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festivitate de premiere: Emil Ru.su, W. Ziegler (în dreapta) și h. 
Borschel (în stingă) — primii trei clasați în „Turul României"

In fruntea grupului de evadați in ultima etapă se află Alex. Sofronie

In motocrosul balcanic
de la Istanbul

SPORTIVII NOȘTRI 
SÎNT ÎN FRUNTE
ISTANBUL, 24 (prin telefon).

Duminică a avut loc în locali
tate etapa a II-a a motocrosuluî 
balcanic în care sportivii ro
mâni au avut o evoluție remar
cabilă, cucerind victoria atît la 
individual cît și pe echipe.

Tată clasamentul individual al eta
pei a II-a a motocrcsului balcanic 
(clasa 250 cmc) : 1. Ștefan Chițu (Ro
mânia I) 46 p, 2. E Seiler (România 
I) 44 p, 3. P. Paxino (România I) 
42 p, 4. H Peev (Bulgaria I) 42 p.
5. O. Stephanl (România II) 39 p, 6. 
I. SekuTinov (Bulgaria II) 38 p, 7. 
Cr. Dovids (România I) 37 p, 8. Al. 
Ionescu-Cristea (România H) 36 p... 
12, Tr. Maearie (România II) 29 p...
I- 4. C. Go,ran (România II) 27 p. Au 
participat 23 de alergători.

Clasamentul pe echipe al etapei a
II- a : 1. România I 132 p, 2. Bulgak 
ria 11 ill -p, 3, România II 104 p, 4. 
Bulgaria I 72 p, 5. Iugoslavia I 55 p,
6. Iugoslavia II 40 p.

Clasament generaj individual, 
după două etape : 1. PETRE PAXI
NO 90 p, 2. E. Seiler 89 p, 3. Șt. 
Chițu 82 p, 4. H. Peev 78 p. 5. Cr. 
Dovids 78 p.

Clasament general pe echipe, 
după două etape : 1. ROMANIA I
266 p. 2. România II 221 p, 3. Bul
garia U 196 p, 4. Bulgaria 1 153 p, 
5. Iugoslavia 1 55 p, 6. Iugoslavia n 
40 p.

ION DUMITRESCU

Primele meciuri in Turneul internațional 
masculin de volei de la Cluj

CLUJ (prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Cel mai important turneu 
înaintea europenelor din Turcia, a 
început duminică în localitate. în 
partida inaugurală din seria I, echipa 
Japoniei, desfășurînd spectaculosul 
său joc de o extraordinară varietate 
combinativă. a întrecut, precum era 
de așteptat, încă nu destui de expe
rimentata garnitură de tineret a Româ
niei (medie de vlrstă 17 ani și 5 
luni) Scorul : 3—0 (4, 2, 11) pu
tea fi mai strîns, dacă tinerii noștri 
ar fi Crezut mai mult în capacitatea 
lor, oricum superioară celei arătate 
în acest joc, dacă ar fi atacat cu 
precădere în forță și mai des din 
prima pasă ca în setul trei, in care 
au condus cu 4—0, 5—3 și 8—7 și 
pe care, eu un plus de atentie, și cu 
un blocaj mai agresiv, l-ar f: cîș- 
tigat. S-au evidențiat Nekoda, Ko
izumi, Ikeda și Y okota de la japo
nezi. respectiv, Cristian, Dumănoiu 
și Nil van. A arbitrat cu scăpări B. 
Leonov (U.R.S.S.), secondat corect 
de V. Chioreanu (România).

Reprezentativele U.R.S.S. și Polo
niei din seria a II-a au oferit publi
cului 1Ș5 de minute (!) de joc î 
electrizant, ia capătul căruia volei
baliștii sovietici au. ciștigat cu 3—2 
( — j 2.3.11,—14.7), mulțumită su
periorității lor în apărarea din linia 
a doua, forței de atac și promptitudi-

nii blocajului. Cei mai eficace din 
rîndul echipei învingătoare: Mondze- 
levski, Beleaev, Ivanov și Mihalci.uk, 
iar de la învinși Șierszulski, Skorek, 
Szymczyk și Siwek. Meciul a fost 
foarte bine arbitrat de dr. M. Albuț 
(România), în foarte mică măsură 
ajutat de Al. Azmanov (Bulgaria).

In „vedeta“ primei etape, cea de a 
38-a întîlnire România—Bulgaria.

Victoria a revenit voleibaliștilor 
noștri cu: 3—2 (—7, 11, 11, —9, 
10). Un fapt demn de reținut : li
nia de atac dă seznne de oboseală — 
urmare a pregătirii „tari“ desfășura
te pînă acum. De asemenea, în ceea 
ce privește apărarea la fileu, echipa 
noastră a jucat poate numai cu un

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 3-a)

— Cronici, comentarii, clasamente, în pag. a 4-a —

România a învins Polonia
la atletism juniori

EISENACH. 24 (prin telefon). In „o- 
rașul Wartburgului", speranțele atle
tismului nostru au reușit o Kneaștep- 
tată victorie în fața reprezentativei 
Poloniei, pierzînd însă la o diferen
ță destul de mare întîlnirea cu e- 
chipele R D. Germane, compuse din 
atleți de o valoare foarte ridicată. 
Clasamentele generale : R.D.G. — 
Polonia 188,5 — 126,5 (77,5—36,5) la 
fete, 111—90 la băieți), R.D.G. - Ro
mânia 191,5—127,5 (71,5—46,5 ; 120—81), 
România — Polonia 159—156 (68—46;
91—110).

Rezultate individuale ; BĂIEȚI : 
200 m : 1. Kicko (P) 21,7, 5. Piță 22.7, 
6. loani 23,0 ; 800 m : 1. From (R.D.G.) 
1:50,4, 2. Rusu 1:52,1 — record de ju
niori. 3. Neamtu 1:53,0 ; 3 000 m : 1.
Obenauf (R.D.G.) 8:17,4. 4. Dima
8:34,0, 5. Grosu 8:41,8 ; 400 mg : 1.
Kulozycki (P) 53,4, 5. Ccsma 55,2, 6.

Burcă 55,2 ; lungime : 1. LĂZARESCU 
7,26, 5. Șepci 6,65 ; prăjină : 1. IVAN 
4,50, 4. Ligor 4.30 ; greutate : 1. Bre- 
senick (R.D.G.) 16,35. 5. Rădulescu
13,37, 6. Dăian 12.77 ; suliță : 1. Kuhl
man (R.D.G.) 70,70. 5. Giubelan 58,54, 
6. Bogdan 58,28 : 4x400 m : 1. R. D. 
Germană 3:19,1, 2. România 3:21,2, 3. 
Polonia 3:23.1 ; FETE : 200 m : 1.
Heinich (R.D.G.) 24,5, 4. Goth 25,3, 
5. Țarălungâ 25,5 ; 800 m : 1. Schunke 
(R.D.G.) 2:11.0. 3. Szacaci 2:15.2 4. Fi
lip 2:18,4 : înălțime : 1. Schmidt
(R.D G.) 1,74, 2—4 Stoenescu, Vese-
lowska (P), Kallveaa (R.D.G.) 1.59,
5. Munteanu (R) 1,59 ; greutate • 1.
Lange (R.D.G.) 13,84, 4. Pînzaru 12,40, 
5. C. Ionescu 11,78 ; suliță : 1. STAN- 
CU 50,30, 5. Bucura 41,46 ; 4x100 m : 
1. R.D.G. 46,4, 2. România 48,0, e- 
chipa Poloniei a fost descalificată.

GUY RENARD (Belgia)- 
NOUL CAMPION AL LUMII 

LA TALERE 
Gh. Florescu s-a clasat 

pe locul 5
BOLOGNA, 24 (prin telefon). 

Campionatele mondiale de tale
re aruncate din șanț s-au în
cheiat cu victoria belgianului 
Guy Renard — noul, campion al 
lumii. El a doborit 283 de tale
re. Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Lofelmacher (S.U.A.) 
282 t., Smelczynski (Polonia) 
282 L, 4. Rossini (Italia) 280 t., 5. 
GHEORGHE FLORESCU (RO
MANIA) 279 t-, 6. Carega (Fran
ța) 279 t.

Ediția viitoare a campionate
lor mondiale va avea loa în a- 
nul 1969, în Liban.

fotbal: „U” Craiova a aruncat mănușa Stelei..

Raliul României a fost 
ciștigat de echipajul 
A. Puiu — 0. Deubel

A doua ediție a competiției auto
mobilistice „Raliul României“ s-a în
cheiat prin victoria echipajului bra
șovean Aurel Puiu — Otto Deubel 
(mașină Renault 8 Gordini), care a 
ocupat primul loc în clasamentul ge
neral înaintea echipajului Florin 
Popeseu — Mihai Marinescu. Iată în 
continuare cîștigătoril pe clase : pes
te 1 300 cmc — M. Sterescu — T. Ste- 
rescu (Renault 16) ; 1150—1 300 cme —
M. Dumitresbu — M. Georgescu (Fiat 
1300 : 1 000—1 150 cmc — Gh. Sorescu
— E. Bîră (Renault 10) ; «50—1 000 cmc 
-*• N. Tacob — H. Pelger (Skoda 
1000) ; 770—850 cmc — E. Ionescu —
N. Ionescu (Flat 850) ; pînă la 770 cmc
— V. Demeter A. Covaci (Trabant). 
Pe echipe, locul tntîi a fost ciștigat 
de „ Autobuzul“-București. Din cele 
63 de mașini care au luat startul, 13 
au abandonat pe parcurs.

REZULTATE TEHNICE

U.T A. - Steagul roșu 1-0 (0-0)
Farul - Universitatea Clui 1-1 (1-0)
Universitatea Craiova - Petrolul 2-0 (1-0)
A S A. Tg. Mures - Jiul 0-0
r. C. Argeș - Dincmo Bacdu 4-0 (3-0)

CLASAMENT

1. Universitatea Craiova 6 4 1 1 10- 5 9
2. Steaua 6 4 0 2 8- 4 8
3. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 2 1 10- 9 8
4. F. C Argeș 6 3 1 2 8- 5 7
5. Dinamo București 6 2 3 1 7- 4 7
6. Petrolul 6 3 0 3 7- 6 6
7-8. Farul 6 2 2 2 5- 5 6
7-8. Universitatea Cluj 6 2 2 2 7- 7 6
9. Dinamo Bccău 6 3 0 3 7-12 6

10. Jiul 6 2 1 3 6- 6 5
11 U.T.A. 6 2 0 4 5- 7 4
12-13. Steagul roșu 6 1 2 3 2- 5 4
12-13. Progresul 6 1 2 3 5- 8 4
14. Rapid 6 1 2 3 4- 8 4

ETAPA VIITOARE

Steaua - Universitatea Craiova ; Dina
mo București - U T A. ; Universitatea Clui 
- Jiul ; Dinamo Bocâu - Progresul ; Stea
gul roșu - Petrolul •, A S A. Tg. Mureș — 
Rapid ; F. C. Argeș - Farul.

AȘTEPT IND TELEFOANELE...

PRIVIM CLASAMENTUL
...Ar fi normal, poate, să aplaudăm poziția ol

tenilor, care, cu Dblemenco pe tușă, au revenit in 
virful piramidei.

Ar fi normal, poate, să aplaudăm „seria Steaua9, 
care, în numai 4 etape, a realizat un salt specta
culos, licitînd derbiul duminicii viitoare.

Ar fi normal, poate, să remarcăm egalitatea 
perfectă a două echipe cu stiluri diferite — Uni
versitatea Cluj si Farul — sub semnul marelui 
numitor comun: fotbalul de pe gazon.

Ar fi normal, poate, să ne gîndim la cele 4 
goluri ale Argeșului, care reprezintă o treime din 
eficacitatea celor 14 „mari1* ai fotbalului nostru 
și 5 trepte în clasamentul lor zbuciumat.

Ar fi normal. în sfîrșit, să menționăm că Stea
gul roșu și-a scăzut norma de gol la 0,33 la sută 
pe meci.

Dar...
OricSt de mult am cuprinde ansamblul, invo- 

cînd... „normalul**, privirile se îndreaptă tot spre 
locul Rapidului, pe care nici o oglindă a iluziilor 
nu-l poate răsturna, acum, cînd mult încercata

caravană feroviară se îndreaptă spre Plovdiv.
Campionii noștri dețin „lanterna roșie9. Ieri, 

în mia. 88 al etapei, înaintea golului de la Arad, 
Rapid mai avea o echipă — U.T.A. — în urma 
sa. Dar. în acel minut, Chivu s-a decis să retragă 
Rapidului ultimul văl de consolare.

Campionii dețin, deci, „lanterna roșie**. Supor
terii lor cu umor susțin că lanterna e „calul 
troian** al Rapidului în tabăra de la Plovdiv. Cei 
fără umor ne vor reproșa, poate, această scormo
nire în rana deschisă a echipei lui Dan. Dar cei 
care-și dau seama că la Plovdiv joacă nu Rapid, 
pur și simplu, ci campioana de fotbal a Româ
niei, TREBUIE să admită că această „scormonire 
în rana deschisă** nu e decît un apel bărbătesc 
adresat unor tineri capabili să uite tot ce a fost 
și să adune, în 90 de minute, toate resursele lor 
de mîndrie, pentru a face din meciul de la Plovdiv 
o chestiune de onoare. ,

lată de ce., privind clasamentul, nu se rămlne 
decît să strigăm:

„RAI, RAPIDf HAU!
REP.

Ru.su
Mihalci.uk


t
„11“ CRAIOVA A

;i IIIIIISI Mini CtlME HE Illlllllillll 10 ST0UI1CESC!
ARUNCAT MĂNUȘA S

In ceasul al i:
CRAIOVA, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Șuvoiul, parcă 
neîntrerupt, al suporterilor craio- 
veni ce se scurgea azi după-amia- 
ză de la stadion spre „Unirii" cu
prindea numai oameni veseli: 
Universitatea Craiova a preluat 
din nou șefia clasamentului, în- 
trecînd pe Petrolul Ploiești cu 
2—0 (1—0)!

Dacă pentru ardentă victorie, și 
Îndeosebi pentru consecințele ei, 
craiovenii aveau toate motivele 
să fie satisfăcuti, în schimb, pen
tru felul în care a evoluat echipa, 
ei nu mai aveau de ce să zîm- 
bească. Știm, surprinde poate 
faptul că tocmai în cronica me
ciului, care a adus acestei echi
pe satisfacția de a se vedea li
deră, noi vorbim și de lucruri 
mai puțin plăcute. însă nu pu
tem proceda «ltl«i. Abundența de 
greșeli tehnice (mai frecventă în 
repriza secundă), lipsa de orizont 
tactic, ponderea exagerată pe 
care a avut-o forța în duelul ce
lor două echipe ne obligă să 
precizăm chiar de la început că 
partida a fost modestă sub ra
port tehnic și tactic. De fapt, ar 
fi trebuit să-i acordăm calificati
vul submediocru, dar n-am vrut 
să-i supărăm prea rău pe craio- 
veni. Cu toate acestea, ni se 
pare firesc ca reproșurile noastre 
să se îndrepte mai mult spre 
echipa învingătoare, lidera ac
tuală a campionatului, care în 
meciul cu Petrolul nu și-a onorat 
decît partial noile galoane.

Și acum, să încercăm să redăm 
modul în care au evoluat cele 
două formații. Pentru aceasta am 
apelat la cei doi antrenori. în- 

CÎND ION
TG. MUREȘ 24 (prin telefon de 

la trimisul nostru). După înfrînge- 
rile suferite in etapa trecută cele 
două echipe care s-au intilnit as
tăzi Ia Tg. Mureș — A.S.A. și JiuJ 
— au sperat într-o reabilitare. Bi
neînțeles, șanse mai mari avea for
mația din localitate care evolua pe 
teren propriu. Ea a pornit in acest 
joc ca favorită și publicul aștepta nu
mai victoria. Ceea ce pentru mulți 
a părut totuși surprinzător in acest 
meci a fost comportarea sub aștep
tări a gazdelor, îndeosebi a „trio“-u- 
lui Pavlovici-Raksi-Dumitriu III. 
Dar totodată a constituit o plăcu
tă surpriză și replica viguroasă a 
oaspeților care s-au apărat cu sigu
ranță și au contraatacat periculos, 
înainte de meci antrenorul Coidum 
îmi spunea că echipa sa nu se va 
limita la o apărare strictă, ci va 
juca deschis, ofensiv, ceea ce s-a 
și petrecut în realitate. Poate toc
mai acest lucru a făcut ca oaspeții 
să obțină acel punct prețios. Dar 
ei puteau pleca chiar cu amîndouă 
căci în cîteva rinduri au ratat din 
poziții extrem de favorabile. Desi
gur, și A.S.A. putea obține vic
toria, îndeosebi in finalul partidei 
cînd a dominat insistent. Dar și in 
aceste momente decisive apărarea 
Jiului în frunte cu portarul Ion 
Vasile, care azi a fost în formă

1 lancu, singur, nu a putut aduce victoria
CONSTANȚA. 24 (prin leleîon, 

de la trimisul nostru).
Stadion 1 Mai, spectatori 15 000, 

timp noros, teren bun; au mar
cat : lancu (min. 23) și Barbu 
(min. 57).

După 3 etape în care a jucat 
în deplasare, de unde s-a întors 
cu 3 puncte-prețioase. Farul s-a 
întâlnit azi cu entuziaștii săi su
porteri. Toți spectatorii erau ve
seli și fără îndoială că se gîndeau 
la o nouă victorie a favoriților lor. 
Proiecte, gînduri, speranțe. Dar 
ca să fie realizabile, trebuia con- 
simtămîntul fotbaliștilor din Cluj. 
Cum ei nu au (ost de acord cu 
«ceste calcule, situația de la sfîr- 
șitul meciului a fost cu totul 
cita : Farul a trebuit să se mul
țumească cu un meci egal.

Primele 45 de minute nu lăsau 
să se întrevadă acest final. Lo
calnicii au avut jocul la discreție. 
Minut de minut,' din apărare, 
unde Koszka a jucat ca în zi
lele sale de consacrare, mingile 
erau trimise mijlocașilor care, cu 
hărnicie, le transmiteau înaintași
lor, de regulă lui Kallo. Urma un 
dribling, o cursă și o centrare la 

vinșii își spun părerea despre în
vingători și invers. Primul la cu- 
vînt, antrenorul ploieștenilor, Iile 
Oană: „Universitatea a cîștigat 
datorită în special jocului extrem 
de slab practicat de echipa noas
tră. Fotbaliștii ploieșteni au gre
șit enorm și în situații decisive. 
Cu toate că au învins, gazdele

„Uu Craiova 2 (1)
Petrolul O
nu m-au impresionat cu nimic. 
Au jucat modest..." Antrenorul 
R. Cosmoc explică înfrîngerea 
oaspeților astfel: „Petrolul tra
versează o perioadă de eclipsă 
de formă. Echipa a jucat într-un 
ritm prea lent și nu a putut re
zista elanului nostru. între apă
rare și atac a fost un spațiu 
enorm. La mijlocul terenului, 
Dragomir, lent și fără forță și 
Mirăuță, încă lipsit de experiență, 
nu au putut asigura legătura din
tre atac și apărare".

Ce am mai putea adăuga noi ? 
Că Universitatea Craiova a în
ceput jocul într-un ritm foarte 
iute, toți jucătorii năpustindu-se, 
pur și simplu, spre poarta oaspe
ților. Parcă fiecare voia să în
scrie, și asta cit mai repede. Me
ritul craiovenilor — singurul — 
este că elanul lor nu s-a topit 
o dată cu scurgerea minutelor. 
Au urmărit cu multă încăpățîna- 
re golul și aU avut satisfacția de 
a-1 vedea concretizat în min. 33. 
cînd masivul Deselnicu a plonjat 
cu ușurința unui Greavu sau

VASILE IA
excepțională, a reușit să împiedice 
deschiderea scorului.

în general, cele două echipe nu 
au oferit publicului un joc de prea 
bună calitate. Prima repriză a fost 
chiar destul de slabă, cu puține 
faze de poartă. Am remarcat doar 
marea ocazie de gol ratată în min. 
30 de Naidin, care, Ia un luft al 
lui Dumitriu, s-a trezit cu mingea

A.S.A. Tg. Mureș O 
Jiul O
în față dar a șutat prea ușor și 
portarul Bai a respins din cădere 
cu piciorul, precum și intervențiile 
excelente ale lui Ion Vasile din 
min. 39 și 41 cînd a salvat goluri 
ca și făcute.

In partea a doua a întîlnirii, jo
cul s-a mai animat, finalul fiind 
de-a dreptul dramatic. încă din 
min. 47 gazdele au ocazia să des
chidă scorul, dar Pavlovici ratea
ză lovitura de la 11 m, acordată 
la un fault in careu comis asupra 
Iui. trăgind afară. Cinci minute 
mai tirziu, localnicii au o nouă 
ocazie favorabilă, dar din învălmă
șeala celor 7—8 jucători de pe li
nia porții Jiului mingea nu intră 
totuși in plasă. în min. 66, este 

omul nr. 1 : lancu. Acesta a fă
cut un meci bun, s-a lansat de
seori în acțiuni solitare, a driblat 
și a pasat oferind situații clare de 
a marca. Dar cînd atacul se ba
zează doar pe lancu, treburile nu 
pot merge bine. Unguroiu (min. 
8) și Tufan (min. 18 și 28) se
joacă cu situațiile de gol, luftează

Farul 1 (1)
„U“ Cluj 1 (O)

ca niște copii, irosind ocazii de la
5—6 metri. In cele din urmă, tot 
lancu avea să înscrie golul con- 
stănțenilor. In min. 23, la o lovi
tură liberă, executată de Ungu
roiu, mai mulți jucători sar la 
minge. Ringheanu iese din poartă, 
lancu lovește mingea cu capul și 
o trimite cu boltă, iar interven
ția lui Anca e zadarnică pentru 
că el degajează după ce balonul, 
în aer, depășise cu mult linia 
porții,

După pauză, Universitatea par
că este o altă echipă. Timida îna

intare leagă mai bine jocul, mij
locașii — absenți In prima parte, 
în specia! Angelescu — își re
găsesc locul in angrenajul echi
pei. Ei se apropie mai des de 
poarta lut Uțu și, in min. 57, ega
lează prin Barbu, care a șutat 
destul de slab din colțul careu
lui de 6 m. Uțu a plonjat defec
tuos. In această repriză, cu ex
cepția perioadei din min. 60—65, 
în care Tufan a trimis mingea cu 
capul in bară, echipa care are 
inițiativa este Universitatea. Ea 
termină destul de proaspătă me
dul, forțind chiar victoria.

A arbitrat Iile Drăghfci ★★★★ 
ajutat de AL Grigorescu și M. 
Cîțu (toți din București).

FARUL i Uțu 5 (pentru greșea
la de la goi) — Georgescu 7, Tîl- 
vescu 8, Koszka 8, Dumbravă 7
— Antonescu 8, Zamfir 5 — Un
guroiu 4 (min. 61 BIliboacă), Tu
tun 4, lancu 8, Kallo 7.

UNIVERSITATEA i Ringheanu 8
— Anca 7, Solomon 8, Pexa 9, 
Clmpeanu • — Neșu 7. Angel eseu 
6 — Sabo 5, Crețn 5, Adam 6, 
Barbu 6.

CONSTANTIN ALEXE

Popa și a înscris oi capul, profi- 
tlnd — este drept — și de pla
samentul greșit al apărătorilor 
ploieșteni, în frunte cu Mihai Io
nescu, Golul a dat gazdelor o 
oarecare siguranță tn joc, fără 
însă ca acest lucru să se reflecte 
și în nivelul tehnic și tactic. în 
repriza secundă, ambele echipe 
s-au întrecut în greșeli tehnice, 
practicînd un fel de- „antifotbal"

După această pauză fotbalisti
că, care a durat aproape 30 de 
minute — timp suficient să. 
schimbăm Impresii despre ulti
mele filme — echipele s-au tre
zit și ne-au oferit un final pasio
nant, punctat cu un gol realizat 
în ultimele secunde de Circiumă- 
rescu, ca urmare a două greșeli 
copilărești comise succesiv de 
Florea și M. Ionescu.

Arbitrului N. Mihăilescu (Bucu
rești) îi acordăm doar ★★★, re- 
pioșîndu-i faptul că în min. 68 
a refuzat ploieștenilor un ,11 m", 
în urma unui fault comis în ca
reu asupra lui Oprișau.

Au jucat formațiile : UNIVER
SITATEA: Fiică 8 — Mincă 6, 
Bîtlan 7, M. Marcel 7, Deliu 7 — 
Strimbeanu 6 (min. 65 Deselnicu). 
Ivan 8 — Niță 7, Deselnicu 7 
(min. 65 Ad. Popescu 6), Sfîrlo- 
gea 6, Cîrciumărescu 7.

PETROLUL : M. Ionescu 7 — 
Pahonțu 6, N. Ionescu 7, Florea 
6, Mocanu 5 — Mirăuță 5, Dra
gomir 6 — Badea 6, Dincuță 5 
(min. 46 Oprișan 6), Dridea I 5, 
Roman 6.

CALIN ANTONESCU

NOTA 10...
nndul oaspeților să rateze cea mai 
mare ocazie a lor din acest meci, 
prin Peronescu, care, scăpat sin
gur cu portarul Bai in față, șutea- 
ză mingea in brațele acestuia. Cu 
cit ne apropiem de final presiunea 
gazdelor se accentuează dar scorul 
nu poate fi deschis. Georgcvici, 
Pop, Stocker resping atac după a- 
tac, iar in spatele lor Ion Vasile 
apără magistraL O singură dată 
au părut eu toții bătuți — in min. 
86 — dar șutul lui Lungu a nime
rit bara. Și astfel spre marea deza
măgire a publicului, care in caz de 
victorie și-ar fi văzut favoriții din 
nou in postură de lideri, partida 
se încheie nedecis.

Deși înainte de meci in oraș 
se zvonea că arbitru! craiovean 
Octavian Comșa va arbitra cu gin- 
dul la— Universitatea, el a condus 
cu o corectitudine exemplară, mo
tiv pentru care ii acor
dăm iririririr-

A.S.A. : Bai 9 — Bartok 7, Balaș 8, 
Toth 6, Czako 7 — Dumitriu III 6, 
Siko 6 — Lungu 6, Pavlovici 6, 
Raksi 6, Micu S (min. 71 Dodu).

JIUL : Ion Vasile 10 — Talpai 7, 
Georgevici 9, Pop 8, Mihai 7 — 
Stocker 8, Sandu 6 — Achim 5 
(min. 82 Covaci), Libardi 7, Pero
nescu 7, Naidin 6.

C. FBRANESCU

ARAD, 24 (prin telefon). Am 
fost martori la un joc palpitant, 
în care fotbaliștii de la U.T.A. 
au dorit mai mult ca oricînd 
victoria, reabilitarea în fața su
porterilor lor, după atîtea eșecuri 
amare. Și, în sfîrșit, acest lucru 
le-a reușit.

Cum ? Cu destule emoții pe 
„potou", cu prețul unor eforturi 
epuizante. De puține ori am vă
zut echipa lui Nicolae Dumitres
cu risipind atîta energie, exerci
tând o presiune atît de sufocantă 
la poarta adversă. Au fost pe
rioade de joc, destul de lungi, 
în care loca’ îicii și-au masat 
pur și simplu partenerii de joc 
în careu, supunînd poarta aces
tora unui adevărat tir. Spre 
exemplificare, vom arăta că 
U.T.A. a expediat nu mai puțin 
de 25 de șuturi (majoritatea în 
spațiul porții), în timp ce Stea
gul roșu n-a putut șuta la poar
tă decît de 8 ori. Jucătorii ară
deni și-au încercat aproape cu 
toții „norocul". Astfel1, l-am vă
zut pe fundașul Czako II, nu o 
dată, în postură de veritabil a- 
tacant, solicitîndu-j din plin pe 
Adamache. Despre m'rtocași, nici 
nu mai vorbim. Petescu și Axen- 
te (ce] mai bun în acest joc) au 
fost mereu prezenți la fazele de 
atac. Ba chiar și Gornea s-a 
transformat, din cînd în cînd, în

Un duel ineg
PITEȘTI, 24 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Poate că cel mai 
bun titlu, la această relatare a 
meciului disputat azi pe stadionul 
de lingă Trivale, ar fi fost „CAS
CADA RATĂRILOR". Spun aceas
ta, deoarece rareori am văzut un 
atît de mare număr de mari oca
zii, ratate în serie. Omul zilei a 
fost ȚURCAN, el insuși exasperat 
la un moment dat de propria-i ne
șansă, dar și imprecizie în fața 
porții apărate de Ghiță. Lovind 
balonul cu capul, cu piciorul, cu 
umărul, sau cu pieptul, Țurcan n-a 
avut noroc decît o singură dată — 
min, 30, cînd a reluat în plasă 
mingea respinsă de Ghiță. înainte 
de acest minut și după el, ata
cantul piteștean a avut cel puțin 
4 goluri la... dispoziție (min. 13, 
47, 76 și 83). Pe aceeași listă a ra
tărilor pot fi înscriși Dembrovschi 
(min. 32 și 69), Comănescu (min. 
68), Nuțu (min. 46), I. Popescu 
(min. 53).

Alături de aceste mari ocazii au 
fost și altele mai mici (poziții fa
vorabile de șut la poartă), toate la 
un loc avînd darul să mențină, in 
continuare, în stare de alarmă apă
rările celor două echipe și pe cei 
aproape 10 000 de spectatori din 
tribune. Indiferent de numărul de 
goluri cu care erau conduși, bă
căuanii nu au renunțat nici o cli
pă la golul care ar fi putut să vie, 
la golul care ar fi avut darul să 
le amelioreze clipa revederii cu

Divizia B Divizia
SERIA I SERIA EST

Politehnica București
—Victoria Roman 3—0 (0—0

Portul Constanța — Si- 
derurgistul Galați 2—2 (2—0)

C.S.M.S. lași — Chimia 
Rm. Vîleea 2—0 (1—0)

Chimia Suceava — Me-
trom Brașov 1—0 (0—0)

Flacăra Moreni — Me
talul București 1—2 (1—2)

Electronica Obor — Po
iana Cîmpina 3—2 (2—1)

C.F.R. Pașcani — Ceah
lăul P. Neamț 3—0 (1—0)

SERIA a Il-a

Minerul Baia Mare — 
Gaz metan Mediaș 0—0

Metalul Hunedoara —
C.F.R. Timișoara 0—0

Ind. Sîrmei C. Turzii
— Crisul Oradea 1—1 (0—0)

C.S.M. Sibiu — A.S.
Cugir 2—0 (2—0)

Olimpia Oradea —
C.F.R Cluj 2—1 (1—1)

Politehnica Timișoara
— Vagonul Arad 2—1 (0—0)

C.F.R Arad — C.S.M.
Reșița 1—0 (1—0) 

jucător de cîmp, lansîndu-și co
echipierii în noi acțiuni ofensive.

In ciuda acestei dominări ne
întrerupte, victoria localnicilor 
a stat sub semnul întrebării pînă 
în ultimele minute de joc. Și a- 
ceasta fiindcă Adamache, bine 
protejat de fundași, în special 
de Jenei și Ivăncescu, a fost „în
gerul păzitor" al brașovenilor, 
intervenind cu promptitudine și 
curaj în numeroase situații peri
culoase. Nu-i mai puțin adevărat 
că sarcina lui a fost uneori ușu
rată de jucătorii arădeni, care

U. T. A. 1 (O)
Steagul roșu O

au combinat prea mult în apro
pierea careului și n-au avut lu
ciditatea necesară în momentele 
hotărîtoare, de finalizare. In plus, 
înaintașii de la U.T.A. au greșit 
încercînd să-și facă loc spre 
poartă prin mijlocul terenului, 
unde apărarea oaspeților consti
tuia un zid greu de străpuns..

Brașovenii și-au adus din plin 
contribuția la acest interesant 
spectacol fotbalistic. Deși hărțu- 
iți tot timpul, ei n-au intrat în 
panică, s-au apărat calm și or
ganizat și n-a lipsit mult — doar
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ST I

suporterii lor. Și poate că tocmai 
în această disperare de cauză, con
cretizata în teren printr-o ofensivă 
fără speranțe, găsește explicație 
scorul cu care s-a încheiat par
tida. Era evident, încă din primul 
sfert de oră câ‘ duelul e inegal : 
echipa lui Nicușor a fost inferioa
ră cu o clasă, celei antrenată de 
Ion Bălănescu, sub toate aspectele: 
fizic, tehnic, tactic. Adăugind și 
greșelile personale (David, în spe
cial) Avem toate cauzele care au 
făcut ca întreaga partidă să fie la 
discreția gazdelor, A fost un fel 
de joc „de-a șoarecele cu pisica"

F. C. Argeș 4 (3) 
Dinamo Be. o

și am văzut pe Lică Nunweiller, 
pe Ghiță și pe Duțan, stăpîniți de 
un fel de mînie rece, din cauza 
neputinței echipei lor de a re
echilibra balanța întîlnirii, astfel 
incit să stăvilească amuzamentul 
din tribune. Edificatoare pentru 
marea disproporție de pe teren mi 
se pare scena petrecută în min. 
73 : David a avut un gest de im
politețe față de conducătorul par
tidei și acesta a hotărit eliminarea 
lui din joc. în clipele care au ur
mat deciziei, cițiva jucători piteș- 
teni (I. Popescu, I. Steliăn, Dobrin) 
etc) au intervenit pe lingă arbi
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DINA 
Kiss 6, 
David 1 
Ene Da 
— 5), I 
Ene II (

Petrolul Moinești — Ancora Galati 
2-0 (1—0)

Foresra Fălticeni — Metalul Rădăuți 
3—0 (1—0)

Textila Buhuși — Gloria Bîrlad 1—0 
(0-0)

Gloria C.F.R. Galati -— Șoimii Buzău 
1—0 (0—0)

S.U.T. Galati — Unirea Focșani 
1—0 (0—0)

Metalul Buzău — Medicina Iași 0—1 
(0-1)

Minobrad Vatra Dornei — Oțelul 
Galați 1—0 (0-0)

• !-■ { £ ț . Â -> &
SERIA SUD

Faianța
M ureș

Recolta A
J-1 (

Unirea 1 
(2—o;

Medicina 
Ion ta

Unîo Sa 
veni 0

Medicina 
i nor o-

Minerul
Mare ’

Chimia Tr. Măgurele — Electrica Minerul
Constanța 1—0 (0—0) 1—1

Dunărea Giurgiu — S. N. Oltenița Chimia 1
5—0 (1—0) beș 1-

Metalul Tîrgoviște — Rapid Plopeni Progresul
3—2 (1—0) rabia

Oltul Sf. Gheorghe — I.M.U. Med Metalul '
gidia 1—1 (0—1) Jiu 5-

Stuful Tulcea — Rapid (2. F. M inerul j
București 5—2 (3—1) (0—0)

T.U.G. București — Viitorul Fieni Tractorul
5—0 (2-0) 2-1 (

Flacăra roșie București .— Progresul U.M. T
Brăila 0—0 Craiova



Grivița Roșie și A. S. Beziers au furnizat o splendidă Juptă pen
tru balon, din care vă redăm faza alăturată. în alb, Grivița Roșie

IfeTflCTnny Lovitură de teatru: Steaua

CÎND DOI Si CEARTĂ. AL TREILEA...
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Depărtarea la care se afla terenul 
Gloria, pc de o parte, șansele aproape 
disproporționate în favoarea gazdelor, 
pe de altă parte, au determinat o 
prezență redusă a spectatorilor la 
primul meci din cuplajul de divizia 
A de ieri dimineața. lată însă că 
absenții au avut ce regreta : s-a 
produs cea mai mare surpriză a cam
pionatului și, credem, una dintre 
cele mai mari din acest sport. Steaua 
a dominat mai tot timpul, dar

principal

La Voulte, ținuta in șah la lași
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IAȘI, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — La Voulte Sportif 
n-a putut scoate decît un rezultat 
de egalilaie cu Politehnica. Iași, gaz
dele replicîhd prompt la acțiunile 
periculoase ale oaspeților (și au fost 
destule...). La Voulte a lăsat o exce
lentă impresie în localitate, prin teh
nica avansată a jucătorilor, prin sub
tilitățile etalate, proprii școlii fran
ceze de rugbî. Considerăm că, la 
Iași, La Voulte a făcut cea mai 
bună partidă din turneul în România.

Politehnica, mult maturizată, s-a 
ridicat deseori la valoarea adversarei

ONESCU

oda Ocna 

Oppșa Mică 

Ai ud 3—1 

roșie Sa- 

nica Timă- 

Wincrul Bi- 

etalul Satu

Voința Arad, Maria Alexandru si Adalbert Reti— 
învingători în „Cupa României"

întrecerile de tenis de masă 
ale „Cupei României” s-au înche
iat cu victoria Măriei Alexandru 
— la fete — și a lui Adalbert 
Reti — la băieți- La echipe, tro
feul a fost cîștigat de reprezen
tanții asociației sportive Voința 
Arad.

Rezultate și clasamente : simplu 
senioare, gr. A : Alexandru cu 
Lesai 3—0, Mihalca 3—1 (18, 16, 
—17, 23). In setul IV, Maria A- 
lexandru a avut 17—13, apoi, 
Eleonora Mihalca a condus cu 
18—17, iar la scorul de 21—22, 
s-a aplicat regula activizării. Mi
halca—Lesai 3—1, Mihalca—Cri- 
șan 3—1. 1. Maria Alexandru
(Prog. Buc.) 14 p., 2. E Mihalca 
(Voința Arad) 12 p., 3. M. Lesai 
(Voința Arad) 12 p., 4. C. Crișan 
(Prog. Buc.) 11 p.. 5. L. Sălăgea- 
nu (Voința Arad) 10 p., 6. I. Cre- 
jec (Voința Arad) 9 p., 7. V.
Ivan (MTTc. Buc.) 9 p., 8. M. 
Corodi (CFR Brașov) 7 p. ; gr. 
B : R. Toma cu Spiridon 3—2, 
Zaharia 3—0, H. Corodi 3—0, To- 
mescu 3—2, M. Badea 3—2, Ha- 
riga—Zaharia 3—0, Tomescu cu 
Spiridon 3—1, Zaharia 3—0. 1. 
Roberta Toma (Bere Grivița 
Buc.) 13 p., 2. H. Corodi (CFR 
Brașov) 12 p., 3. M. Hariga (CFR 
Brașov) 12 p. ; simplu seniori, 
gr. A : Sîndeanu cu Reti 3—2 (în

reșul Deva

?. Caranse- 

igresul Co- 
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Sibiu 1—0 

toria Călău 
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PRONOSPORT •
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA concursul 
nr. 38, etapa din 24 septembrie 1967

I. Rapid — Progresul ANULAT
II. U. T. Arad — Steagul roșu 1 

HI. Farul — Universitatea «Sluj X 
IV. A.S.A. Tg. Mures — Jiul X
V. F.C. Argeș — Dinamo Bacău 1 

- VI. Flacăra Metalul Buc. 2
VII. Politehnica Tim. — Vagonul 1 

Vm. Industria sîrmei — Crișul X
IX. Metalul Hunedoara — C.F.R. 

Timișoara X
X. Brescia — Cagliari 1

XI. Internazionale — Roma X
XU. Sampdoria — Bologna 2

XIII. Spăl — Milan 2
FOND DE PREMII 506.957 LEI

Rulmentul s-a dovedit un adversar 
bătăios, pus pe fapte mari. Nu e mai 
puțin adevărat că ratările exaspe
rante, din situații în care nici măcar 
...fotbaliștii n-ar fi ratat („eroi“ : 
Penciu, Mateescu, Nica), constituie 
explicația de rigoare.

Deși dominați, bîrlădenii deschid 
scorul printr-o încercare ,,semnată” 
Țopa și... „contrasemnată" Duță: 
5—0 ! Dușul glacial pare a avea 
efect, o cursă de peste 50 de metri

sale și chiar. în unele momente, a 
stăpînit mai bine terenul, a controlat 
/u mai multă ’Siguranță balonul. Ie
șenii după ce au fost conduși (Lilian 
Camberabero — lovitură de pedeapsă 
în min. 18). au insistat, au egalat 
(Rosenberg lovitură de pedeapsă în 
min 21). au luat conducerea (Crișan 
droap în min 22) și au lost la un 
pas de a obține victoria, fiind ega
lați de-abia în ultimele secunde de 
joc (Courtial—încercare).

A arbitrat excelent britanicul Ken 
Stephen John.

T. STAMA

setul decisiv, Reti a luat condu
cerea cu 4—1, 9—5, 14—9, dar 
Sîndeanu a recuperat și a făcut 
20—17), Negulescu 0—3, Negu- 
lescu—Doboși 3—0, Covaci cu 
Doboși 3—0, Sentivani 3—0, A- 
lexandru 3—0, Păun 2—3, Ale
xandru— Panait 3—0, Reti—Ne
gulescu 3—2 (20. —18. 20, —12, 
19). 1. Beli (CSM Cluj) 17 p., 
2. Negulescu (CSM Cluj) 17 p., 

"3. Sîndeanu (Prog. Buc.) 16 p„
4. Covaci (Voința Arad) 15 p..
5. Doboși (CSM Cluj) 14 p., 6. 
Păun (Pol. Buc.) 13 p., 7. Senti
vani (Voința Buc.) 12 p._ 8. I. An
tonescu (Prog. Buc.) 11 p„ 9. M. 
Alexandru (Prog. Buc.) 10 p., 10. 
Panait (Voința Buc.) 10 p.; gr. 
B : 1. Dumitriu . (Bere Grivița 
(Buc.) 18 p., 2. Luchian (Prog. 
Buc.) 16 p, 3. Lazăr (C.S.M. Cluj) 
16 p.

La simplu junioare, victoria a 
revenit Evei Bereckmeri (Comer
țul Tg. Mureș), iar la simplu ju
niori lui M’hai Dogaru (Meta
lurgistul Cugir). Clasament ge
neral pe echipe: 1. Voința Arad 
90 p., 2. Progresul Buc. 79 p., 3. 
CSM Cluj 63 p., 4. Politehnica
Buc. 24 p., 5. Metalurgistul Cugir 
21 p„ 6. Bere Grivița Buc. 20 p„ 
7. AS A Buc. 17 p., 8. Comerțul 
Tg. Mureș 12 p.

PRONOEXPRES
REZULTATELE CONCURSULUI EX
CEPȚIONAL PRONOEXPRES DIN 

24 SEPTEMBRIE
FAZA I (bilete de 30 lei) • Ex

tragerea I 1 36 32 9 25 7 41 48 11; 
Extragerea a Il-a 44 33 31 4 39 22 
20 9 11; Extragerea a IlI-a 5 10 36 
2 49 6 26 45 1; Extragerea a IV-a 
39 25 42 2 20 37 49 14 16.

FAZA a Il-a (bilete de 30 lei și 
18 lej): Extragerea a V-a 29 32 48 
47 18 45 41 1 14; Extragerea a Vl-a 
6 15 26 34 48 39 10 8 18; Extragerea 
a VTI-a 21 14 6 44 33 10 38 13 4.

FAZA a IlI-a (bilete de 30 lei, 18 
lei și 9 lei): Extragerea a VUI-a 
45 43 18 36 6 44 22 11 42; Extragerea 
a IX-a 33 28 21 41 8 18 34 35 12.

FAZA a IV-a (bilete de 30 lei, 
18 lei, 9 lei și 3 lei): Extragerea 
a X-a 34 11 33 3 43 42 39 38 44. Fond 
de premii : 2.693.065 lei.

Onorabilă, dar, totuși infringere:

GRIVIȚA ROȘIE-A. S. BEZIERS 5-11 Astăzi, la Pfnresul

Frumos, dar mai ales deosebit de 
instructiv acest meci Grivița Roșit— 
A. S. Reziers ! Jocul a început (și s-a 
menținut pînă la fluierul final) fa>- 
tr-un ritm deosebit de alert, primul 
punct de superioritate al oaspeților 
constituindu-I tocmai mobilitatea ge
nerală a echipei. Mai rar un pachet 
de înaintași atît de vioi ! De altfel, 
promptitudinea „XV“-lui francez a 
impresionat și a demonstrat că păs
trarea tradiției este posibilă la © 
echipă cu adevărat mare chiar în pe
rioadele de transformare radicală 
prin întinerire. Fenomenul ni se pare 
de stringentă actualitate în rugbiul 
românesc și de aceea îl și subli
niem... Apoi, acurateța tehnică In 
manevrarea balonului a făcut ca 
francezii să irosească foarte rar oca-

Rulmentul 3-5 (0-0)!

VREA SĂ CÎȘTICf
a lui Penciu eșuînd „la un pas ile 
fericire", iar 10 minute după ispra
va cuplului Țopa-Dulă eternul Pen
ciu... reduce printr-un droap splen
did. Dar eternitatea are totuși... li
mite și ratările din poziții ideale 
abundă. Consecința—victoria meritată 
a oaspeților, la capătul unui meci 
bine condus de T. TVastu-București.

Sperăm că am asistat la • eclipsă 
și nu la un apus...

In „vedetă", Gloria, în sensibil 
progres, a dispus comod de Ștunța 
Petroșeni cu 17—0 (6—0). Punctele 
au fost realizate de Crăciunescu — 
ieri adevăratul Penciu al cuplaju
lui — din 3 lovituri de pedeapsă și 
o transformare și Soare din două 
încercări. Foarte bun, arbitrajul lui 
D. Cucescu-București.

PRECIZIA SÂCFI.E — PROGRE
SUL BUCUREȘTI: 3—3 (3—3)

Cronici de: G. RUSSU-ȘIRIANU

GlAMDBAL Steaua (m) și Rapid (f), învingătoare
în cele mai importante meciuri ale diviziei A

MASCULIN

Steaua—Dinamo Bacău 21—14 
(13—7). Barele și portarul Nego- 
van au salvat pe Dinamo Ba
cău de la o înfrângere și mai 
categorică ! Meciul a fost înce
put în iureș de către bucureș- 
teni care, în cîteva minute, con
duceau cu 3—0. Băcăuanii și-au 

: adus aminte că au cîteva victorii 
de răsunet în palmares și au în
ceput să-și arate și ei „colții". 
Papp s-a înălțat de două ori 
peste blocajul făcut de Gruia și 
Alboaica și a înscris de fiecare 
dată. La pauză, 13—7 pen
tru Steaua. La reluare, hand- 
baliștii bucureșteni au asaltat 
minute în șir poarta apărată 
magistral de Negovan, dar, dato
rită în primul rând acestuia iar 
apoi barelor, diferența nu s-a 
mărit decît cu un punct, în re
priza a Il-a. Au înscris Gruia 9, 

| Oțelea 5, Iacob, Popescu, Cris- 
| tiani cîte 2, Marinescu pentru 
Steaua, Papp 7, Horobăț 4, Pa- 
raschiv 2 și Mengoni pentru Di
namo. A condus, cu scăpări, D. 
Purică (Ploiești). (P. IOVAN).

Dinamo Brașov—Universitatea 
Cluj 16—16 (8—10). O partidă 
extrem de disputată, cu multe 
faze frumoase și goluri specta
culoase. Prea multe durități. (C. 
GRUIA — coresp. principal).

C.S.M. Reșița—Textila Cisnă- 
die 21—17 (10—5). Gazdele au
avut tot timpul inițiativa (au 
condus și cu 10 goluri) și și-au 
permis să încerce trei talentați 
juniori. (I. PLAVIȚIU — coresp. 
principal).

Politehnica Timișoara—Rafină
ria Teleajen 14—14 (9—8).

FEMININ

Progresul București — Liceul 
nr. 4 Timișoara 10—3 (6—3). 
Partida dintre ultimele clasate a 
dat cîștig de cauză bucureșten- 
celor. Dacă la început meciul a 
fost echilibrat, după aproximativ 
15 minute, timișorencele, venite 
fără nici o jucătoare de schimb 
(de ce 7) au cedat vizibil. Cole
gele maestrelor emerite ale spor
tului Antoaneta Oțelea și Victo- 
rița Dumitrescu (ultima, reveni
tă în formație) au realizat un

ziile create de ei sau oferite de ad
versari. Grivițenii au constituit un 
partener de valoare ridicată, care a 
pierdut onorabil. Diferența de scor 
se explici prin defecțiunile liniei de 
treisfertnri, ieri lipsită de precizie, 
de flnențâ în acțiuni. Munca titanică 
a înaintașilor n-a prea fost fructi
ficată...

Vivacitatea protagonistelor și, în 
special, marea varietate de acțiuni 
întreprinse de ele pentru crearea sau 
găsirea unei breșe au impresionat. 
Scorni a fost deschis de mijlocașul 
la... deschidere Cabrol, printr-un re
marcabil droap : Reziers — Grivița 
Roșie 3—0 în min. 32. Același 
Cabrol a transformat, 4 minute mai 
tîrzitL, o lovitură de pedeapsă (și tot 
prin droap !), majorînd scorul la 
6—0. daxdele au ripostat aruneînd 
în luptă toate resursele disponibile și 
o splendidă fază, cu participare larg 
colectivă, se încheie cu o încercare 
reușită de Tibuleac. Tot' el transfor
mă impecabil : Beziers — Grivița 
Roșie 5—6, scor intact pînă după 
jumătatea celei de a doua reprize, 
într-adevăr, în min. 65. cînd o ac
țiune ajunsă aproape de buturile 
franceze este marcată de imprecizia 
paselor grivițene, promptul Saisset 
interceptează, prilejuindu-ne un spec
tacol rarisim : cursă în solitar ur
mărit* de-a lungul a 85 de metri 
și— încercare la centru! Excelentul 
Dedieu transformă necruțător : A. S. 
Beziers—Grivița Roșie 11—5, scor 
cu care se și termină meciul.

Arbitrul Ron Lewis (Țara Galilor) 
a condus excelent formațiile: GRI
VIȚA ROȘIE—Marinescu ; Țîbuleac, 
Teodorcscu, Irimescu, Wussek; 0- 
blemenco, Mihai; Iliescu. Demian, 
Șerbu; V. Rusu, Veluda : Moldovea- 
nu, Iatan, Dinu; A. S. BEZIERS — 
Dedieu; Saisset, Lavagne. Cantoni, 
Martin ; Cabrol, Astre: Salas,
Roques, Gleizes ; Senal. Buonomo ; 
Lubrano, Barreau, Martin.

Miercuri, la Cluj, are loc meciul 
Agronomia — A. S. Beziers.

avans de trei 
puncte la pauză, 
în repriza se
cundă, tinerele 
handbaliste din 
Timișoara au „că
zut" complet și 
nu au mai înscris 
nici un punct. 
De partea cea
laltă, însă. Pro
gresul, cu An
toaneta Oțelea 
„dezlănțuită”. a 
marcat încă patru 
goluri, consfințind 
scorul final de 
10—3. Au înscris : 
Oțelea 8, Mărmu- 
reanu și Malschi 
pentru gazde. 
Sturzinger 2 și 
Gavrilov pentru 
oaspete. A arbi
trat V. Cojocarii 
(Craiova).

(I. PAUL)
Mureșul Tg. Mureș—Confecția 

București 5—7 (3—4). Joc des
chis, în care gazdele, lipsite de 
o bună trăgătoare Ia poartă, nu 
au reușit să „păcălească" decît 
de cinci ori vigilența Irinei 
Naghi. Jucătoarele de la Confec
ția au alergat mult și, avînd în 
Maria Ilie și Constanța Dumi
trescu două realizatoare bune, au 
cîștigat pe merit. Au înscris: 
Szebeni 2, Preda, Varo șE Balco 
pentru Mureșul, respectiv Ilie 4, 
Dumitrescu 3 (2 din 7 m). (C. 
ALBU — coresp.).

Rulmentul Brașov—Universita
tea Timișoara 7—14 (3—6). Par
tidă deosebit de atractivă, câști
gată olar de timișorence, în mare 
vervă. Cele mai eficace : Szekeli 
7 de la Universitatea și Nako 5 
de la Rulmentul. A condus I. Io- 
nescu (București). (C. GRUIA — 
coresp. principal).

Constructorul Timișoara—Poli
tehnica Galați 11—7 (6—4). Fără 
a insista prea mult, gazdele au 
învins clar. S-au ratat 5 arun
cări de la 7 m. Au marcat Reipp 
4, Stef 3, Kiss 2. Ciosescu și 
Zelm pentru gazde, respectiv 
Hurmuzache 4. Modorcea, Ruii 
și Lăptuca. (C. CREȚU—coresp.).

Rapid București—Universitatea

Start 
în campionatul țării

Așadar, de azi, timp de șapte 
zile, terenurile Progresul din Ca
pitală vor fi gazda unei noi edi
ții a campionatelor republicane 
individuale de tenis. Cele mai 
bune „rachete" se vor înfrunta 
pentru adjudecarea celor cinci 
titluri de campioni ai țării. Fi
rește, publicul așteaptă cu inte
res aceste întreceri între toți 
fruntașii noștri, multe dintre 
partide anunțîndu-se deosebit de 
disputate și — sperăm — spec
taculoase.

Concursul se va desfășura zil
nic, atît dimineața cît și după 
amiaza. Partidele se joacă sistem 
eliminatoriu, la toate probele.

Astăzi, programul începe la 
ora 8.30 și la ora 14.

i ■Snm*
Jurneul internațional 

de la Cluj
(Urmare din pag. 1) 

sfert din capacitatea ei, în majorita
tea situațiilor atacul b ’gar neîntîk 
nind opoziția blocajului. Foarte bina 
a jucat însă cuplul ridicătorilor-eoor- 
d on a tori ( D ră g a n—Coz on ici)

Formația noastră : Udișteanu (Sio- 
ian, Ganciu), Bartha (Smerecinschi, 
Creții), Cozonici, Derzsei (Stoian, 

j Bartha, Smerecinschi), Schreiber 
\ (Ganciu), Dragau. Cei mai buni de 
| pe teren: DRÂGAN, COZONICI, 
■ Schreiber. Crețu ; de la învingători, 

Karov, Simov, Ivanov Krcimarov de 
la învinși. Foarte bun arbitrajul lui 
J. Kubinek (Cehoslovacia), secondat 

• de V. Moraru (România).
Luni de la ora 15,30. meciurile 1 

i România —România tineret (Seria 1), 
! Po\>nia—R.D.G, (Seria a Il-a) și 
i Japonia—Bulgaria (Seria l)

Gruia (Steaua) se înalță pnntr-o săritura spec
taculoasă și va înscrie un nou punct pentru 
echipa sa, peste blocajul echipei Dinamo Bac&a

București 11—10 (6—4). Derbiul 
etapei l-a constituit întîlnirea 
desfășurată între aceste două 
formații bucureștene. încă din 
primele minute, partida s-a ar- 
nunțat foarte echilibrată și spec
taculoasă. „Gheața” a fost spar
tă de studente abia în min. 12, 
cînd Dobîrceanu a înscris din 7 
m. Rapidistele, însă, excelent 
conduse de maestra emerită a 
sportului Ana Stark, au reușit, 
tot prin ea, să egaleze și să ia 
conducerea pe care o mențin 
pînă la pauză. La reluare. Uni
versitatea, combinînd frumos la 
semicerc, a readus egalitatea pe 
tabela de scor prin punctele în
scrise de Maria Nicolae. La a- 
ceastă situație, arbitrul V. Reis
sner (Sibiu) a anulat un gol per
fect valabil al Universității, gre
șeală decisivă pentru rezultatul 
final. Demoralizate, studentele nu 
și-au mai coordonat acțiunile șl 
au permis formației Rapid să 
preia inițiativa. Au înscris t 
Stark 5, Băicoianu 4, Hedeșiu. 
Petrache pentru învingătoare, 
respectiv Dobîrceanu 2, Schram- 
ko 2, Nicolae 2. Szoke 2>, Seor- 
țescu și Leonte. (RODICA 
VIȘAN).1 ’ i



Trimisul nostru specia! !a „Cupa 
Jadran", ADRIAN VAS1LIU, ne 
transmite : 'VICTORIOȘI: EMIL RUSH ȘI ROMANIA II

i
i

• Aurel Zahon - golgeterul tur
neului, iar Sandici — cel mai bun 
jucător 0 Reprezentativa Româ

niei, din nou pe locul 5

i
i
i

mare tur- 
fără să 

și a pre- 
Olimpice,

i
acestui sport, 
meciurile ultimei 
să dăm intîietate

I
I

Comentarii ți fotografii de la trimișii noștri speciali Hristache 
NAUM și Aurel NEAGU

® Dieter Mickein a deschis si

Etapa 1 Rm. Vîlcea — medie orară
a XII-a 1 București, 175 km 38,745 km.

a închis seria victoriilor de etapă

© O evadare pentru protejarea

• Ceilalți performeri ai cursei L Borschel —cel mai bun sprinter

Așadar, pronosticul lui Aleksan
der Seifert s-a împlinit. Iugosla
via a cîștigat cel mai 
neu de polo al anului, 
cunoască înfrîngerea, 
luat, pînă la Jocurile
șefia plutonului fruntaș din are
na mondială a

Referitor la 
zile, se cuvine 
învingătorilor.

„7“-le iugoslav s-a impus In 
fața tenacelui team al R.D. Ger
mane doar prin trei 
la 4 m, transformate 
Bonacici și Sandici. 
nai : 3—0 (1—0, 1—0, 
Pentru mulți dintre 
urmărit desfășurarea 1 
petiții, scorul egal 1 
formația Olandei în 
U.R.S.S. pare surprinzător, 
litatea este că 
ultim meci reprezentativa Olandei 
și-a arătat adevăratele ei cunoș
tințe tehnice și puterea de luptă. 
Olandezii au condus cu 1—0 și 
2—1 prin punctele marcate 
Van den Voet. dar de fiecare 
Semenov a adus egalarea 
aruncări de la 4 m. Ultima, 
a fost acordată imaginar de ar
bitrul J. Bauwens. Scorul de 2—2 

1—0. 0—1) nedreptățeș- 
formația 
după ce 

timp de 
Ungariei

lovituri de 
de Lopatni, 
Rezultat fi

ți—0, 1—0). 
cei care au 
acestei com- 
realizat de 
fața echipei 

Rea- 
de-abia în acest

de 
dată 
prin 
insă.

I
I
I
I
I
I
I
I

și D. Mickein —cel mai bun cățărător

Olandei.
a fost ținută 
două reprize, 
a întrecut la

I

Ieri după amiază, pe stadionul 
Republicii din Capitală, a luat sfîr- 
șit cea de a XVI-a ediție a „Turu
lui României". Victoria In această 
mare competiție a revenit maestru
lui sportului EMIL RUSU. învin
gător în etapa de contratimp de la 
Tg. Mureș, prezent în principalele 
acțiuni ale cursei și la sprinturile 
de cățărare, el merită din plin a- 
ceastă victorie. La 23 de ani, Emil 
Rusu are în față deschis drumul 
spre marea afirmare. Depinde de 
el dacă va reuși să-1 parcurgă pînă 
la capăt. Secondanții săi pe po
dium, Walter Ziegler și Lothar 
Borschel au fost și ei printre ani
matorii întrecerii. îndeosebi 
schel a lăsat 
caravanei și 
repurtată de 
Republicii
(Walter Ziegler, C. Ciocan, Tudor

Bor- 
o puternică impresie 

spectatorilor. Victoria 
a doua garnitură a 

Socialiste România

Vasile, N. Ciumeti 
în clasamentul pe 
tuie una dintre frumoasele perfor
manțe ale sportului cu pedale ro
mânesc. Felicitări, deci, tuturor a- 
lergâtorilor și antrenorilor Nico- 
lae Voicu și Ernest Golgoți.

Ultima etapă — a Xll-a — s-a 
desfășurat duminică pe ruta Rm. 
Vilcea-Pitești-București. Cei 48 de 
alergători rămași în cursă au ple
cat într-un ritm lent, pregătin- 
du-se... sufletește pentru escalada
rea celor trei vîrfuri ce le stăteau 
in cale, încă înainte de a ajunge 
la Pitești. Urcușul Dealului Negru 
nu i-a surprins. Alte pante — mai 
dulci, este drept — îi avertizaseră 
că începe disputa cu muntele. în 
virful Dealului Negru (km 10) a so
sit primul L. Borschel care a cu
cerit punctele necesare pentru a-și 
asigura locul II in clasamentul că-

și Gh. Suciu) 
echipe consti-

m). El a fost urmat 
de: Sandici (Iugo- 
Felkay (Ungaria) 12 
(Italia) 8 p, Smucki,

(1—1, 0—0, 
te evident

In fine, 
în „șah” 
naționala
scor echipa Italiei: 6—1 (0—0, 1—1, 
3—0. 2—0).

O satisfacție a românilor a fost 
succesul căpitanului lor, Aurel 
Zahan, care, după 12 ani de acti
vitate în echipa națională, a reu
șit să devină golgeterul acestui 
mini-campionat mondial. Zahan a 
înscris în cele 6 meciuri 14 go
luri (8 din 4 
in clasament 
slat ia) 13 p, 
p. Barlocco I
Semenov (U.R.S.S.) și Geutjes (O- 
landa) cu cite 6 p.

Nu putem omite și faptul că în 
echipa turneului, alcătuită de cel 
7 antrenori ai echipelor partici
pante, figurează și maestrul spor
tului Aure! Zahan, alături de iu
goslavii Stipanici, Sandici (cel mai 
bun jucător al turneului), Trum- 
bici. sovieticii Dolgușin, Semenov, 
ungurul Felkay și germanul Fehn.

Și acum, iată clasamentul final 
al acestui turneu, 
țăminte :

bogat în învă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. Iugoslavia 6 5 10 33-11 11 I
2. Ungaria 6 4 2 0 27—11 10
3. U.R.S.S 6 3 2 1 17—15 8 1
4. R.D. Germană 6 3 0 3 11—13 6
5. România 6 2 0 4 23—33 4 1
6. Itaha 6 10 5 12—26 2 1
7. Olanda 6 0 15 15—29 1 1

FIȘIER TEHNIC
CLASAMENT GENERAL INDIVI

DUAL AL „TURULUI ROMÂNIEI":
1. EMIL RUSU (România I) 42h07:46;
2. Walter Ziegler (România n)
1:39; 3. ' ~ ----- -------- ~
la 1:41; 
2:50; 5 
3:35; 6. 
3:48; 7.
la 4:45; „ ,
I) la 9:20; 3. Cr. Nielsen (Danemar
ca) Ia 9:39: 10. Wlm Prlnsen (Olan
da) la 9:55; 11. C. Ciocan (Româ
nia H) la 10:05; 12. A. J. Ek (Sue
dia) la 11:23; 13. J. Zelenka (Ceho
slovacia) la 12:31; 14. Gabriel Mol- 
ceanu (România I) ia 14:15; 15. J. 
Marek (Cehoslovacia) Ia 16:03; 16.
R. Drechsler (R.D. Germană) la 
16:26; 17. C. Grigore (România I)
la 21:00; 18. Alex. Sofronie (Voința 
Ploiești) la 21:26; 13. C. Clobanu
(Voința Ploiești) la 23:29 ; 20. F. 
Stausholm (Danemarca) la 25:27 ; 21.

Machac (Cehoslovacia) la 30:11;
Mickein (R.D. Germană) la 

Gh. Neagoe (Individuali) 
K. Kazmierzak (R.D. Ger- 
36:06 ; 25. L Dudev (Bul- 
38:27; 26. J. Kasal (Ceho- 
la 39:01; 27 G. Minneboo 
la 39:23 ; 28. St. Cernea

______ ___  „________  _ la
L. Borschel (R.D. Germană) 
4. Gh. Suciu (România II) la 
.Ft. Gera (România I) la 
N. Ciumeti (România ID la 
Vaslle Tudor (România ID 
8. Ion Ardeleanu (România

J.
22. D. 
31:42: 23. 
33:50; 24. 
mană) la 
garla) la 
slovacia) 
(Olanda) 
(Voința Ploiești) la 40:02; 29. H. Sten
zel (R.D. Germană) la 40:18; 30. L. 
Bogers (Olanda) la 43:18. Urmează 
R. Strand (Suedia), S. Sudltu (Ro
mânia tineret n), M. Novak (Ceho
slovacia), N. David (România tine
ret D. D. Nemteanu (România tine
ret H). V. Sălăjean (România tine
ret D, K. Krammlng (Suedia), D. 
Iankov (Bulgaria), G. Schwab (Aus

tria), P. Ivănescu (Individuali). G. 
Preben (Danemarca), A. Suciu (Ro
mânia tineret I), I. Malcev (Bulga
ria). Ion Cosma II (România tine
ret H), L. Schalen (Olanda), A. 
GyBrfl (Individuali). Benny Grogll 
(Olanda), H. Prelog (Austria)

CLASAMENT GENERAL FINAL 
PE ECHIPE: 1. ROMANIA II 126h 
29:04 ; 2. România I 12Bh36:26: 3 R.D 
Germană 126h57:22; 4. Cehoslovacia 
127h01:27; 5. Danemarca 127h02:18: 6. 
Voința Ploiești 127hl0:13; 7 Olanda 
127h23:28 ; 8. Suedia 127h57:37; 9. Bul
garia 128h59:15; 10. România tineret 
I 129h05:38.

In clasamentul sprinterilor, pre
miul oferit de ziarul „Steagul roșu" 
pentru primul loc a revenit lui K. 
Kazmierzak (R.D. Germană) care a 
totalizat 50 p. In clasamentul căță
rătorilor, premiul oferit de ziarul 
„Sportul popular" a fost obținut de 
Dleter Mickein (R.D. 
79 p.

Clasamentul etapei 
D. Mickein 4h31:02, 
3. Alex. Sofronie — 

P. Ivănescu 4h31:08;
K.

Germană) cu

a Xll-a : 1.
2. C. Ciocan, 

același timp;
4. P. Ivănescu 4h31:08; 5. I. Malcev 
4h31:12: 6. K Kazmierzak 4h31:46;
7. N. Ciumeti, 8. H. Stenzel, 9. C. 
Grigore, 10. I. Ardeleanu, 11 St. 
Cernea, 12. L. Bogers, 13. Cr. Niel
sen- 14. W. Prjnsen, 15. L. Bor
schel, 16. R. Strand. 17. K. Krgm- 
ming, 18. S. Suditu, 19. G. Schwab, 
20. W. Ziegler, 21. C. Ciobanu. 22. 
J. Marek, 23.
Neagoe, 25. 
Suciu, 27.
Drechsler, 
Gydrfl (șl 
timp.

I.

C.
Tudor, 

Minneboo, 
Moiceanu.
G. Preben,

V.
G.

G.
29.

alțl 15 rutieri)

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
START IN CAMPIONATUL

ITALIAN
In prima etapă a 

pionatului de fotbal 
Italiei, internazionale 
reușit — pe teren 
priu - * “
ga] cu Roma : 1—1. Sc>- 
rul a fost deschis de Fa- 
cchetti (mln. 7). dar cîteva 
secunde mai tirziu Tacco- 
la a egalat. în schimb, 
campioana Italiei, Juven
tus Torino, a pășit cu 
dreptul, învingînd cu, 3—1 
pe Mantova. Milanezii au 
cîștigat cu 4—1 partida de 
la Ferrara, cu Spăl ! Alte 
rezultate : Florentina 
Varese 3—1, Napoli — 
taianta 1—0» Lanerossl 
Torino 1—0, Sampdoria 
Bologna - - -
Cagliari 
trakia

carn
al 

n-a 
pro- 

decît un meci e- 
Roma : 1-

med oficial al echlpd 
Trakia înaintea partidei de 
miercuri din „C.C.E.- —
Rapid București.
• în campionatul 

goslav (etapa a 6-a), Dina
mo Zagreb a dispus pe 
teren propriu cu 4—1 de 
Maribor. Alte rezultate: 
Steaua roșie — Vardar 1—1. 
Hajduk — VeleJ 4—1, Rje- 
ka — F. C. Zagreb 2—2, 
Radnlckl Nlș — Partizan 
3—1, Sarajevo — O.FJK. 
2—1. tn clasament : F. C. 
Zagreb 8 p, Dlnamo Za
greb 7 p etc.

cu

lu-

A-
IN CAMPIONATUL EURO

PEAN DE FOTBAL...

1— 2, Brescia —
2— 1.

A FĂCUT MECI 
NUL

----- -- 24 (prin telefon, 
de la corespondentul nos
tru Toma Hristov) tn e- 
tapa a 8-a a campionatu
lui Bulgariei, Trakia Plov
div a susținut derbiul lo
cal cu formația Marița. 
Meciul a luat sfirșit cu 
un scor egal : 3—3 (o—0). 
Fotbaliștii de la Trakia au 
fost conduși cu 0—2, apoi 
ei au avut o puternică re
venire înscriind prin Der- 
mendjiev și Apostolov (2), 
iar în final au fost ega
lați. Acesta a fost ultimul

SOFIA

..Jer! la Viena, Austria 
a dispus greu cu 2—1 
(1—0) de Finlanda. In cla
samentul grupei a ni-a, 
conduce U.R.S.S. cu 3 p 
urmată de Austria eu 3 p.

0 tn „Cupa cupelor" : 
Va sas GyOr — Llmasol 
(Cipru) 4—0 (ta tur 5—0). 
Intr-un med contlnd pen
tru campionatul Scandina
vici : la Oslo, Norvegia — 
Danemarca 0—5 l

TEREZA STADLER SR 
DISTANȚEAZĂ I

■

SUBOTICA. — După H 
runde, în turneul candi
datelor la titlul mondial 
de șah, conduce Tereza 
Stadler cu 9 (1) puncte,

urmată da Aleksandrla și 
Kusnlr cu cite 7V1 puncte 
flecare. Alexandra Nlcolau 
ocupă locul 9 cu punc
te șl o partidă întreruptă 
la Heemskerk. Margareta 
Perevoznlc se află pe lo
cul 14 eu 3*/, puncte. In 
runda a 11-a Perevoznlc a 
tnvins-o pe americana 
Gresser.

O Dubla întflnlre de a- 
tletism disputată la Lon
dra între selecționatele 
Angliei șl R. F. a Ger
maniei s-a încheiat cu 
victoria gazdelor Ia femi
nin (66—65) șl a oaspeților 
la masculin (120—90).
O DECLARAȚIE REVELA
TOARE A LUI TOMMIE 

SMITH
NEW YORK 24 (Ager- 

pres). — După cum trans
mite agenția France Pre- 
sse. celebrul sprinter negru 
american, Tommie Smith, 
a declarat că atlețil de 
culoare din S.U.A. Inten
ționează să nu participe 
la J. O. din Mexic, In 
semn de solidaritate cu 
mișcarea întegrațlonlstă.

•Este foarte greu pentru 
noi să concurăm ta ace
eași echipă cu atlețil a- 
merlcani albi. Pe stadion 
ești Tommie Smith, omul 
cei mal rapid din lame, 
dar o dată ajuns tn ves
tiare nu mai ești dectt un 
negru murdar. Dacă atle-

țărătorilor. El a fost urmat de V. 
Sălăjean, Marek, Iankov și Kaz- 
mierzak. N-au trecut decît cîțiva 
kilometri și în zare s-au profilat 
Deduleștii. Un nou urcuș, în for
mație compactă, și tot Borschel este 
cel care ajunge primul în vîrf. îl 
urmează Sălăjean, Mickein, Marek 
și Ziegler. Ultimul... hop, cel de 
la Bașcovele nu mai poate influen
ța clasamentul cățărătorilor și Ma
rek are posibilitatea să se impună. 
El a fost talonat de Kazmierzak, 
Cr. Nielsen, Malcev și Sălăjean.

Cursa continuă intr-un ritm foar
te lent. Deocamdată nu se infirmă 
tradiția că in ultima etapă osti
litățile sint încheiate. La sprintul 
din Pitești (marcat în grabă de ar
bitrii caravanei ; oare acolo n-a 
existat o comisie de organizare ?), 
primul trece Șt. Cernea, urmat de 
Vasile Tudor, Marek și Mickein. 
Șoseaua este udă (cu puțină vreme 
înainte de sosirea caravanei a 
plouat din belșug) și cicliștii — 
care și așa nu se grăbeau — înce
tinesc și mai mult ritmul. Sprin
tul de la Găești mai... dezmorțește 
puțin atmosfera. Vasile Tudor trece 
primul, în urma sa fiind Cr. Niel
sen, Kazmierzak și Marek. Mai 
sint 53 de km pînă la capătul eta
pei și dintr-o dată începe iureșul. 
Alex. Sofronie și C. Ciocan eva
dează, talonați de Malcev, Mickein 
și P. Ivănescu. Este — dacă vreți 
— „o acțiune șoc", creată pentru 
a-1 feri pe W. Ziegler de un nou 
eșec la sprintul final. Ciclistul nos
tru nu-1 poate învinge pe Borschel 
(mai bun la sprint) și dacă acesta 
sosește la București pe unul din 
primele două locuri, atunci urcă 
pe . locul II în clasamentul gene
ral individual. Se încinge o luptă 
extraordinară. Plutonul condus de 
cicliștii din R. D. Germană și de 
danezi atacă furibund. în grupul 
fugarilor Mickein încearcă să stri
ce „morișca", iar -Malcev n-are for
ță nici de doi bani... Muncește cel 
mai mult Alex. Sofronie. Tînărul 
ciclist duce trene rapide și men
ține șansele fugarilor in inegala 
dispută cu plutonul. îl ajută C. 
Ciocan și — uneori — P. Ivănescu. 
De necrezut ! Fugarii își păstrează 
avansul pînă pe stadionul Repu
blicii.
pentru a concura la sprintul final. 
Dieter 
pedală, este proaspăt și-și adjude
că victoria. „Turul României" din 
acest an a avut, așadar, în prima 
și în ultima etapă același învin
gător : Dieter Mickein.

Cu ultimul sosit pe stadion, a 
XVI-a ediție a „Turului României" 
se încheie. A fost una dintre cele 
mai frumoase întreceri organizate

Dieter Mickein ciștigătorul
premiului ziarului „Sportul popu

lar"

Nu mai sint însă capabili

Mickein, care nu dăduse o

îri țara noastră, competiția care a 
atras pe traseu sute de mii de ce
tățeni. Entuziasmul cu care cara
vana a fost primită pretutindeni, 
interesul de care s-a bucurat lupta 
cicliștilor și dragostea cu care au 
fost înconjurați sportivii la fiecare 
popas rămin cele mai frumoase im
presii culese în acest înconjur al 
țării. Și nu este de loc o exage
rare cînd afirm că înflăcărații su
porteri le-au dat aripi cicliștilor 
în lupta lor dură cu ploaia și vîn- 
tul, cu căldura și cu urcușurile, 
între cicliști și spectatori s-a creat 
o legătură sufletească care se va 
răsfrînge in bine, desigur, în ac
tivitatea viitoare a sportului nos
tru cu pedale.

Spre un alt tricou galben
același

ții negri vor notări să boi
coteze Jocurile Olimpice, 
atunci echipa S.U.A. nu 
va mai fi atît de puterni
că, deoarece este știut că 
negrii reprezintă o forță in 
probele de sprint, ștafete, 
la săritura în lungime șt 
în probele de 110 și 400 m 
garduri" — a declarat To
mmie Smith.

„MARELE PREMIU AL 
NAȚIUNILOR", competiția 
cicllstă contracronometru 
disputata la Paris, a re
venit italianului Felice 
Gimondi, care a acoperit 
cel 73,200 km în lh 34:42. 
Al doilea : Bernard Guyot, 
la 1:57.
TENISMANn ! 
VOR JUCA IN 
INTER-ZONE A

DAVIS"
Echipa de tenis a Spa

niei a învins cu 5—0 pe 
cea a Ecuadorului. în me
dul încheiat la Barcelona. 
Ultimele rezultate : San
tana — Olvera 6—3, 6—4, 
6—1 ; Gisbert — Guzman 
8—3, 2—6, 0—6, 6-2, 6—1.
Tenismanll spanioli s-au 
calificat pentru finala in- 
ter-zone a „Cupei Davis".

IN TURUL CICLIST AL 
POLONIEI, penultima eta
pă (Nisza — Vldnica. 183 
km) a fost dștlgată de ru
tierul sovietic N. Fadeev 
ta 5h 06:27.

SPANIOLI 
FINALA 

l „CUPEI

Contactul s-a făcut tirziu, în orele după-amiezii, atunci cînd soa
rele delicat al acestui septembrie pe sfîrșite se pregătea pentru va
canța sa nocturnă.

Un rendez-vous, care de la început avea să-mi procure plăcerea de 
a fi în mijlocul unei lupte aprige, indîrjite, dusă pînă la capăt cu ade
vărat eroism, de către cinci evadați foarte deciși, cărora le-am apre
ciat în mod deosebit ritmul de pedalate...

Să nu-și închipuie cineva că-i lucru ușor să iei in vizor imagi
nile unui Tur al României, fie ți la ultima sa etapă : regula 
e la fel de aspră ca pretutindeni, dar cînd faci parte din familia 
ciclismului știi totdeauna, fără greș, să-ți recunoști oamenii...

Aruncat brutalmente în bătălia finală, i-am savurat frumusețea 
ți resimțind pentru o clipă teama că fugarii mei de ultimă oră vor 
fi absorbiți de plutonul dezlănțuit, am avut in fina! bucuria de a-i 
vedea regăsind puteri la marginea Bucureștiului, pentru a scăpa teferi 
din strînsoarea urmăritorilor! Ce vreți, e slăbiciunea mea : detest 
ca lupul să-și sfișie prada chiar la porțile stinei—

Aceasta, despre aspectul sportiv ; cit despre organizarea, întrevă
zută rapid, ea mi s-a părut excelentă ți făcînd onoare celor ce și-au 
luat-o în sarcină. Le-am spus-o simplu, fără măguliri — nu e genul 
meu — ca din partea unui om de meserie, vechi în meserie, fiindcă 
iată sint douăzeci de ani adunați de cînd organizarea Turului Franței 
îmi dă coșmaruri noaptea... Și-mi dau seama mat bine ca oricine de 
cele ce au resimțit colegii mei români in materie de organizare, in 
aceste ore de amurg : „Uf! S-a sfirșit..."

Este exact ce ți-a zis ți Emil Rusu. strălucit învingător, scoțîn- 
du-șl tricoul galben. I se asorta cu tenul, acest tricou galben, lui 
Emil Rusu. Iar dacă inima ti șoptește, el mai poate cuceri șl un al
tul: cel din „Tour de V Avenir* 1968.

Nu ff lipsesc mijloacele.
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