘTI. In 
perspectivă, un joc de atracție 
în care studenții craioveni țin 
să rămînă imbatabili la domici
liu, în timp ce ploieștenii vor 
încerca, de la distantă, o recon
ciliere cu suporterii lor, atît de 
greu încercați miercuri seara.

La Pitești, F. C. ARGEȘ pri
mește replica D1NAMOV1ȘTILOR 
din BACĂU. Barbu, Ilie Stelian, 
Dobrin et comp, vor să continue 
seria succeselor, scop în care nu 
s-au culcat de loc pe laurii vic
toriei de răsunet obținută în fata 
formației Ferencvaros. E>e cea
laltă parte, DINAMO BACĂU s-a 
comportat meritoriu pînă în pre
zent în prima categorie a țării, 
dar zeloșii lor suporteri așteaptă 
primul punct ... afară.

FARUL n-a mai jucat acasă — 
in campionat — de la 27 august. 
Ea reapare îYi fata publicului con- 
stănțean cu 3 prețioase puncte în 
sac, adunate pe alte meleaguri șl 
cu intenția de a... continua. Lu
cru nu tocmai simplu dacă ne 
gîndim că UNIVERSITATEA din 
CLUJ aliniază din nou formația 
standard,. cu Ivansuc, Cîmpeanu 

și Angelescu, absenți în partida 
de la Ploiești.

A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL: 
un meci în care ambele formații 
țintesc reabilitarea; mureșenii 
după severa înfrîngere — de la 
București — care le-a frînt ela
nul, petroșenenii după eșecul în
registrat sîmbăta trecută pe te- 
Ten propriu. Antecedentele acor
dă totuși prima șansă formației 
pregătite de Țiberiu Bone.

Mingea a depășit 
dinamoviști nu vor 
ția creată.

linia de apărare a echipei Steaua, dar înaintașii 
intra în posesia ei, pentru a fructifica situa-

Folo : V. Bageac

în sfîrșit, la Arad, U.T.A. pri
mește replica STEAGULUI ROȘU. 
De pe poziția... ultimului loc și 
cu gîndul la meciul următor : cu 
Dinamo, la București, Vor cîștiga 
arădanii primele puncte din acest 
sezon pe teren propriu ? Greu de 
răspuns după felul în care înțe
leg- să-și facă datoria componenlii 
liniei de atac.

— g. n. —

Cupa Jadran", ADRIAN VASILIU. ne transmite;

a invins italia cu 5-2
Un meci de mare luptă, 

din primul pină in ultimul minut!

—- - - - - - - - - -- - -
'CLASAMENTUL ÎNAINTEA
JOCURILOR DE ASTĂZI

1. steaua 6 4 0 2 8—4 8
2—3. Dinamo Buc. 6 2 3 1 7—4 7
2—3. Univ. Craiova 5 3 11 8—5 7

4. A.S.A. Tg. M. 5 3 11 10—9 7
5. Petrolul 5 3 0 2 7—4 6
6. Dinamo Bacău 5 3 0 2 7—8 6

7—8. Farul 5 2 1 2 4—4 5
7—8. „U“ Cluj 5 2 1 2 6—6 5

J 9. F. C.Argeș 5 2 1 2 4—5 5
10. Jiul 5 2 0 3 6—6 4
11. Steagul roșu 5122 2—4 4
12. Progresul W 6 1 2 3 5—8 4
13. Rapid 6 1 2 3 4—8 4
14. U.T.A. 5 1 0 4 4—7 2

poî. atacul 
un penalti. 

Din acest 
istat, prac- 
L jucătorii 

și simplu 
r <le teren, 
să abuzeze 
prompt de 
u a rezista. 
, Zahan a 
la 4 m, iar 

el a tnai 
încă două 

i nu au mal
Șarlocco 1 

mul echipei 
clasamentul 
omentul de
12 ale lui 
Felkay.

(0—0,1—0, 
aționalei ro- 
eritat, com- 
i -fiind de 
ită de spec- 
iblicul nu a 
cît de două-
?u.
(Belgia) • a 
le: ROMÂ- 
N, F1RO1U, 
c MĂRCU-

LESCU, Culineac, Grințescu, Zamfi- 
rescu ITALIA : Alberani — BAR- 
LOGCO I., Cevasco, LONZI, Marsili, 
GUERIN 1. Barlocco II, Simeone.

în celelalte două partide, victorii 
ale favoritelor. Reprezentativa Unga
riei a ,,suferit’4 însă destul de mult 
pînă a reușit să stabilească un scor 
favorabil în fața R.D. Germane : 
2—](0—0,0—0,1—0,1—1). Cît pri
vește succesul Iugoslaviei în fata 
Olandei 7—2 (1—0,1—0,2—2,3—0) 
— proporțiile sale nu se datorează 
unei nete superiorități, ci mai de
grabă dărniciei arbitrului J. Dirn- 
weber. care a acordat gratuit* învin
gătorilor cel puțin două-trei aruncări 
de la 4 m.

VOINȚA CLUJ - POLITEHNICA 
CLUJ 2-1, IN MECI RESTANȚĂ

Partida Voința Cluj — Politeh
nica Cluj, restantă din etapa I a 
Diviziei A la polo, s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 {0—0, 0—1, 
1—0, 1—0) în favoarea primei 
formații. Au înscris : Fiilop 2 pen
tru învingători și Daroczi pentru 
învinși. Toate punctele au fost 
marcate din lovituri de la 4 m. 
(P. RAD VANI — coresp.).

Corespondență specială pentru „Sportul popular44
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Lubej, Diani- 
'etniarici; 400 
; 800 iu — 

u g — Labei.
Lubej, Pel-

niarici, Dianici, Fokiș (Aniș); înăl
țime — Ilrepevnik, Mrnjek ; lungime
— Lubej, Frik ; greutate — Pero- 
vici, Nikolici; disc —Nikolici, 
Vukocici; suliță — Pai tier, Zuniri; 
pentatlon — Fokiș, Peke. După cum 
se vede, un adevărat record de selec
ție deține atleta Lubej, care figu
rează în nu mai puțin de. cinci probe, 
și se speră că ea va fi „punctul 
forte" al echipei noastre feminine.

Iută acum Iotul MASCULIN : 100 
ni — Karași, Mușkovici §00 m — 
Karasi, Frizau; 400 m — Kremer, 
Krizan ; 800 m — Jokici. Pilovici; 
1 500 m —; Jokici, Grahovaci; 5 000 
m — Zuntar, Vazici-, 10 000 m — 
Zuntar, Korica ; 3 000 m obstacole— 
F. K o vaci, Mitici ; decatlon — 
Fruvnik, l ilici; 110 mg — Pe.t ru
siei, Ajanovi^i; 400 mg — J'oinor, 
Maistororici: înălțime — Todosierici, 
Milek ; lungime — Rak, I ovanovici ; 
triplu — Niaradi, Stanisici ; prăjihă
— Araporici, Sulici ; greutate 
Sicker, Barisici (loțovici) ; disc — 
Gredeli, Nenadovici ; suliță — Ga
lici. Primoraci ; ciocan — St i gliei, 
Groniilvi ici ; 20 km marț? — $tefa-

(Urmare din pag. 1)

Tarălunaă le dă de turcă în minu
tul 35.(pasa lui a fost ratată dc 
Șoangher), 
Răducanu, 
Mateianu, 
NOASTRĂ,
CONDIȚII

de 
iar puțin mai tîrziu, 
in luptă aeriană cu 

(DUPĂ PĂREREA 
DESFĂȘURATĂ ÎN 
REGULAMENTARE),

scapă mingea, pe care Georgescu 
o trimite cu sete în poartă. Arbi
trul apreciază însă că Mateianu 
îl faultase pe Răducanu și anu
lează golul.

Și, iată repriza a Il-a. O repri
ză a Progresului. Asistăm acum 
la o ofensivă aproape neîntrerup
tă a acestei echipe, soldată cu 
numeroase situații de marcare, 
dar nu și cu goluri (zeița Fortuna 
a vrut să fie imparțială : proce
dase la fel, în prima repriză, cînd 
Rapidul avusese inițiativa. Totuși, 
parcă a ținut un pic cu Rapidul, 
nici o ocazie nefiind atît de mare 
ca aceea din min. 61. cînd Mate
ianu, de la 8 metri, singur cu Ră
ducanu, a tras în bară- iar Geor
gescu, în clipa următoare, a scă
pat — de asemenea — o ocazie 
de a fructifica).

în plină dominare a Progresului 
(de retinut, de partea cealaltă, 
doar un șut al lui Neagu, respins

optimiști
novici, Male; maraton —- Mustupid; 
1X100 ni — Mușkovici, Krizan, 
llertog. Karasi, Kolovan: 4x400 in 
Muftis, Alebiș. Krizan, Kremer.

L-am rugat pe antrenorul federal 
l elitnir Ilici să ne împărtășească pă
rerea sa despre apropiata competiție, 
lată ce ne-a declarat dinsul; ..Din 
echipa iugoslavă șanse apreciabile Li 
primul loc are săritorul în înălțime 
Todosicvici (proaspăt recordman al 
tării cu 2.l.'i m). pe care-l văd fără 
eoniracandidat. Sper ca și Suker și 
loțovici să confirme rezultatele reali
zate în acest sezon la greutate. 
Cred că două medalii de aur poate 
cuceri, in probele de fond, atletul 
Zuntar. în absența Verei Nikolici, 
plecată în Mexic, la 800 m șan
sele aparțin atletelor românce, dar 
Snezana llrepevink, Liliana Petniarici, 
Ika Mantiei sau Mariana Lubej pot 
„smulge" o medalie.

VLASTIMIR IGNATOVICI
corespondentul nostru la Belgrad 

septembrie, 1%7 

de Mîndru) se produce o adevă
rată lovitură de teatru : Năstu- 
rescu reușește, în ultima clipă, o 
centrare din apropierea liniei de 
fund. în așteptarea mingii, se află 
4 apărători de la Progresul și Io
nescu. Mîndru iese total neinspi
rat din poartă și mingea lovită 
cu capul de Ionescu se duce în 
plasă. Evident, dramă I Jocul a- 
nunta în acel moment victoria 
Progresului și nicidecum a Rapi
dului. Dar fotbalul are întrebările 
lui oare rămîn fără răspuns. Deci: 
1—0 pentru Rapid (min. 67).

Contrar așteptărilor, Progresul 
nu cedează psihic. Echipa ' din 
strada dr. Staicovici pare mai 
proaspătă, are mai multă forță de 
luptă și mai multe resurse morale, 
ceea ce o ajută să treacă peste 
clipele grele ale altor ratări și să 
obțină în min. 85 egalarea prin 
Tarălungă. Iar Mîndru, care era 
să-și ducă echipa în prăpastie, se 
revanșează oprind un șut al lui 
Neagu ce părea,necruțător.

Arbitrul Aurel Bentu—București 
(„ajutat" la linie de Ion Hrisafi 
și Mircea Sadoveanu) a condus 
de o manieră care ne obligă să 
nu-i acordăm nici măcar o stea.

RAPID: Răducanu 6 — Lupescu 
7, Motroc 7, Dan Coe 7, Ștefan 6, 
Dinu 8 Jamaischi 7 — Năstures- 
cu 8, Ionescu 6, Neaqu 6> Codrea- 
nu 4 (din min. 73: Pop).

PROGRESUL : Mîndru 7 — V. 
Popescu 6, Măndoiu 5, Peteanu 4, 
Ad. Constantinescu 7 — Al. Con- 
stantinescu 6, Șoangher 6 — Ma
tei 4, (din min. 84 : I. "Popescu 6), 
Mateianu 7, Georgescu 6, Țară- 
lungă 6.

• SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE 9
ATLETISM. Pe stadionul „White 

City" din Londra a început întil- 
nirea internațională de atletism 
dintre echipele selecționate mas
culine și feminine ale Angliei și 
R.F. a'Germaniei. După prima zi. 
R.F. a Germaniei conduce cu sco
rul de 91—88 puncte (la masculin 
56—50 pentru R.F. a Germaniei iar 
Ia feminin 56—50 în favoarea gaz
delor). In proba de 10 000 m vic
toria a revenit atletului vest-ger- 
man Manfred Letserich cu timpul 
de 28:41,4. Rezultate mai impor
tante : masculin : 100 m Jones
(Anglia) 10,5 ; suliță Salomon 
(R.F.G.) 70,91 m ; 1 500 m Simp
son (Anglia) 3:42,5 ; greutate 
Glockler (R.F.G.) 19,00 m ; triplu 
salt AIsop (Anglia) 16,00 m ; fe- 
minid: 400 m Board (Anglia)

„Mini-derbi": STEAUA-DINAM01-0 (0-0)
(Urmare din pag. I)

tează mingea și o trimite colegului 
său de linie Negrea. O pasă cu
minte, banală, care de obicei e 
retransmisă pe sus în careu. Dar 
Negrea, „bombardierul” acesta 
brunet, s-a abătut de la tipic dînd 
drumul stîngului său năpraznic. 
Mingea catapultată în coltul por
ții, s-a lovit de brațele lui Nicu- 
lescu, păstrînd destulă putere ca 
să ajungă în plasă : 1-0.

Golul revitalizează pe comba
tanți. Echipele încep să mun
cească mai mult, și tocmai de a- 
ceea și de acum înainte, superio
ritatea generală a echipei Steaua 
capătă tot mai mult accent. 
Tertetul Dumitru Popescu—Ne
grea—Soo, angajat la mijlocul te
renului, întrece cu mult în ran
dament (atac și apărare), grupul 
dinamovist Ghergheli—Dinu—Ra
du Nunweiller, care opera în a- 
ceeași zonă. Dinamo zvîcnește. 
Dar înaintașii săi nu au nici o 
inspirație, nu știu pe unde să-și 
creeze breșe. Vechea lor armă 
tactică, contraatacul, nu funcțio
nează. Pîrcălab pare că și-a pier
dut deocamdată reflexele de joc, 
iar Haidu și Lucescu, în compa
nia unor apărători atleti, s-au 
arătat firavi, lipsiți de forță pe
netrantă.

Pînă la sfîrșit, Steaua a mai 
lucrat cîteva acțiuni „luminate", 
în genere de știința tactică a 
„profesorului" Constantin.

Steaua cîștîgă a 5-a partidă la

53,5 m : 100 m Trabert (R.F.G.) 
12,0; lungime Becker (R.F.G.) 6,28 
m ; înălțime Knowles (Anglia) 
1,65 m.

• Pe „Nepstadion" din Buda
pesta au început campionatele de 
atletism ale Ungariei. In prima zi 
au fost înregistrate următoarele 

Vezultate : suliță Kulcsar 83,20 m ;
400 mg Kinghoffer 53,1 ; 400 m 
plat (femei) Munkacsi 54,6 ; 100 m 
plat (femei) Nemeshazi 11,5 ; 100 
m plat (masculin) Mihalyfi 10,5 ; 
ciocan Zsivotzki 68,46 m ; 5 000 m 
Kiss 13:58,4.

ȘAH. După 11 runde în turneul 
internațional de șah de la Soci, 
conduce Zaițev (U.R.S.S.) cu 8 
puncte, ijrmat de Spasski (URSS) 
cu T/i p, Samkovici (U.R.S.S.) cu 
7 (1) p și Krogius (U.R.S.S.) cu 
67s P- 

rînd, (patru în campionat și una 
în „Cupa Cupelor") fără să fi pri
mit vreun gol în 450 de minute. 
Echipa începe să se apropie de 
polul calității, spre care are da
toria să tindă peiseverent, fiindcă 
deține un buchet de jucători buni, 
care pot servi în aceeași măsură 
și echipele reprezentative, anga
jate într-un program de toamnă 
pretențios și dificil.

A arbitrat Gh. Popovici-#*4r 
(în min. 62, Constantin faultat în 
careu de Nunweiller „a scăpat" 
în avantaj. Arbitrul (luieră, dic- 
tînd lovitură liberă, pe care o 
mută la marginea careului. O 
singură măsură — două greșeli).

STEAUA : Haidu 8 — Sătmă- 
reanu 8, Hălmăgeanu 8, Dumitru 
Nicolae 8, Rotaru 8 — Negrea 9, 
Dumitru Popescu 8 ■— Sorin A- 
vram 8, Constantin 8, Soo 8, 
Voinea 8.

DINAMO BUCUREȘTI : Nicu- 
lescu 7 — Popa 5, Boc 7, Nun- 
weiler III 7, Ștefan 5 — Gher
gheli 6, Dinu 5 — Lucescu 6,
(min. 46 Pîrcălab 4), Nunweiller VI 
5, Dumitrache 6 (min. 46 Luces
cu), Haidu 6.

!
 BILETELE PENTRU JOCUL

STEAUA - F. C. AUSTRIA, de 
miercuri de pe stadionul Re
publicii, se pun în vînzare în- 
cepînd de mîine la casele de 
bilete obișnuite.

TENIS. In semifinalele campio
natelor internaționale ale Iugo
slaviei care au loc la Belgrad, 
Franulovici (Iugoslavia) l-a învins 
cu 1—6, 8—6, 8—6, 8—6 pe polo
nezul Lewandowski. Pilici (Iugo
slavia) conduce cu 6—4, 3—0 in 
jocul cu Jovanovici (Iugoslavia), 
întrerupt din cauza întunericului.

O în sferturile de finală ale 
turneului internațional de la Tbi
lisi, Alexandru Metreveli (URSS) 
l-a invins cu 6—1, 6—1, 6—4 pe 
Pot re Mărmureanu. Alte rezulta
te : Leyus (U.R.S.S.) — Peregudov 
(U.R.S.S.) 6—3, 11—9, 6—2 ; Ko
rotkov (U.R.S.S.) - Lihaciov
(U.R.S.S.) 6-3, 7-5, 6—2; Egorov 
(U.R.S.S.) — Jvanov (U.R.S.S.)
6—4, 6—4, 3—S, 6—2.

concursului.au


Mircea Rîndașu a ciștigat 
o etapă in „Turul ciclist Cea de a treia victorie olandeză

al Bulgariei*1 II.

cicliștii au realizat o medie 
orară foarte bună: 41,720 km! 
Rulajul rapid a convenit de mi
nune cicliștilor noștri — care 
și-au și adus contribuția la rea
lizarea ei —- pentru că la o astfel 
de viteză sînt imposibile evadă
rile și, deci, răsturnările de si
tuații. Startul s-a dat la ora 12,50, 
pe o vreme rece (vă amintiți, 
ieri era caniculă!), cu cerul aco
perit de nori. De altfel, toată 
dimineața a plouat. După cîțiva 
km, caravana a fost oprită a- 
proape 2 minute de o barieră de 
cale ferată. Va fi singura, din 
cele nouă pe care le-am întîlnit 
și care ne va obliga la repaos.

în Orăștie cicliștii sînt primiți 
sărbătorește: numeroși ciclotu-
riști, reprezentanți ai altor spor
turi, grupuri de băieți și de fete 
în costume naționale îi întîmpină 
și le urează alergătorilor succes.

La km 36 sparge Francisc Ge

Fromm (R.D.G.) 3:53,5, 2. Schneider 
(R.D.G.) 3:54,0, 5. Pascale (R) 4:02,7, 
6. Dan (R) 4:04. 7. 1500 m obst.
1. RUSU (R) 4:12, 1. 2. Pleczynski/ 
(P) 4:14,4, 6. Mucea (R) 4:34/® : 110
mg. : 1. Siebeck (R.D.G.) 14,7, 2. Sat- 
mari (R) 14,7, 5. Drăguleț (R) 15,4 ; 
triplu : 1. CIUPERCA (R) 15,06, 2.
Bergemann (R.D.G.) 14,83, 3. Delcă 
(R) 14,67 ; Înălțime : 1. Rătsch
(R.D.G.) 1,99. 2. Șepci (R) 1,97 : disc:
1. Grybon (P) 47,86, 2. Kurowicz (P) 
45,34, 5. VI. Hodoș (R) 40,90, 6. Da- 
ian (R) 40,20 ; ciocan : 1. Theimer
(R.D.G.) 61,58, 2. Siscovici (R) 57.90,
6. V. Popescu (R) 49,80 ; 4X100 m :

ra. El revine însă repede în plu
ton. Se rulează foarte rapid. La 
ora 13,15 — cînd mai avem doar 
cîțiva km de parcurs pînă la- Se
beș — ne întîlnim cu primele 
mașini participante la „Raliul au
tomobilistic al României" care 
parcurg itinerarul în sens invers. 
Ca spectacol, întîlnirea este inte
resantă, dar 'cicliștii se expun în 
permanență pericolului de a se 
ciocni cu automobiliștii. Fiind în 
comptiție, aceștia gonesc cu mare 
viteză și nu poți ști după care cot 
de șosea apar.

Sprintul de la Sebeș este cîș
tigat de Marek, urmat de Va- 
sile Tudor, Borschel și Kazmier- 
zak. La km 72 evadează Malcev. 
Cunoscîndu-i... obiceiurile, pluto
nul nu se impacientează. Ciclis
tul bulgar pedalează cu multă 
ambiție și ajunge primul în 
punctul de cățărare de la Apo'- 
dul de Sus. La 30 sec. vine și 
plutonul, avîndu-1 în frunte pe 
Borschel. Mickein, Lee van 
Schalen și V. Sălăjarț. Pe o por
țiune de drum în reparație — 
aflată pe coborîre -— Malcev 
sparge și-și încheie astfel acțiu
nea.

Sprintul de lâ Sibiu (km 114) 
este cîștigat de Borschel. în ur
ma sa trec Kazmierzak, Vasile 
Tudor și Marek. Drumul spre 
Călimănești ne întîmpină cu o 
ploaie deasă și rece. Cicliștii, 
parcă alungați de ' rafalele de 
ploaie, rulează cu peste 45 km 
pe oră! Mai sînt 16 km pînă la 
sosire, cînd un grup devansează 
plutonul. Sînt rutierii Stenzel, 
Prinsen, Sofronie, Neagoe și Ivă- 
nescu. Dar după 10 km ei sînt 
ajunși. Plutonul stă inactiv, doar 
2 km. Apoi Minneboo pleacă în

I. R.D.G. 41,9, 2. Polonia 42,1, 3. Ro
mânia 42,5 ; FETE 100 m : 1. Schri- 
chehl (R.D.G.) 11,9, 2. Bogucka (P) 
12,1, 4. Goth (R) 12.3, 6. Petrescu
(R) 12,6 ; 400 m : 1. FILIP (R) 57,0- 
record junioare mici, 2. Zander 
(R.D.G.) 57,6. 5. Grigorescu (R) 58,7; 
80 mg : 1. Sturm (R.D.G.) *11,4, 2.
Anghelescu (R) 11,4, 5. Schall (R)
II. 8 ; lungime ; 1. Sterze (R.D.G.)
5,76. 2. A. Popescu (R) 5,73, 3. Zigler 
(R.D.G.) 5,71, 4. Schall (R) 5,56 :
disc : 1. MENIS (R) 43,36, 2. Kno
bloch (R.D.G.) 43,78, 6. C. Ionescu
(R) 40,36.

întîlnirea se încheie duminică.

Etapa contracronometrului progra
mară ieri în „Turul Bulgariei** 1 * * 4 * 6 * pe 
ruta Nisipurile de Aur — Balcik 
(30 km) a fost' cîștigat;! de ciclistul 
român' M IRCEA* RÎNDĂȘU în 44:06,0. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
D. Koțev (Bulgaria) 44:29, ITradzira 
(Cehoslovacia) 44:54 și Ciubrici 
(Iugoslavia) 45:09.

ITALIA - CAMPIOANĂ
MONDIALĂ H TALERE
BOLOGNA, 23 (prin telefon). în 

ziua a Il-a a campionatului mon
dial de talere s-a încheiat proba" pe 
echipe. Titlul suprem a fost cîștigat 
de formația Ttalici cu 732 p. Pe 
locul IT s-a clasat S.U.A. cu 719 p., 
urmată dc U.R.S.Ș. cu 716 p (Spor
tivii noștri nu au concurat la această 
probă).

T.a individual, după două manșe, 
clasamentul are următoarea înfăți
șare: 1—5. Meixner (Austria). Lo- 
felmacher (S.U.A.), Renard (Belgia). 
Smelczvnski (Polonia) și Mc. Garrv 
(Ganada) - f iecare cu cîte 188 t. 
Urmează Carcga (Franța) 187 t., 
Florescu (România) — 22 + 20 + 
23 -f- 24 — și Rossini (Italia) cu 
cîte 185 t.. Pangalos (Grecia) 
184 t,, Matarelli (Italia). Daraselia 
(II.R.S.S.) și B Iad as (Spania) cu 
cîte 183 t. Popovici a înregistrat 
173 t.. iar D umitrescu 171 t.

Duminică va fi cunoscut' campio
nul lumii

Echipele de tenis de masă 
Voința Arad-învingătoare 
la Novi Sad și Zrenianin

Zilele trecute, reprezentativele de 
tenis de masă (fete și băieți) ale a- 
sdciațieî sportive Voința Arad au în
treprins un turneu în Iugoslavia. 
Sportivii români au susținut o serie 
de întîlniri la Novi Sad și la Zrenia- 
nin. în legătură cu aceste meciuri, 
antrenorul formațiilor noastre. Emil 
Procopeț. ne-a furnizat o serie de a- 
mănunte.

„La Novi Sad. echipa feminină — 
care s-a prezentat fără Eleonora Mi- 
halca — a învins, cu 5—4, pe cam
pioana Iugoslaviei și reprezentanta 
acestei țări în „C.C.E.“, STK Novi 
Sad. Gazdele au prezentat o garni
tură completă, cuprinzând pe Jec- 
menița, Stojsici și Sziics. Primele 
două jucătoare sînt și componente 
ale • echipei Iugoslaviei. Cea mai 
bună dintre sportivele noastre a fost 
Magdalena Lesai, învingătoare în 
toate partidele. Apoi, ne-am depla
sat la Zrenianin, unde alături de 
sportivii din localitate, noi’ am con
curat și în compania unor jucători 
și jucătoare din Teplice (Cehoslova
cia). A avut loc un turneu interna
țional inter-echipe, masculine și fe
minine. La ambel£ probe, victoria a 
fost de partea Voinței Arad. Noi am 
învins eu același scor : 5—0. atît pe 
Teplice cîi și pe Zrenianin — la fete 
ca și la băieți.

CLUJ-P0ZNAN10-6. LA BOX
CLUJ, (prin telefon), simbătă seara 

s-a desfășurat în Sala sportului din 
localitate întîlnirea internațională de 
box între selecționatele orașelor 
Cluj și Poznan (R. P. Polonă). Oas
peții au prezentat doar 8 pugiliști. 
Selecționata Clujului a cîștigat cu 
scorul de 10—6, datorită în special 
bunei comportări a boxerilor de 
la categoriile mici.

Rezultate tehnice : cocoș : 1. Otvoș 
egal cu S. Ciesielski (decizie ero
nată, Otvoș merita victoria) ; Se- 
mlușoară : p. Vanea b. ab. 2. 
C. Gollk, Al. Murg b. p. K. Lys- 
kanowski ; ușoară : P. Prunca egal 
cu W. Radolski (și aici clujeanul 
merita victoria) ; semimijlocie ; A. 
Majai b. dese. 3 w. Walaszik ; mij
locie ușoară : V. Mîrza b. p. M. 
Matusciak : mijlocie - T. Zaborow- 
szki b.p. Al. Tarpai ; semigrea : T. 
Wajgelt b.p. T. Burada.

Duminică, oaspeții vor evolua lă 
Cîmpia Turzii,

P. RADVANI-eoresD.

PATRU VICTORII ALE JUNIORILOR ROMÂNI
ÎN TRIUNGHIULARUL ATLETIC DIN R.D.G.

Eisenach, 23 (prin telefon}. în loca
litate a început sîmbătă întîlnirea de 
atletism dintre echipele reprezenta
tive de juniori și junioare ale R. D. 
Germane, Poloniei șl României. După 
prima zi de concurs clasamentele ge- 
generale sînt următoarele : R.D.G.- 
România el—45 la băieți, 31—24 la 
fete; R.D.G.-Polonia 54—52 ; 38—17; 
România-Polonia 48—58 ; 32—22.

Iată cîteva dintre rezultatele in
dividuale : BĂIEȚI : 100 m: 1. Bec
kmann (R.D.G.) 10,7, 2. Kiczko (P)
10.7, 4. Rizon (R) 10,9, 5. Dulgheru
(R) 11,2 ; 400 m : Khludzinsk (P)
48.7, 2. Kulcițcki (P) 49.4, 3. TBabin 
(R) 50,5, 4. Tit (R) 50,5 ; 1500 m : 1.

CĂLIMĂNEȘTI, 23 (prin tele
fon). VecheĂ noastră cunoștință 
— olandezul Gabriel Minneboo — 
n-a vrut să ne părăsească fără 
a ne lăsa o amintire plăcută. In 
penultima etapă a Turului Ro-, 
mâniei el a dat o adevărată lo
vitură întregului pluton. Părăsin- 
du-1 cu 24 de km. înainte de Că- 
limănești, Minneboo. a rezistat 
fantasticei dispute cm grupul ma
siv și a trecut primul linia de 
sosire. O victorie meritată, o vic
torie care ne face să-i dorim cit

Sosirea în „Turul României", 
COMPETIȚIE ORGANIZATĂ DE 
F.R.C. SI ADMINISTRAȚIA DE 
STAT LOTO PRONOSPORT, vq 
avea loc astăzi, în jurul orei 
17, pe stadionul Republicii din 
Capitală. Cu acest prilej se 
va desfășura- un atractiv pro
gram polisportiv cuprihzînd — 
printre altele - partida de 
rugbi dintre echipele Grivița 
Roșie și Beziers (Franța).

mai des prezența pe șoselele 
noastre.

Etapa a XI-a a fost deosebit de 
dură. Aproape 200 de km de a- 
lergăre, numeroase urcușuri, o re
priză de ploaie, un îndelungat 
rulaj pe șoseaua acoperită cu o 
peliculă de mîzgă, devenită în

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

Etapa | Deva - Călimănești 1 medie orară
a XI-a 197 km 41.720 km

acest fel improprie unui echili
bru stabil — iată principalele 
dificultăți pe care le-au avut de 
întîmpinat alergătorii pe ruta 
Deva-Sibiu-Călimănești. Cu toa
te acestea, grație- și vîntului care 
a bătut multă vreme din spate,

A S T Ă Z I...
... se dispută etapa a Xll-a, 

✓ ULTIMA, pe rula Rm. Vîlcea -
Pitești - București, 175 km. în 
Capitală caravana va parcurge 
traseul Bd. 1 Mai - str. Cîm- 
pinei — Arcul de T-umf, Piața 
Victoriei, Calea Victoriei - 
Bd. Gh. Gheorghiu-Dej — 
str. Hajdeu - str. Putu cu apă 
rece - Stadionul Republicii.

Ion Ardeleanu conduce plutonul

marea sa expediție. Fruntașii gru
pului masiv ezită un moment și 
olandezul... zboară pur și sim
plu. Are 200 de metri, 300 de me
tri avans, apoi 500 de metri. Plu
tonul recuperează și pierde, in 
funcție de forța celor care duc 
trena. GabrieT Minneboo rulează 
însă constant, 'în viteză, și se 
apropie vertiginos de^sosire. Niei 
acțiunea lui Gabriel Moiceanu, 
Vasile Tudor, Ion Ardeleanu, Ni- 
colae Ciumeti și Petre Ivănescu 
nu-i poate anula șansele. Pluto
nul reușește să-i „domesticească" 
doar pe urmăritori. Minneboo in
tră primul în Călimănești, pu
ternic aplaudat de mii și mii de 
cetățeni vșniți la odihnă în a- 
ceastă pitorească stațiune.

Plutonul își dispută cu multă 
ardoare sprintul, cu toate că nu-i 
mai poate dărui cursei un învin
gător. Sînt însă în joc cele 15 
secunde de bonificație acordate 
de regulament locului 2, și Bors
chel are mare nevoie de ele. Le 
obține, apropiindu-se la 2 sec. 
de Ziegler, aflat pe locul 2 -în 
clasamentul general individual. 
S-ar putea ca pe stadionul Re
publicii să i le răpească și pe 
acestea.

„Botezul focului"
„Marea buclă" — un captivant roman-foileton — își alege eroii 

din rîndul celor mai curajoși sportivi. Pentru că cel ce coboară i 
serpentinele cu peste 100 km pe oră are îndrăzneala lui Fangio. ! 
Și nu numai atit. In aluatul din care sint plămădiți acești „mag- i 
nifici" mai trebuie să găsești ceva din tenacitatea marilor cuce- ' 
ritori de înălțimi, din rezistența maratoniștilor, din viteza sprin
terilor și din răbdarea maeștrilor filigranului. Un dram mai mult 
din fiecare îl face pe învingător să se detașeze de pluton.

Te aștepți ca aceste carate să le găsești numai la acei oameni 1 
pe care viața i-a șlefuit îndelung în încercări grele. Și ai dreptul 
să te miri cînd la start vin tineri imberbi, aproape copii. Panglica 
de asfalt ce li se așterne în cale — lungă nnebri de peste 200 km 
— nu-i sperie. Marea noutate a „Turului României" — 1967 este 
tocmai alinierea la start a acestor băieți de 17—18 ani. Andrei 
Suciu, Dumitru Nemțeanu, Sorin Suditu, Ion Cosma II și colegi 
ai lor au primit botezul focului, la o vîrstă cind altădată nu 
erau admiși nici la curse de o zi, mai mari de 150 km. S-a 
schimbat ceva în optica celor chemați să conducă destinul spor
tului cu pedale. Au împrumutat dramul de curaj chiar de la 
alergători și i-au chemat la start. De-a lungul celor peste 1400 
km — parcurși pînă acum — cei pe care îi socoteam copii s-au 
dovedit a fi bărbați.

Rămăsesem în urmă. In țări cu tradiție în sportul cu pedale, 
băieții de 17—18 ani devin campioni mondiali. I-arn văzut urcind 
pe podium. Toate explicațiile noastre cădeau. La 22—23 de ani, 
ciclistul acceptat să facă înconjurul țării își cheltuise inutil cea 
mai frumoasă parte a carierei sportive, 11 mai așteptau doar 
cîțiva ani pentru a urca treptele consacrării. Prea puțin pentru 
marea afirmare. Nit mai avea timpul material necesar să esca
ladeze Everestul ciclismului. O ucenicie făcută la această vîrstă 
scotea lucrători, dar nu și maeștri.

Cotitura — mare și îndrăzneață :— din acest tur își va lăsa 
amprenta asupra ciclismului nostru. O vor simți generațiile vi
itoare. Pentru că Andrei Suciu și ceilalți din plutonul lui sint 
niște pionieri. Sint oamenii care au primit, în sfîrșit, botezul 
focului, la vîrstă cea mai nimerită.

■FIȘIER TEHNIC
CLASAMENTUL ETAPEI A XI-a:

I. GABRIEL MINNEBOO (Olanda) 
4 h 45:17, 2. LOTHAR BORSCHEL 
(R.D.G.) 4 h 45:56, 3—6. R. Strand 
(Suedia), B. Groan (Olanda), G. C-<ri- 
gore (România I), W. Frinsen (Olan
da), 7—30. II. Prelog, G. Schwab. D. 
Iankov. I. Malcev, J. Kasai, J. Ma
rek, J. Zelenka. P. Grand. Cr. Niel
sen, F. Stausholm. R. Drechsler, K. 
Kazmierzak.. D. Mickein, H. Stenzel, 
L. V. Schalen. L. Bogers. K. Kram- 
ming, G. Moiceanu. I. Ardeleanu, W. 
Ziegler, N. Ciumeti,- C. Ciocan. Gb. 
Suciu, V. Tudor, A. Suciu (...șl alțl 
11 alergători) — toți același timp cu 
locul 2.

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL, DUPĂ 11 ETAPE : 1. EMIL 
RUSU (ROMANIA 1) 37 h 36:00. 2. 
Walter Ziegler (România II) la 1:39, 
3. Lothar Borschel (R.D.G.) 1:41, 4. 
Gh. Suciu (România H) 2:50, 5. Fr. 
Gera (România I) 3:33, 6. N. Ciumeti 
(România II) 3:48. 7. V. Tudor (Ro
mânia II) 4:45, 8. I. Ardeleanul Româ
nia I) 9:20. 9. er. Nielsen (Danemar
ca) 9:39. 10. W. Prinsen (Olanda) 9:55,
II. C Ciocan (România TI) 11:04, 12.
A. J. Ek (Suedia) 11:23. 13. J. Zelenka 
(Cehoslovacia) 12:31. 14. G. Moiceanu 
(România I) 14:15, 15. J. Marek (Ceho
slovacia) 16:03, 16. R. Drechsler
(R.D.G.) 16:26. 17. C. Origore (Româ
nia I) 21:00. 18. A. Sofronie (Voința 
Ploiești) 22:10. 19. C. Ciobanu (Voința 
Ploiești) 23:29, 20. F. Stausholm (Da
nemarca) 25:27, 21. J. Machac (Ceho
slovacia) 30:11. 22. D. Mickein (R.D.G.) 
31:55, 23. Gh. Neagoe (Individuali)
33:50, 24. I. Dudev (Bulgaria) 34:43, 25, 
K. Kazmierzak (R.D.G.) 36:54, 26. J. 
Kasal (Cehoslovacia) 39:01, 27. G. 
Minneboo (Olanda) 39:23, 28. Șt. Cer
nea (Voința Ploiești) 40:02, 29. H- Sten
zel (R.D.G.) 40:19, 30. L. Bogers (O- 
landa) 49:18. Nu a luat stratul în e- 
tapa a XI-a bulgarul Stoicev. Au a- 
bandonat L. Emanuelsen (Suedia) și 
P. Mlkkelsen (Danemarca). Au mai 
rămas in cursă 48 cicliști.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE, ÎNAINTEA ULTIMEI ETA
PE ; 1. ROMANIA II 112 h 54:30 , 2. 
România I 113 h 01:08, 3. R. D. Ger- 
mană 113 h 22:43, 4. Cehoslovacia 113 
h 26:09, 5. Danemarca 113 h 27:00, 6. 
Voința Ploiești 113 h 35:39, 7. Olanda 
113 h 48:10, 8. Suedia 114 h 22:19, 9. 
Bulgaria 115 h 20:47, 10. România
tineret I 115 h 30:20. După cum se 
știe, echipele Austriei- și României 
tineret II nu mai figurează în clasa
ment.

TRICOUL VIOLET este purtat de 
Borschel (64 p). El este urmat de Cr. 
Nielsen 51 p, Groen 41 p. în c lastly 
meritul sprinterilor, pe primele locuri 
— Kazmierzak 48 p, Borschel 36 p și 
Vasile Tudor 18 p; iar în cel al că
țărătorilor — Mickein 74 p. Borschel 
42 p. și Vasile Sălăjan 35 p.
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