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Steaua-F. C. Austria
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balonul 
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Din nou activitate intensă în sportul cu 
rotund la mijloc de săptămînă. De astă-dată, 
orașe: la PLOVDIV, BUCUREȘTI, PLOIEȘTI, 
HIR' ți ODESA.

RAPID, STEAUA și PETROLUL susțin meciuri 
în <____
de club, iar REPREZENTATIVELE DE TINERET și DE 

i selecfio-

n.iw, ....... ........... oficiale
cadrul competițiilor europene rezervate echipelor
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JUNIORI ale ROMÂNIEI vor servi replica
natelor similare ale Turciei și U.R.S.S._ 

Amănunte în legătură 
vor desfășura astăzi, citiți

cu aceste întîlniri 
în rîndurile de

care se 
mai jos.
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

București

PLOVDIV, 26 (prin tele
fon de la trimisul nostru 
special. VALENTIN PÂU- 
NESCU). — De două zile, 
giuleștenii sînt oaspeții 
acestui frumos oraș, capi
tala vechii Trakii, puternic . 
centru cultural și econo-

Localni-mic al Bulgariei.
cii susțin că Plovdivul nu 
este numai al doilea oraș 
al țării 
tori), ci 
și mai 
înent în 
firmatii

(300 000 de locui- 
și cel mai frumos 
sportiv. Un argu- 
sprijinul acestei a- 
îi constituie com-

insuccesele au determinat 
plecarea antrenorului Vasil 
Spasov, sub a cărui con
ducere Trakia a devenit 
campioană a Bulgariei. 
Aceasta s-a întîmplat cu 
două săptămîni în urmă. 
Pină la angajarea unui alt 
tehnician, de pregătirile e- 
chipei, în vederea partide
lor cu Rapid, s-a ocupat și 
se ocupă vechea noastră 
cunoștință, fostul interna
țional Ștefan Boșkov, acum, 
antrenorul reprezentativei 
bulgare. Trakia a jucat 
meciul din etapa trecută 
încă de joi, intrînd ime
diat în cantonament. An
trenorul Boșkov a anunțat

căpitanul echipei este bol
nav, locul său fiind luat 
de Zatuma. (

în ce privește pe repre
zentanții noștri, aceștia 
trăiesc intens febra debu
tului. Rapid joacă pentru 
prima oară în „Cupa cam
pionilor europeni" și Dan 
îmi mărturisea că acest 
eveniment va provoca o 
emulație deosebită în sînul 
echipei.

Antrenorul V. Stănescu a 
chemat la Plovdiv și pe 
Greavu. Prezența Iul Grea- 
vu și Dumitriu II ar fi

( Continuare în pag. a 3-a)

l.C. Austria.
i oinea creează panică in ,,.16U-Ie advers. Pe înaintașul Stelei il 

in care echipa sa intîlnește pe

Ion Tripșa, Nicol ne Rotaru și Edda Baia
au câștigat primele titluri

de campioni ai României la tir
Citiți în pag. a 3-a amănunte asupra desfășurării probelor din prima zi

Trei „premiere"
în campionatul de tenis

IIOTARE

ÎN PAG. A 4-a

Echipele
care
ne vor
reprezenta
la Jocurile

plexa bază sportivă „9 
Septembrie" (cea mai mare 
din Bulgaria), scena unde 
mîine (n.n. azi) după- 
amiază se va desfășura jo
cul TRAKIA — RAPID 
BUCUREȘTI. Tribunele sta
dionului au 50 000 de locuri 
și marți dimineața casele 
erau... închise, biletele fiind 
epuizate. Aici există un 
mare interes pentru întîl
nirea dintre cele două 
campioane, deși nici lina 
dintre ele nu se află în 
forma care le-a îngăduit 
cucerirea titlurilor 
tive.

Trakia nu a avut
portare prea bună în a- 
ccst sezon, cîștigînd doar 
4 din cele 7 meciuri sus
ținute, una dintre 
fiind contestată, 
trebuind s

altfel,

revedea astăzi în meciul
Foto : V. Bageac 

pentru întîlnirea cu Rapid 
următoarea formație: Ka- 
rușkov — Gheorghiev, Za- 
tuma, Momik, Apostolov 
(international A) — Gluh- 
cev, Nenov — Popov (in
ter. A), Dermendjiev (A), 
Diskov (B), Deîev. Stoilov,

respec-

o com-

Balcanice
de atletism

victorii 
meciul 

rejucat. 
oriunde,

CRISUL ORADEA - S.C. 
MAGDEIBURG 5-5 LA 

POLO
ORADEA, 26 (prin tele

fon) — într-un meci in
ternațional de polo desfă
șurat’ în localitate, Crișul 
Oradea și S. C. Magdeburg 
au terminat la egalitate : 
5—5 (1—0, 1—2, 2—0, 1—3). 
Autorii golurilor : Mari
nescu (4) și Lengyel (1) de 
la Crișul, respectiv, Cuno 
(2), Schiiller (2), Hintze (1) 
de la S. ,C. Magdeburg (I. 
Ghișa — coresp. princ.).

Dcsfășuiarea actualei ediții 
a campionatului individual de 
tenis impune •— de pe acum 
— consemnarea a trei eveni
mente.

In ultimii 28 de ani, în 
marile competiții interne de 
tenis au evoluat trei frați Vi- 
ziru: Ghcorgbe, Marin (dece
dat) și Dumitru. Iată că la 
întrecerile de la Progresul și-a 
făcut botezul focului un alt 
membru al familiei Viziru : A- 
drian, fiul lui Marin. Tînărul 
debutant în campionatul in
dividual republican 
frumoase aptitudini, 
eliminat —■ în turul I — pe 
Huttcr (6—2, 6—3, 8—6) și, 
a fost apoi învins de Dron cu 
6- -3, 6—2. ’ 6—3.

Concomitent- cu acest cam
pionat se organizează și con
cursul veteranilor. Deci, para
lel cu Țiriac, Năstase, Măr-

vădește 
El I-.

mureanu, Bosel», Dron, Boaghe 
etc., vor putea li urmărite și 
evoluțiile lui Gh. 
ralulis, Gobzuc, 
varu, Racoviță, 
reprezentanți ai 
mai vîrstnice.

în ziua a doua 
natelor țării s-au 
următoarele rezultate mai in
teresante : simplu bărbați, tu
rul II: I. Năstase—Boldor 
6—2, 6—2, 6—3, Serester— 
Baia 6—2, 6—1, 6—0, V. 
Marcu—Naghi 6—3, 5—7,
3—6, 6—0, 6—3, Țiriac—■
Spătarii 6—0, 6—1, 6—2 ;
simplu femei, turul II: M. 
Ciogolea—Takacs 6—2, 6—2, 
Dibar—Butoi 6—1, 6—1, El. 
Dumitrescu—Balaș 6—4, 1—6, 
6—1.

Azi. de la ora 8 și 14,30, 
se vor juca partidele de dublu 
bărbați și dublu mixt.

Viziru, Ca- 
Schmidt, Chi
tirsan și alți 

generațiilor

a campio- 
înregistrat

4 Rapid București - Idrott- 

| slang Brandvall (Norvegia) 

in „C.C.E." la handbalI

serii, în cadrul

Recoltă bună la finala campionatului de pescuit

Cei mai buni undi lari sportivi din țară și-au disputat la 
Dej, pe Someș, finala campionatului republican de pescuit 
staționar. In cele trei concursuri, a cîte 2 ore. cîștigățorii 
primelor locuri au avut norocul de a prinde cantități 
mari de pește cum n-au mai pescuit de niulți ani. Astfel, 
campionul pe 1967, Birău (Banat) a obținut 17.500 p, 
echivalentul a peste 17 kg de pește. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Al. Vegh (Crișana) 16.620 p (16 kg), Gli. 
Timolcon (București) 12.335 p (12 kg). Pe echipe titlul 
9 revenit combinatei regiunilor Banat-Crișana, urmată de 
București A și Cluj.

Duminică va avea loc în Capitală finala pe țară a cam
pionatului republican de lansetă. întrecerile se vor desfă
șura pe stadionul Glucoza.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI DE LA CLUJ

S-au încheiat întrecerile din serii
CLUJ (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Ieri, 
s-au desfășurat ultimele par
tide din 
turneului international mas
culin de volei de la Cluj. 
In primul meci, echipa Bul
gariei a primit replica for
mației noastre de 
pe care a Invfns-o 
(8, 10, 9), în 61 de 
Voleibaliștii noștri 
cat ceva mai bine 
meciurile 
cajul 
multă

tineret, 
cu 3-0, 
minute, 
au ju
decit în 

anterioare. Blo- 
a functional cu mai 
promptitudine, deși 
insuficient orientat.

iar atacul a fost parcă mai 
agresiv. Este adevărat că 
bulgarii nu au folosit for
mația primă, jucînd fără 
Karov, Simov, Alexandrov 
și Srîndev.

Speranțele noastre au 
aliniat formația : Armion, 
Nilvan (Penciulescu), Oros, 
Neuman (Penciulescu), Du- 
mănoiu, Vraniță (Cristian, 
Curteanu). S-au 
Ivanov, 
jiev din 
toare, respectiv, Nilvan 
Cristian.

Au arbitrat bine B. Io-

remarcat
Krcimarov, Boiad- 

echipa învingă- 
și

vanovici (Iugoslavia) și P. 
Lange (R.D.G.).

In cea de a doua partidă, 
echipa R.D.G. a cedat în 
fața reprezentativei U.R.S.S. 
în trei seturi, confirmînd 
încă o dată criza de formă 
în care se află. Actuala e- 
chipă a R.D.G. este ca va
loare departe de cea pe 
care am văzut-o la cam
pionatele mondiale de la

C. FAUR

(Continuare în pag. a 4-a)

La Bratislava a avut 
loc tragerea la sorți a 

din cadrul 
____ ____j 8-a ediții a 
.Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal fe
minin. în primul 
campioana României, 
chipa Rapid București, 
va avea 
formația 
rottslang Brandvall. în 
celelalte 
întilni: Slavoi Zora Olo- 
moue — Akademik So
fia ; K.S.V. Hamburg — 
campioana U.R.S.S. 
ko-via 
Marsilia ; 
Budapesta 
Rostok.

Iloc trageri 
meciurilor 
celei de-a

I
I

tur

I
I
I
I
I

ca adversară 
norvegiană Id-

partide se vor

Echipa

Kra- 
Universite 

Ferencvaro» 
— Empor

feminină

de baschet Mureșul 
i! Tg. Mureș invingătoare

I
I

I

in Cehoslovacia
în cadrul turneului 

pe care îl întreprinde 
în Cehoslovacia, echipa 
feminină de baschet Mu
reșul Tg. Mureș a jucat 
la-Olomouc cu formația 

i V.S.Z. Baschet
balistele românce au 
terminat învingătoare cu 
scorul de 57—34 (21-11). 
Cele mai bune jucătoa
re din echipa Mureșul 
Tg. ’Mur'eș au fost Balaș 
și iHrcart. _care au în
scris 1.7 și; respectiv, 12 
puncte, v

.*•
1

I focală 
■balistt

I
I
I



Esențialul
Educația: fizică și. — legată de aceasta. — activitatea spor

tivă din școli ocupă, un loc tot mai important în sfera preocu
părilor Secțiunii de învățămint de pe lingă Sfatul 
orașului București. De acest adevăr ne-am convins 
unui interviu solicitat tovarășei SOFIA PUȘGAȘU, 
Secțiunii de învățămint a S.P.O.B*

— S.-a apreciat că, în anul șco- 
Iar precedent, orelor de educație 
fizică li s-a asigurat un cadru de 
desfășurare mult mai aproape de 
actualele cerințe. Profesorii de 
specialitate, beneficiind de con
diții mai bune, au avut prilejul 
să predea lecții cu un conținut 
mai bogat. Ce se poate spune în 
această privință despre orele de 
educație fizică și despre activi
tatea sportivă din scoli, în noul 
an ?

— Măsurile preconizate urmă
resc sporirea continuă a eficien
ței orelor de educație fizică, lu
cru pe deplin posibil. In toate 
șeolile din Capitală sînt înca
drați profesori cu. calificare su
perioară, absolvenți ai I.C.F. sau 
ai facultăților de specialitate din 

: cadrul. _ L.
; Deci, • o primă condiție este în
deplinită, A. doua, la fel de im
portantă, este legată de crearea 
pe lingă fiecare școală, a. unui 

' minim de amenajări sportive. 
i încă din vară, în majoritatea 
• pXiltli/r* ovcureșteni s-au. pus la 
j punct terenurile: de iport, s-au. fă- 

amenaîăr? nentrn. atletism si

Au fost desemnați

ne dațj cî-

popular al 
cu prilejul 
directoarea.

dificile oficialilor între-

creșterea unei generații

— V-am ruga să 
te-va exemple.

— Mă voi referi la liceele nr. 
5, 7, 13, 19, 20, 24, 30 și 36, la 
școlile generale nr. 30, 95, 111, 
122, 175 etc. Tot ce s-a realizat 
în aceste școli pe linia amena
jărilor sportive se datorește spri
jinului activ asigurat de către 
directori, colaborării lor cu cele
lalte cadre didactice, cu organi-

Interviu cu profesoara 
SOFIA PUȘCAȘU

zațiile de tineret. Este interesant 
de remarcai totodată că spriji
nul directorilor de școli, altăda- 

institutelor pedagogice., tă rarisim, tinde astăzi către ge
neralizare. Asistența directorilor 
la; lecțiile de educație fizică, pre
zența. lor la: concursurile sportive 
ale elevilor atestă, dacă vreți, o 
veritabilă: schimbare de mentali
tate. Totuși, consider că numărul 
amenajărilor sportive școlare este 
încă insuficient în raport cu 
amploarea: creșcîndă a activității 
sportive a. elevilor noștri și chiar 
cu> cerințele moderne ale edu
cației fizice. In acest sens, vor 
trebui întreprinse eforturi mai 
energice. Ne gindim, de pildă, 
la. inițierea; unor întreceri între 
școli cu teman „Cel mai frumos 
teren sportiv simplu", „Cea mai. 
aspectuoasă sală de sport" etc.

vCS amenajări pentru atletism și: 
gimnastică. Au fost revizuite și. 
instalațiile sălilor de sport. Mai- 
mult. încă, într-o serie de școli, 
s-au. amenajat, veritabile micro— 

'stadioane; în. măsură să rezolve 
atît probleme legate de desfășu
rarea. lecțiilor de educație fizi
că cit: și. de activitățile sportive.

— Ce perspective se deschid 
activității sportive școlare ?

— Vom organiza activitatea 
sportivă din școli după criterii 
și maț precise, Ta 1 octombrie 
va avea loc deschiderea anului 
sportiv școlar intr-un cadru fes
tiv. Firește, este o noutate. Vor 

. avea loc demonstrații ale echipe
lor - reprezentative de școli care 
au obținut rezultate remarcabile 
—- campioanele republicane șco
lare sau ale Capitalei. Tot cu 
acest prilej vom premia elevii 
ce s-au distins cu prilejul acti
vității centrelor de inițiere, în 
care au fost cuprinși, în vară, 
mai bine de 5000 de copii. Pa
ralel, se va da startul în cam
pionatele școlare 1967—1968. Sub
liniez faptul că vom urmări cu 
toată atenția organizarea acestor 
întreceri, punînd accent pe pri
mele etape, cu intenția de a cu
prinde cit mai mulți elevi, aș 
spune întreaga masă a tineretu
lui studios. Este un obiectiv pe 
care ne vom strădui să-l reali
zăm integral.

— Care ar fi noutățile privind 
leoțiile de educație fizică ?

— Noutățile se referă îndeo
sebi la îmbunătățirea metodicii 
predării acestui obiect de învă
țământ. Este 
dată foarte 
consfătuirilor raiona’e ale pro
fesorilor de specialitate. In 
ceste consfătuiri a ieșit în 
lief necesitatea de a se spori 
gradul de atractivitate al lecții
lor de educație fizică, ceea ce 
va determina o creștere a inte-

o problemă abor- 
recent, cu prilejul

a-
re-

resului elevilor pentru activita
tea sportivă în general. In ca
drul consfătuirii organizate in ra
ionul N. Bălceseu, spre exemplu 
s-a evidențiat felul cum lucrează 
prof. Victor Tibacu, care aplică 
cu mult succes metoda desfășu
rării lecției în circuit. Desigur, 
este doar un aspect al proble
mei. Căutarea și — implicit — 
găsirea unor metode tot mai 
bune de predare, planificarea 
mai judicioasă a lecțiilor, ale
gerea unor mijloace cit mai a- 
decvate temperamentului și po
sibilităților elevilor; utilizarea 
unui material didactic mai va
riat — .iată <
derate enunțate cu prilejul a- 
cestor consfătuiri. Cunoscînd ca
pacitatea profesorilor de educa
ție fizică, pasiunea lor pentru 
muncă, sînt convinsă că aseme
nea deziderate vor prinde viață 
foarte repede.

I
Ii

didactic mai va- ] 
doar cîteva dezi- S 

roti 'nr'.oJrtâiil "
s?

Ihterviu luat de
TIBERIU STAMA

IJJAAIDBAL

VIVIZIA B
MASGULIN

Seria I: Institutul Pedagogic Ba
cău — Cauciucul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 16—11 (7—5);
Ploiești — Politehnica 
17—19 (6—12); Voința 
— Politehnica Brașov 
(7—6) ; Rapid București 
torul Brașov 38—19 (21-10); Po
litehnica Galați — Agronomia 
lași, amînat. ,

Seria'
Stiinta 
Timișul 
20—18 
Craiova 
21—13 
Timișoara — Medicina Tg. Mureș 
17—15 (8—3); Universitatea Ti
mișoara — Metalul Copșa Mică 
15—12 (8—6).

FEMININ
Seria I: Politehnica Iași — 

I.C.F. București 7—7 (4—1); In
stitutul Pedagogic Bacău.— Spar- 
lac Constanța 8—16 (4-—5) Școa
la sportivă Ploiești — Universi
tatea Iași 12—6 (5—3) ; Politeh
nica București — Școala sportivă 
Buzău 7—8 (3—3) ; Școala spor
tivă 2 București — Textila Bu- 
huși 13—17 (44—5).

SeriJ a> II-a.: Șooala sportivă 
Petroșeni — Constructorul Baia. 
Mare 15—18 (7—3); I.S.E. Bucu
rești — C.S.M. Sibiu 5—9 (3—5); 
Universitatea Cluj — Universita
tea Craiova 19—5 (12—1) ; Uni
versitatea II Tjmișoara — Uni
versitatea II București 16—7 
(8-6).

A.S.A.
București 
București

14—10 
— Trac-

a 11-a: I.C.O. Arad — 
Petroșeni 23—8 (11—5) ; 
Lugoj — Știința Lovrin 
(11—11); Universitatea 
— Tehnometal Timișoara 
(10—11); Politehnica II

30

Marian Spiridon-la I.C.F., Radu Diaconescu
septem-

________ perioada 
făcut ca la sediul

& Apropierea datei de 
brie, cînd se va încheia 
de transferări, a 
federației să sosească în ultima vre
me mai multe cereri, unele vizînd 
nume sonore în baschetul românesc. 
Pe prim plan se situează, desigur, 
cele ale maeștrilor sportului Marian 
Spiridon (de ia Dinamo București la. 
I.C.F.) și Radu Diaconescu (de la Po
litehnica București la Dinamo Bucu
rești). Alte transferări mai importan
te : Jean Antonescu (de la Dinamo 
București la I.C.F.). Mircea Vasiles- 
cu (de la Rapid București la I.C.F.), 
Marian Strugaru (de la Dinamo Ora
dea la T.C.F.), Mircea Cimpeanu și 
Victor Rttsu (de la Academia mili
tară la Steaua), viorel Moisin (de la 
Școala sportivă Cluj la I.CF.), Ma
ria Nedelea și Elena Mareș (de la 
Școala sportivă Brașov la Politehni
ca Brașov). După cum se vede, cele 
mai multe și mai prețioase „achizi
ții" le-a făcut LC.F.-U1.
• In etapa de duminică a. „Cupei 

României", au fost. înregistrate i ur
mătoarele rezultate : masculin : Pe
trolul Ploiești — Voința București 
56—70, Politehnica Brașov — I.C.F. 
56—62. Pedagogic Oradea — Univer
sitatea. Timișoara 61—85. Voința O- 
radea — Universitatea. Cluj. 26—63; 
Constructorul Iași — Steagul roșu. 
Brașov 46—96, Politehnica Iași — Po
litehnica Galați 74—64, Școala spor
tivă Brașov — Steaua 45—78 ; femi
nin : Progresul București — Clubul 
sportiv școlar București 55—32, Uni
versitatea Timișoara — Crișul Ora
dea 54—53, Școala sportivă Cluj — 
A.S. Armata Cluj 42—57, Pedagogic 
Constanța — Rapid București 49—83, 
Școala sportivă ploiești — Voința. 
București 23—35, Constructorul — O- 
limpia T.V. București 52—40. La. sfîr-

, șitul acestei săptămîni, vor avea-, loc 
alte meciuri eliminatorii.

•t- „Cupa de toamnă", competiție 
organizată de comisia de baschet a 
Capitalei, a continuat prin jocurile

la Dinamo București
desfășurate pe terenurile Universita

tea și 
tate : 
demia 
ua I 
97—56,

Floreasca. Iată ultimele rezul- 
masculin : Construcții — Aca* 
militară 55,—50v Voința — Stea? 
61—78, P.T.T. — Aeronautica 
Sănătatea — Mfetalul 523i-44^

Proiectantul — IPROMET 76—54,
S.P.R. „30 Decembrie44" — Steaua II. 
44—£8, Academia militară II — Elec
trificarea 77—102, SPOB — BNH8R 
53—48. Astăzi, de la. ora 17 pînă la 
ora 22,30, are loc o nouă* etapă; pe 
aceleași terenuri^ (GR. POPESGU— 
corecsrp.).

Q Echipa feminină Crișul Oradea 
a întreprins de curînd un turneu în 
Cehoslovacia și Polonia, obținînd. ur
mătoarele rezultate : cu v.s^s. Kosi-

59—57 șl_ 52—44, eu L.V.S. Poprad
cu. Leeh

Wlsla Krakovia.
30—45 (în

ce
36—37' (în Cehoslovacia). 
Poznan 27—62. cu 
23—85. cu A.Z.SȘ Krakovia 
Polonia). (ILIE GHIȘA—coresj». prin
cipal).

Selecționatele de băieți, șl fete 
ale centrului de baschet din Siliștea 
(Bulgaria) au susținut la Cluj cîteva 
intilniri cu echipele-din localitate. Re
zultatele: junioare; școala sportivă 
Cluj — Centrul de baschet Stlistra 
58—19: senioare: A.3.A. cluj —Centrul 
de baschet Sllistra 59—51 : juniori : 
Școala sportivă Cluj — Centrul de 
baschet Silistra.. 68—6a și 60—54, (P. 
RADVANI—coresp.).

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ANUL 1967

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE „ZONALE"

campionatului 
național de sah

* »

niciodată calificarea 
finala campionatului de

Pbate 
pentru 
șah al ț&rii n-a pus probleme 
atît de 
cerilor semifinale, intr-adevăr, în 
trei din celfe patru grupe de
partajarea celor calificați s-a 
făcut, pe baza, zecimilor, de punc
te Sonneborn...

Așa; a fost cazul grupei de 
la, București, ciștigată.- de V. Geor
gescu cu 10 puncte: (din 14 posi
bile), înaintea reputatului maes
tru dr. O. Troianescu cu 9 puncte. 
Primele două locuri au fost cla
re, în schimb pentru următoa
rele două, care asigurau califi
carea, s-au prezentat la egali
tate trei semifinaliști : C. Rado
vici, Em. Reicher și Dan Zara — 
fiecare cu 9 puncte. Tinărului 
Zara i-au Lipsit 0;25 unități Son- 
neborn-Berger pentru a-1 depăși 
pe Reicher, cu care a făcut de 
'Șltfet remiză în ultima rundă, 
în continuarea clasamentului: 
Tr. Stanciu și M. Bălanei 8 p, 
Gh. Varabiescu, V. Urzică și Gh» 
Rotaru 7'/-> p etc.

In cealaltă grupă bucureștea- 
nă, din nou o serie de egalități. 
A cîștigat Th. Ghițescu, dar egal 
în puncte (10l/2) cu tînărul S. Se
gal, care își va face debutul în 
finală. Locul III — M. Pavlov 
10 p. Al patrulea, de asamenea, 
o prezență nouă în viitoarea fi
nală,

'care-1 întrece
— Re . . . .
9'/2 p. în continuare : Dumitraș- 
cu 8 p, Suta 7Jfz p, Berbecaru
7 p, Bondoc și Schonfeld 5'/2 p. 
Ghindă și Giunberg 5 p ele.

In semifinala de la Constanța, 
calificarea a fost decisă numai 
în uimita rundă cînd Ș-. Neamțu 
a cîștigat la V. Weisman, iar Gh. 
Militelu a făcut doar remiză cu 
S. Teodorescu. Iată clasamentul, 
primii trei fiind calificați : Neam
țu și Weisman 11 p, Nacht și 
Mititelu 10’/2 R, M. Rădulescu 
9 p, Teodoiescu 8V2 p. Weiss și 
Solomovici 8 p, Butnarii 71/2 p, 
Schlesinger și Drozd 7 p etc.

Numai în grupa de la Tg. Mu
reș, cei calificați au reușit, să 
se distanțeze înainte de finiș. 
S-au calificat B. Soos cu Uf/j, p,. 
I Fischer 9!ș p, A. Buza 8*/* p. 
în, continuarea, clasamentului x. 
Gunsberger, Vaida și Gltizdavu
8 p Miiller 7’/2 p, Melau și. Pit~ 
pinie 7 p, Pogorevici (F/s- p etc;

este arădeanul Demian, 
la Sonneborn... 

Pușcașu, amîndoi avînd

(Corespondențe de la C. POPA- 
Constanța și I. PAUȘ-Tg. Mmeș)

Terenurile de oină din Lugoj, 
Boureni (reg. Oltenia) și Rm. Să
rat au găzduit întrecerile, zonale 
alo campionatului republican pe 
anul 1967. Iată cîteva aspecte de 
la aceste meciuri.

LUGOJ. Echipa Dinamo Bă- 
neasa, actuala deținătoare a titlu
lui, a dominat categoric jocurile, 
terminînd neînvinsă turneul. In 
schimb, lupta pentru locul II; 
care dădea dreptul de participare 
lă finală, a fost' extrem de dîrză. 
Astfel, Lăpușul Tg. Lăpuș (reg; 
Maramureș) a obținut calificarea 
datorită punetaverajului: .34:24
față de 31:30 cit1 a totalizat Viața 
Nouă Olteni (reg. București) 
care a terminat la egalitate 
puncte.

BOURENI: Pe noul stadion
comună s-au întilnit cinei echipe.

cu
de

din

la. „bătaie” cit și 
Avîntul Curcani 
și-a învins toate

despre concursul de verificare

Superioară atît 
la „prindere", 
(reg. Bucuroșii) 
adversarele. O frumoasă impresie
a lăsat și echipa locală Drtim 
Nou, care a ocupat locul II în 
clasamentul final.

RM. SĂRAT. C.P.B. și Biruința 
Gherăești (reg. Bacău) s-au deta
șat de echipele participante la 
penultima> fază a campionatului, 
calificîndu-se în finală.

★
In urma întrecerilor „zonale", 

echipele Avîntul Frasin) Victoria 
Andrieșeni (reg. Iași), G.P.B., Bi
ruința Gherăești, Avîntul Curcani, 
Drum Nou». Boureni, Dinamo Bă- 
neasa și 
participa 
gramată 
Craiova.

Lăpușul Tg. Lăpuș vor 
la finala pe țară, pro- 

între 13—15 octombrie la

La o săptămînă după ce fetele și-au verificat 
pregătirea, iată-i și pe gimnaști — sâmbăta trecută 
— în sala Complexului de la „23 August" la un 
concurs de tatonare a posibilităților lor pentru 
noul sezc'. Au fost chemați în fața Aparatelor 
îndeosebi inaști din Capitală;: Ghearghe Tohă
neanu, A., un Cadar. Petre Mihaiuc, Alexandru 
Silaghi, Ion Zamfir, Constantin Bălan, Mircea Li- 
sovscihi. Ca- și în cazul fetelor, a fost verificat, 
mai ales, stadiul de însușire și interpretare a noi
lor exerciții impuse, cele cu care gimnaștii vor 
lua în aurind startul în concursurile oficiale. Re
zultatele înregistrate la cele 6 aparate îl situează 
în frunte pe Gheorghe Tehăneanu, cu un total de 
53,20 p, urmat de Anton Cadar (51,70 p), Petre 
Mihaiuc (51,55 p), Alexandru. Silaghi (48,95 p). 
Despre alte aspecte desprinse din acest prim 
concurs de verificare' a gimnaștilor fruntași, i-am 
rugat să-și spună părerea pe doi dintre specia
liștii. care au urmărit întreeerea :

NICOLAE VIERU (secretar general al Federa
ției române de gimnastică) :

„Gimnaștii au avut la dispoziție o scurtă pe
rioadă de pregătire. In consecință, se poate spune 
că la. ora actuală ei dovedesc, în general, o corectă 
însușire a exercițiilorț dar vor trebui — în conti
nuare — să muncească Joarte mult pentru perfec
ționare, pentru executarea cit mai multor „inte
grale". Firește că am sesizat numeroase imper
fecțiuni, pe care antrenorul și gimnaștii vor trebui, 
să. le înlăture cit mai curînd cu putință. Mă refer 
la; lipsa de mobilitate la sol; la cal: se lucrează cu 
amplitudine redusă, „foarfecele'* sînt joase, iar 
coborîrile au fost defectuoase la aproape toți concu
rența-; la bara fixă gimnaștii au evoluat cel mai 
slab, mișcările Igr sînt greoaie, iar aterizările 
fac cu multe deficiențe. Nici 
nu se prezintă mai bine: se 
la o distanță prea mică de 
ambele zboruri sînt joase ; 
mult viteza. Paralelele „s-au 
bine dintre toate aparatele, defecțiunile observate 
puțind fi cu, ușurință corectate la antrenamente.

. In sfîrșit, la inele elementele de bază nu. sînt su
ficient însușite, ceea ce presupune, pentru perioada 
următoare, foarte multe repetări, mai mare atenție 
la îmbunătățirea amnlitudlnii".

FRANCIS COC1S (antrenor) : „Este prima

se 
la sărituri lucrurile 
sare cu trambulina 

cal, din care cauză 
trebuie mărită mai 
prezentat" cel mai

oară cînd gimnaștii 
cu noile „impuse", 
tire de pînă acum 
punzător : sportivii 
o interpretare satisfăcătoare și execuții mediocre.'- 
Pentru perfecționare trebuie lucrat încă foarte, 
mult, elementele dificile trebuind să fie repetate de 
multe, multe ori. La un nivel mai ridicat s-au pre
zentat Tohăneanu și Cadar. Cîteva cuvinte de bună- 
apreciere se cuvin insă și lui Mihaiuc, care a( 
concurat prima oară la- categoria maeștri și a do-; 
vedit că se va acomoda- bine cu dificultățile ei, 
sporite. Ne punem mari speranțe in acest gimnast^ 
și Mihaiuc trebuie să răspundă încrederii 31 spe
ranțelor noastre, pregătindu-se în continuare cu cea 
mai mare conștiinciozitate.

Ne așteaptă examene dificile în acest sezon și, 
dorim cu toții ca ele să fie trecute cu succes. 
Sper să reușim".' «,

Următorul concurs, d ■ verificare a g:>TVin-ilor 
din lot este programat peste două săpiămmi.

au executat exerciții integrale 
Cred că stagiul de pregă- 
le-au folosit in mod cores-, 

care au concurat au dovedit^



PRIMII CAI»!
Gîndi proba de pistol viteză 

figurează în programul unei com
petiții de tir, ea polarizează — 
în ziua respectivă — ce] mai 
mare interes. Tradiția a fost res
pectată și ieri, cînd s-a deschis 
campionatul republican. întreceri
le de la armă liberă 60 de focuri 
culcat seniori, armă standard 
3x20 focuri femei și cele de Ia 
skeel au fost urmările cu atentie, 
dar, parcă, cea mai mare ateniie 
s-a- acordat totuși pistolului vi
teză. Și într^adlOTiăl', concurentii 
acestei probe —- toarte spectacu
loase și dificile —- nu și-au deza
măgit suporterii. Cel mai bun s-a 
arătat Ion Tripșa- cwe— o dată 
cu victoria' de iert — a cucerit 
pentru a doua oară titlul d.e cam
pion al tării. Rezultate frumoase 
au realizai Roșea și Maghiar — 
despărfiti numai în urma unui 
foarte disputat baraj. Recordmanul 
mondial și campionul lumii Vir
gil Atanasiu a tras foarte bine 
(manșa l : 297 p), dar în manșa 
a Il-a, în seria a Lf'-a la 6 se
cunde, a, scăpat ultima siluetă, 
obținind. doar- 38 p.
Rezultate tehnice : pistol viteză : 

individual’: 1. Ion Tripșa (Dina
mo;) 592 p (29o.+297). — campion 
ai României, 2î Marcel Roșea (Di
namo) 590 p (294‘J-296), baraj: 
145 p, 3. Gav.rilă Maghiar (Di
namo) 590 p (293-J-297), baraj : 
144 p, 4. Mihai Dumitriu (Steaua)
588 p, 5. Lucian Giușcă (Construc
ții) 586 p, 6. Ște-lan Popa, (Con
strucții) 586 p, 7. Ștefan Petrescu 
(Dinamo) 58.4 p, 8. Virgil Atana
siu (SteauaJ 
echipe : 1.
campioană a 
2325, p, 3.
4. Olimpia 2210 p. Armă liberă 
calibru redus culcat 60 de tocuri 
seniori, individual: 1. Nicolae 
Rotaru (Steaua*) 594: p — carnpi n 
al României. 2. Ștefan Caban (Di
namo) 591 p. 3. Gheorghe Sicor- 

p. 4. Marin 
(Dinamo) 590 p, 5. 

Vasilescu (Olimpia) 
Petre Sandor (Steaua)

589 p ,- echipe : 1. Dinamo 2358 p 
— campioană a României, 2. 
Steaua 2343 p, 3, Aehitfictnra 
2310 p, 4. Petrolul Ploiești 2305 
p 5'. Olimpia 2301 p. Armă stan
dard 3 x 20 focuri femei : 1. Edda 
Bai® (Arhitectura) 561 p 
(192+1894-180) — campioană a 
României, 2, Marina Vasiliu (Di
namo) 560 p (194+1894-177), 3. 
Ceorgetn Șerban (Med. lași) 558 
p (1.94 + 19Q4-174j, 4. Mariana 
Bortea (Dinamo) 554: p, 5. Ma
nana Antonescu (Arhitectura) 
554 p. 6. Rndica. Gorgpi (Steaua) 
551- p; echipe: 1. Arhitectura 
1656 p — campioană a României, 
2. Dinamo 1646 p. 3. -Steaua 1625 
p. 4; C.S.O. Arad 1622 p. Skeet. 
200 de talere, manța I (100 de 
talere) : 1. Gheorghe Sencovici 
(Sc. sp. 1) 95 l (23+25+23+24), 
2. Dumitru Danciu (Dinamo Ober) 
88 t, 3. Bogdan Marinescu (Di
namo Obo,r) 86 t, 4. Emil Motojici 
(Șa sp. 1) 85 t, 5. Gleb Plntilie 
(Steaua) 84 t, 6. Alexandru Husă- 
rescu (Șc. sp. 1) 82 t.

Campionatele continuă azi, 
la ora 
(JOO t) 
liberă 
focuri

582 p (297+285) ;
Dinamo 2351 p —
României, 2. Steaua

Construcții 2107 p,

schi (Dinamo) 591
Ferecaiu
Gheorghe
5159 p, 6.

de
8 : cea de-a doua manșă 
a probei de skeet ,- armă 
calibru redus 3x40 de 
seniori.
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(Urmare din pag. 1)

eventualele noutăți în formația 
Rapidului fată de echipa aliniată 
sîmhătă. Jocul va începe la ora 
17,30, fiind condus de arbitri 
sovietici. Aristide Buhoiu va co
menta această partidă transmisă 
in direct de la Plovdiv.

★
STEAUA a tăcut pregătiri spe

ciale îh
F. C. Austria. Duminica dimineață 
s-au 
după-amiavă, 
puțin Jenei, Creiniceanu și Chim
— care nu sînt încă restabiliți
— și Soo, ușor accidentat în me
ciul cu Dinamo București.

în privința felului cum va fi 
alcătuită linia de atac, antrenorii 
Șt. Covaci și St. Onisie vor ho
tărî în. cursul dimineții de azi, 
după ce medicul Predescu va avi
za dacă Soo poate lua parte la 
joc. Deocamdată, linia de atac a 
Stelei se profilează în felul ur
mător : Sorin Avram, Constantin, 
Voinea Manea sau Tătaru. II.

în legătură cu jocul de azi,

Constantin ne-a declarat următoa
rele : „Cred că meciul retur cu 
F. C. Austria trebuie abordat de 
echipa noastră cu același opti
mism. dar și cu aceeași grijă cu 
care a lost început lAeciul de la

Di mberger 
Hichersberger,

Lotul este 
riști.

— Farits. Knoll, 
Foind], Fiala.

însoțit de 10 zia-

vederea meciului cu

antrenat rezervele, iar luni 
restul lotului; mai

Stadion Republicii : ora 15.45 
STEzUIA — F.C. AUSTRIA 
locui va fi condus de o bri

gadă de arbitri din 
Timoleon Latsios (Ia 
Efstatbios Papavasiliu 
das Vamvakopoulos.

Grecia : 
centru), 

și Leoni-

aseară,

Viena. Trebuie să considerăm cu 
toții că partida începe dfe Ia 0—0 
și nu de la 2—0".

F. C. Austria a sosit 
deplasînd un lot de 15 jucători
avînd în fruntea lor pe... antre
norul Ockwirk, căruia i-a fost re
fuzată demisia. După toate proba
bilitățile, F. C. Austria va alinia 
următoarea formație : Sfcanwald — 
Nowy, Frank, Frohlich, Hiesel,

★
returul 

se desfășoară
CU 
în

Dinamo 
condiții 

gazde.

La. Ploiești, 
Zagreb 
de loc favorabile pentru 
Nimeni nu s-ar fi putut gîndi că
petroliștii vor pierde atît de ca
tegoric la Zagreb. Acum jucătorii 
ploieșteni au datoria să se mobili
zeze pentru a șlerge impresia 
proastă lăsată în prima întîlnire 
cu formația iugoslavă. Antrenorii 
vor-alinia — probabil — următoarea, 
echipă : M. Ionescu — Pahonțu, 
N. Ionescu, Florea, Mocanu — 
Iuhasz (Dincuță), Dragomir 
prișan, Badea, Dridea, i 
Folosirea lui Grozea, 
tat, este incertă.

Dinamo Zagreb va 
ția din primul meci, 
modificare : Belin va
Brncici, care este bolnav. Meciul 
va începe la ora 16 și va fi con-

dus de o brigadă de arbitri din 
Turcia. La centru, Qrhan (Staul.

★
Astăzi se dispută la Odesa me

ciul d.e juniori dintre echipele 
României și Uniunii Sovietice. 
Sub conducerea antrenorului Gh. 
Qla au făcut deplasarea, printre 
alții : Bărbulescu, Floareș, 
tru, Viciu, Etern, Rizea, 
neseu, Ciutae, Petreanu. și 
boacă.

Dumi- 
Iordă-

Bili-

Bskișehir- va avea loc 
amiază intilnirea ami-

■ — O-
Roman. 

ușor acciden-

folosi forma- 
cu o singură 
lua locul lui

și Turciei. 
Dincă Schileru și Gh. 

în linii 
formația care a învins, la

începutul jocului va fi ali- 
probabil următoarea forma- 

Anca, Boc,

tn orașul 
asiuzi după 
cală dintre reprezentativele de ti
neret ale României 
Antrenorii
Nuțescu vor menține,- 
mari, 
Graz, săptămîna trecută.

Ea 
niată
ție : Constantinescu 
Dinu, Velea — Strîmbeanu, Ange- 
lescu. — Schiopu, Dembrovschi, 
Dumitriu III, Cuperman.

co-

(min.
Mihai
I.azăf. __—

BtJHUȘI — GLORIA BIR- 
Unicul gol a tost realizat 
(min. 76). Grigore Birsan 

(I.

FOC- 
(min. 

G. 
București. (V. Ștefănes-

Halas (min. 48), 
56J. A arbitrat 
Soerate — piatra 
coresp.).

i c
Seria EST

R PETROLUL MOINEȘTI — ANCORA 
GALAȚI (2—0). Golurile au fost mar- 

t cate de Mangalagiu (min. 34 și 75). 
ț Bun, arbitrajul Iui Al. Cornel — Iași. 

(C. Panaite, coresp.).
FORESTA FĂLTICENI — METALUL 

■; RĂDĂUȚI (3^-0). Au marcat.: Lont- 
1 covschi (nrin. 43),
■ Lichtenstein
4 foarte slab 

Neamț. (N.
TEXTILA 

LAD (1—0).
ș de Scînleie ,___ ______ __
e — Galați, a condus foarte bine

Vierii, coresp.).
GLORIA C.F.R. GALAȚI — ȘOIMII 

BUZA-U (1—0). A înscris: Perianu (min. 
j 75). Bun, arbitrajul lui Ilie Hristos — 

Alexandria. (S. Constantinescu, 
. resp. principal).

S.U.T. GALAȚI — UNIREA 
ȘANI (1—0). A marcat Moțoc 
60 din 11 m). A condus bine 
Ghevgbe- — 
cu,, coresp).

METALUL. 
IAȘI (0—1). 
che în min. .

MJNOBRAD VATRA DORNEI — O- 
ȚELUL GALAȚI (1—0). Gazdele au în
scris punct-ul victorios prin Veg, în 
min. 84. din penal ti. Satisf^iicător- arbi
trajul lui ion Stoian — Bistrița» 
Spat; coresp.).

clasament

BUZĂU — MEDICINA 
Autorul gol ului : Iorda- 
16. (C. Coman, coresp.).

(P.

1, Gloria Bîrlad H 1 1 Kt- 2 9
2. Metalul Buzău. 6 3 2 1 8— 3 8
3. Unirea Focșani 6 3 1 2 7— 4 7
4. Minobrad V. D. 6 3 1 2 8— 5 7
5; Foresta Fălticeni 6 3 12 10t— 9 7
6. Șoimii Buzău 6 2 2 2. 11— 8 6
7. Pet. Moinești 6 3 0 3 10— 8 6
8. Gloria CF-it Galați 6 3 0 3 7- 7 6
9. Medicina lași 6 3 0 3 7— 8 6

10. Textila Buhuși 6 3 0 3 6— 9 6
11. Ancora Galați 6 2 1 3 9— 8 5
12. Otelul Galați 6 2 1 3 3— 5 5
13. S.U.T. Galați 6 1 2 3 2—11 4
14. Met» Rădăuți 6 0 2 4 3—14 ?

ETAPA VIITOARE : Șoimii Buzău
— Metalul Rădăuți, Gloria Bîrlad — 
Metalul Buzău, Foresta Fălticeni — 
Minobrad Vatra Dornei, S.U.T. Ga
lați — Ancora Galați, Petrolul M.oi- 
nești — Textila Buhuși. Gloria C.F.R. 
Galați — Oțelul Galați, Medicina 
Iași — Unirea Focșani.

atribuite de LOTO-PRONOSPORT
de atribuire a 
toate sistemele 

în 
peste

Iăf-qirea ba-zoi 
autoturismelor 
Loto-Pronosport a- dus pjnă. 
ptozen-i la- distribuirea a 
540 autoturisme la Pronoexpr.es, 
Eoto, Pronosport și Loz în plic.

Zilnic, continuă să- se prezinte 
la Centrala Administrației de stat 
Loto-Pronosport noi câștigători 
pentru a-$i. primi autoturismele.

Printre cei care au plecat la 
volanele autoturismelor ciștiga- 
te în ultimele - zile sînt și urmă
torii : Culea I. Dumitru din Ca
lați, Dotare Ion din Agigea — 
reg. Dojarogea, Popa Dumitru din 
comuna Cetățeni, raionul Cîmpu- 
lung 
toți 
16 ; 
lăți

muna Hujpreni, raionul Rm. 
cea — regiunea Argeș, 
Traian din Cluj șj Radac Con
stantin din- 
FiaL 85Gb

A&tăati. în 
fotbal Steaua 
pe 
înminâ formele pentru

Muscel — regiunea Argeș, 
cite un autoturism Renault 
lordache Gheorghe din 
un autoturism Skoda

M.uja I. Nicolae diu

Sibiu,

Htualia <iin<a lu poarta
Ihwureșli--- friitorui Firui '5*

Seria SUD

următorilor : Raduautoturisme
Vasile din Negr.ești-Iași și Popa 
Victor din Baia Mare cî-le 
Fiat 850. Kovacs Carol din Odor- 
hei, o Skoda 1000 M.B. 
die Rudolf din Timișoara 
bani 601.

Participînd la tragerile 
cursurile speciale organizate de 
către Loto-Pronosport 
poate deveni posesor de 
risme.

un

și Hla- 
un Tra-

și con-

oricine 
au tot u-

Prono- 
în

echipei
0).

Vi it orid Fieni (Fază din partida I’.U.G.

- BL.EC- 
A mar- 

Meiroșu (min. 87). Bun. artjitra- 
lui C. Neacșu — Ploiești. (D. 

:oresp.).

Ga- 
1000 
co- 

Vîl-
Cionfi

toii cite un

pauza i
— P.C.

stadionul Republicii,

meciului
. Austria

se 
încă

de 
de 

vor
4

• Pentru concursurile 
sport din luna octombrie, 
drul premiului exceptional 
75.000 lei au fost prevăzute, ca 
și în luna precedentă, autoturisme 
Skoda 1000 M.B.

Autoturismele se vor acorda 
cite unui la concursurile Prono
sport din 1, 8, 15, 22, 29 octom
brie, deci 5 asemenea premii.

în plus se acordă și 26.500 lei 
diferența în bani pină la valoarea 
premiului exceptional, în afara 
ciștigurilor de la cele trei cate
gorii.

ca
de

Rubrică redactată de ’ Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport.

CLASAMENT
6
6
6
6
6

Eleetroputere Cv. 
Mureșul- Deva 
Chimia Făgăraș 
Met. Tr. Severin 
Minerul Anina 
Tractorul Brașov 
Victoria Călan 
A.S.A. Sibiu 
Minerul Lupeni 
C.F.R. Caransebeș 
Victoria Tg. Jiu 
U. M. — '
Prog. 
Prog.

Timișoara 
Strehaia 
Corabia

VIITOARE : 
U. M.

1
2
2
2
1

1 
1
1
1
2

1
3
3
3 

_ 3 
6-312 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6

2
1
1
2
2
1
1
1

2
3
3
1
1
2
2
1

2
2
2
3
3
3
3
4

14— 3 
15i— 6 
11— 7
10— 7
9— 7

11— 10 
11— 7

7— 6
8— 9
7— 14
8— 16 

10—13
7—12
9— 20

Metalul Tr.ETAPA __________—
Severin — U. M. Timișoara, C.F.R. 
Caransebeș . — Tractorul Brașov, Mu
reșul Deva — Chimia Făgăraș, Elec- 
troputere Craiova — Victoria Tg. 
Jiu, A.S.A. Sibiu — Progresul Stre
haia, victoria Călan — Minerul Lu
peni. Progresul Corabia — Minerul 
Anina.

Seria NORO

CHIMIA TR. MĂGURELE 
TRICA CONSTANȚA (1—0). 
cat 
jui 
Gruia,

DUNAREA GIURGIU — S. N. OL
TENIȚA (5—0) Au înscris : Eorțea
(min. -18), State (min. 60), Cristache 
(min. 66), Lungii (min. 7«) și Trăis- 
taru (min. 80). (T. Barbălată, coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — RAPID 
PLOPENi (3—2). Golurile au fost 
marcate de C. Ionescu I (min. 40), 
Buzatu (min. ai din 11 m), C. io- 
nescu. II (min. 9.0)' pentru Metalul, 
Aurelian (min. 65% Mateescu (min. 
67 din 11 m) pentru Rapid. A con
dus bine F-r; Coloși — București. 
(M. Avanii, coresp. principal).

STUFUL TULCEA — RAPID C. F. 
BUCUREȘTI (5—2). Au înscris : Zaiț 
(min. 17), Strîmbeanu. (min. 43’ și 68), 
Vitrileanu (min. 50), Bib.u (min. 44 
din 11 m), respectiv Berecmeri (min. 
27), And-reescu (min. 86). în min. 84 
jucătorul Neagu (Rapid C.F.) a ra
tat un li m. Bun, arbitrajul lui Os
car Șandor — Slobozia, 
coresp.).

T.U.G. BUCUREȘTI — 
FIENI (5—0). Au marcat ; 
(min. 13), Novac (min. 29, 57, 63), Nis- 
tor (min. 71 — autogol). A arbitrat 
foarte bine A. Rădulescu — Bucu
rești. De remarcat că- gazdele au 
mas din nou datoare la- capitolul 
ganizare. Jocul a început cu o 
tîrziere de 20. de minute, deoarece 
renul nu. era marcat și porțile 
erau montate. De-' asemenea,, 
mulțî; spectatori, au intrat în incinta 
terenului de joc. (N. Tokacek, co
resp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRAILA (0—0). Se pă
rea că după dușul. de la Plopeni, • 
bucureștenii vor juca cu mai multă 
hotărîre în meciul cu Progresul. Dar, 
după cîteva atacuri, ei au cedat, 
inițiativa oaspeților, care au domi? 
nat cu. autoritate. S-au. remarcat : 
Adam de la Flacăra roșie. Aurar și 
Gheorghiță d» la Progresul. (V. Săn- 
dulescu, coresp.).

OLTUL SE. GHEORGHE — I.M.U. 
MEDGIDIA (1—1). Au înscris : Goga 
(min. 69 din 11 m) pentru Oltul, iriș 
(min. 36) pentru I.M.U. Medgidia. în 
min. 79 jucătorul Filip (I.M.U.M.) 
fost eliminat 
sarului. (Gh.

CLASAMENT

Foto : N. T okacek

K Flacăra r. Buc. 6 4 1 1 9—« 2
2. Dunărea Giurgiu 6 4 11 10— 4
3; Met. Tirgoviște 6 4-11 10— 5
4. Stuful Tulcea 6 4 0 2. 13— 8
5. Chimia Tr. Măg. 6 3 2 1 4— 2
6» Rapid Plopeni 6, 3 1 2 9— 8
7. S. N. Oltenița 6 2 2 2 11—11
8. Electrica C-ța. 6 3 0 3 6— 7
9. Progresul Brăila 6(132 5— 5

10. T.U.G. Buc. 6 12 3 10— 8
11. 1 M.U. Medgidia 6 12 3 3m- 5
12. Rapid C.F. Buc. 6 12 3 5—13
13. Oltul Sf. Gh. 6 114 5—13
14. Viitorul Fieni 6 0 2 4 2—11

(I. Turșie,

VIITORUL
Cosma

răr 
or- 
în- 
te- 
nu 

foarte

. . . a
pentru lovirea adver- 

Briotă, coresp.>.

împlinește 
în cadrul 
organizate 

ani- 
se-

Timișoara 
700 de ani. 
festivităților 
cu prilejul acestei 
versări, duminică, 
lecționata de fotbal a 
orașului (o combinată 
Politehnica 
va juca cu echipa iu
goslavă Velej Mostar.

C.F.R.)

» 
s
»
8
8
7
6
6
5
4
4
4
3
2

Dunărea Gjur-ETAPA VHTOARE;
giu — Oltul SI. Gheorghe, T.U.G. 
București — Rapid C.F. București, 
Electrica Constanța — ItM.U. Medgi
dia, Viitorul Fieni — Flacăra roșie 
București, S. N. Oltenița. — chimia 
Tr. Măgurele, Progresul Brăila — 
Metalul Tîrgoviște, stuful Tulcea. — 
Rapid Plopeni.

Seria VEST
CHIMIA FAGARAȘ — C.F.R. CA

RANSEBEȘ (1—0). în min. 25, Eeher 
a marcat, unicul gol. Același jucător 
a ratat un 11 m (min. 13). Corect, 
arbitrajul lui i. Chilibap — Pitești. 
(B. Stoiciu. și Tr. Lancea, corespț).

PROGRESUL STREHAIA — PRO
GRESUL CORABIA- (4—2). Autorii go
lurilor : Budușel (min. 21), - Presură, 
(min. 58. 80), Glămeanu (min. 75), res
pectiv Ungureanu (min. 42), Agapie* 
(min. 70). A condus bine A. Paras- 
chiv — București. (Gh. Dobreanu, 
coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — VIC
TORIA TG. JIU (5—0). Au marcat : 
Belea (min. 23, 30, 57, 89) și Doru Po
pescu (min. 37). (Gh. Manafu, co
resp»).

MINERUL ANINA — A.S.A. SIBIU 
(1—0). A înscris : Mathe (min. 80). Co
rect, arbitrajul lui A. Sike — Oradea. 
(<w. Crăciunel, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — VICTO
RIA CALAN, (2—1). Au marcat : Pop 
(min. 73 din 11 m), Ciripoi (min. 82), 
respectiv Mîtu (min. 1). (C. Gruia,
coresp. principal).

U. M. TIMIȘOARA — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA (O^rl). Craiovenii au 
cîștigat pe merit în urma 
marcat de Lovin (min. 43)» 
bun, arbitrajul lui N. Lazăr 
troseni. (L Stan, coresp.).

MINERUL LUPENI — MUREȘUL 
DEVA (1—1).

MEDICINA TG. MUREȘ — ■ MINE
RUL BIHOR fț—1). Au marcat : Cse- 
res (min. 25),. Balași (min. 69), Mar- 
carian (min 78), respectiv D.emian 
(min. 48). A arbitrat bine St. Mușat 
— Brașov. (A<. Sabo, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — SODA 
OCNA MUREȘ (3—1). Au înscris: 
Sîntion (min. 9, 73 și 77) pentru Fa
ianța» S-ueiti (min. 12) pentru Soda, 
în min. 69 jucătorul Rațiu (Faianța) 
a fost eliminat pentru, lovirea adx 
versaru-lui. I. Rusu — Tg. Mureș a 
condus bine, (C. Moldovan, coresp.).

RECOLTA CĂREI — METALUL 
COPȘA MICA (1-1). Autorii, goluri
lor : Hauler (min. 17 din 11 m) pen
tru. Recolta, Ținea (min. 80) pentru 
Metalul. (T. Silaghi, coresp ).

UNIREA DEJ — METALUL AIUD 
(3—1). Au marcat : Bandi (min. 1 și 
2), Popa (min. 47), respectiv Deme- 
țer (min. 85). De remarcat, că 
ratat două penaltiuri : Bandi (min. 
18) de la Unirea, Ranați (min. 60) de 
la Metalul. (A. Contrai, coresp.).

MEDICINA CLUJ — STEAUA RO
ȘIE SALONTA (2—0). Au înscris : 
Coșeru (min. 57) și Damian (mi». 83). 
A condus, slab A. Cantor — Sighi
șoara. (N. Txxloran, coresp.).

UNIO SATU MARE — CHIMICA 
TÎRNÂVENi (0—0). Oaspeții au do
minat mai mult. Arbitrul I. Boroș — 
Timișoara, a condus foarte ștab. El 
nu a. acordat- un penalti în min. 82, 
cind jucătorul Farcaș (Chimica) a 
fost faultat clar în careu. De aseme
nea, a prelungit jocul cu 3 minute. 
(A* Verba, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — META
LUL SATU MARE (1—0). Minerii au 
cîștigat prin autogolul lui Bocșa 
(min. 80). A arbitrat bine Gh. Opri-

s-au

— Unio. Satu Maro. Soda Oena Mu
reș — Medicina Tg. Mureș, Chimica 
Tirnăveni — Faianța Sighișoara, Me
talul Copșa Mică — Metalul Aiud, 
Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor, 
Metalul Satu Mare — Medicina Cluj, 
Steaua roșie Salonta — Unirea Dej.

ță — Arad. (AJ. Domuță, coresp;).

CLASAMENT
1. Medicina Cluj 6 3 3 0 11— 1 9
2. Medicina Tg. M. 6 2' 4 0 11— 7 8
3. Faianța Sighișoara. 6 3 12 12— 8 7
4. Chimica. Tîrnăveni 6 3 12 11— 8 7
5. Metalul Aiud 6 3 0 3 12—10 6
6. Steaua r» Salonta 6. 2 2 2f 7— 6 6
7. Minerul Bihor 6 2. 2 2 8— 8 6
8. Unio Satu Mare 6 2 2 2 9— 9 6
9. Recolta Cărei 6 2 2 2 6—10 €

10* Unirea Dej 4 2 1-3 12—10 5
11. Soda Ocna Mureș 6t 2 1 3 8—13 5
12. Metalul c. Mică 6 13 2 7—12 5
13. Met. Satu Mare 6 1 2 3 7^- 9 4
14. Minerul B. Sprie 6 2 0 4 4—14 4

ETAPA VIITOARE : Recolta Cărei

gelului
Foarte-
— Pe-

AM AFLAT, VĂ INFORMĂM
Meciurile C.F.R; Timi

șoara — C.F.R. Arad și 
Crișul. Oradea — Poli
tehnica Timișoara, pro
gramate la 10 octombrie 
se vor disputa miercurea 
viitoare.

La terminarea me
ciului dintre C.F.R. Ca
ransebeș — Victoria 
Călan. din 10 septem
brie, cîtiva spectatori au 
avut- o comportare hu-

bri- 
con- 

de~Sava Constan-

liganică față de 
gada de arbitri, 
dusă ' ~
tin.

Comisia de competiții 
a federației de fol bal a 
suspendat pentru o e- 
tapă, terenul din Ca
ransebeș.

Pronoexpr.es


Așa arăta Nino Benvenuti în clipele triumfului său din primăvară. 
Iaîâ-l în fața unui tort uriaș, acoperit cu o mănușă de... ciocolată. 

Foto : Associated Press

'JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM DE LA ISTANBUL

Gata de start!
în vederea Jocurilor Balcanice 

de la Istanbul, antrenorii lotului 
nostru au alcătuit echipele care 
ne vor reprezenta în întrecerea 
cu cei mai buni atleți din Bal
cani. Echipa are următoarea în
fățișare : bărbați: 100 m: Zamfi-

Turneul international 
de volei de la Cluj

(Urmare din pag. 1)

Fraga. Scorul, 3-0 (11, 10, 8) pen
tru U.R.S.S., a fost înregistrat ca 
urmare a superiorității clare a 
învingătorilor în toate comparti
mentele. De la U.R.S.S. s-au e- 
vidențiat Bugaenkov, Mondze- 
levski, Ivanov și Kravcenko, iar 
de la R.D.G., Toussaint, Freid- 
wald și Heine.

Au arbitrat foarte bine dr. C. 
Armășescu și dr. M. Albul (Ro
mânia

Ultimul și cel mai important meci 
al zilei a pus față în față echipele 
României și Japoniei. Reprezentativa 
noastră (la al 311-lea meci interțări 
și a 211-a victorie), care s-a întâl
nit pînă acum de 6 ori cu naționala 
niponă, cîștigînd 4 partide, și-a mai 
adăugat încă o victorie în palmares. 
Scor: 3—1 (—8, 9, 13, 17). A fost 
unul dintre cele mai frumoase me
ciuri ale turneului, < ani rar am văzut 
chiar la ultimul campionat mondial. 
Blocajul nostru a acționat excelent, 
majoritatea acțiunilor japonezilor 
fiind anihilate cu succes. Exceptând 
setul l, cîștigat de japonezi. în rest, 
echipa României a luptat remarcabil 
pentru victorie, reușind — prin com
binații subtile și inteligență tactică 
— un succes cu atît mai valoros, cu 
cît echipa nu se află în forma ei 
cea inai bună. Iată formația noastră : 
Derzsei (Stoian, Ganciu, Smerecin- 
schi), Schreiber (Ganciu), Drăgan 
(-Stoian), Udișteanu (Stoian, Bartha), 
Bartha (Tîrlici, Udișteanu), Cozo- 
nici.

Au arbitrat oarecum neunitar R. 
J)emarsin (Belgia) și J. Kubinek 
(Cehoslovacia).

Primele două echipe din fiecare 
serie (România, Japonia, U.R.S.S. și 
Polonia) participă la turneul final 
pentru locurile 1—4, celelalte la tur
neul pentru locurile 5—7. Turneele, 
în care vor conta și rezultatele obți
nute în serii se desfășoară joi și 
vineri (astăzi este zi de odihnă).

Echipa de hochei Dinamo București 
învingătoare in Cehoslovacia
Echipa de hochei pe gheață DI

NAMO BUCUREȘTI, aflată în- 
tr-un turneu de pregătire în Ce
hoslovacia, a debutat cu o fru
moasă victorie. Șvoluînd în loca
litatea Prostejov, hocheiștii bucu- 
reșteni au învinș formația T. J. 
Prostejov cu scorul de 2—1 (1—0, 
0—0. 1—1). Ambele goluri ale di- 
namoviștilor au fost înscrise de 
Boldescu.

rescu — Iliescu; 200 m: Zamfi- 
rescu — Iliescu ; 400 m : Deak — 
Rătoi ; 800 m : Bloțiu — Ene; 
1500 m: Bloțiu — Nicolaef 5000 m: 
Mustață — Barabaș; 10 000 m : 
Mustață — Barabaș; 110 m gar
duri : Perțea — Suciu; 400 m
garduri: Jurcă — Rătoi; 3000 m 
obstacole: Vamoș — Caramihai; 
4x100 m : Iliescu — Ciobanu — 
Jurcă — Zamfirescu,- 4x400 m: 
Tobias — Rătoi ■— Deak — Jur
că; înălțime: Șerban — Spiridon ; 
prăjină : Astafei — Piștalu; lun
gime: Samungi — Zaharia; tri- 
plusalt; Ciochină -— Dumitrescu; 
greutate : Gagea —■ Crețu; disc : 
Nagbi — Sălăgean; suliță : W. 
Socol — Popescu; ciocan : Cos- 
tache — Tibulski; 20 km marș: 
Caraiosifoglu — Ilie; maraton : 
Buiac — Lupu,- decatlon: C. So
col — Mureșan. Femei : 100 m: 
Nourescu — I. Petrescu; 200 m: 
Nourescu — I. Petrescu,- 400 m: 
Bădescu — Vitalios,- 800 m: Si- 
lai — Baciu,• 80 m garduri: Bu- 
fanu — Enescu,- 4x100 m: Nou
rescu — Enescu — I. Petrescu — 
Viscopoleanu,- înălțime: Bonei — 
Popescu; lungime : Viscopoleanu 
— Vintilă; greutate : Sălăgean— 
Elic disc : Cataramă — Manoliu; 
suliță : Peneș — Ciurea; penta
tlon: Vintilă — Pândele.

Știri • rezultate • știri • rezultate • știri
Tatiana Bîcikova (ju

nioară) 6,13 m la „lyn- 
gime". In cadrul cam
pionatelor de atletism 
ale U.R.S.S. rezervate 
juniorilor, Tatiana Bîci- 
kova, în vîrstâ de 17 
ani, a cîștigat săritura 
în lungime cu 6,13 m. 
Bîcikova, care în acest 
an a realizat perfor
manta de 6,35 m, este 
considerată a doua sări
toare în lungime din 
U.R.S.S. La 1 000 m, 
Aleksandr Banițki, în 
vîrstâ de Î8 ani, a fost 
cronometrat cu 2:29,3.

Nicolau, din nou în
vinsă în turneul candi
datelor la titlul mondial 
de șah. In runda a_13-a 
ea a pierdut la jucă- 
toarea sovietică Koz- 
lovska. Margareta Pere- 
voznic a întrerupt cu 
avantaj la Asenova 
(Bulgaria). Lidera cla
samentului, Tereza Stad
ler, a obținut o nouă 
victorie, de data aceas
ta la șahista sovietică 
Aleksandria. Novara a 
cîștigat la Friedman. 
Partida Heemskerk — Ne- 
delkovici s-a încheiat 
remiză. Restul partide
lor s-au întrerupt. Tn 
clasament continuă să 
conducă Stadler cu 10 

puncte (2), urmată de

NINO BENVENUTI
„artistul loviturilor"

PE CERUL dimineții încă palide, stelele se sting 
una cite una. Este ora tind orașul începe 
să se trezească, ferestrele se deschid cu 
zgomot, străzile prind viață. începe o nouă 

zi. Este ora tind gurile rotativei aruncă, proaspăt 
tipărite, ultimele foi ale ziarului nostru. Mîine, la 
aceeași oră, pe un alt meridian, reclamele lumi
noase vor tăia in felii întunericul serii, chemînd pe 
spectatori la un mare meci de box. La New York, 
in clasica arenă a întâlnirilor pentru campionatul 
mondial — Madison Square Garden — doi boxeri 
se vor înfrunta pentru desemnarea posesorului 
centurii supreme la „mijlocie" : Nino Benvenuti și

în fața marelui juriu
Emile Griffith. Epilogul luptei lor pasionante nu 
va mai putea să prindă apariția ziarului, _ la noi. 
Veți citi știrea simbătă, in coloanele rubricii noastre 
externe, știre care interesează cu atît mai mult pe 
amatorii de box din România, cu cit Nino Benve
nuti a boxat în urmă cu 7—8 ani, ca amator, în 
București și la Cluj, cu Șerbu Neacșu și Ștefan 
Cojan. Pînă atunci vă oferim un portret ^.al celui 
care își va apăra titlul în fața marelui juriu, al 
publicului și al specialștilor, al tuturor celor care 
trebuie să certifice că Nino Benvenuti este intr-a
devăr „artistul loviturilor" pe ring.

ERA uscățiv ca un cui. transpa- 
rent ca o foiță și toți îl nu

meau „păianjenul*, iar el nu se su
păra. Așa arăta cînd a cîștigat prima 
sa întîlnire prin k.o. Adversarul său 
îi spusese înainte de meci că-1 va 

A ține în picioare din milă.
9 Er« un băiat de caracter. De la 

început arăta că nu i se potrivesc 
jumătățile de măsură. Chiar și atunci 
cînd spunea în familie că s-ar face 
marinar, după o tradiție înrădăcina
tă în generațiile înaintașilor săi, a- 
firma că, ar deveni om al mării, dar 
numai cu condiția să fje căpitan, la 
comanda unei nave și nu un matroz 
oarecare.

Așa era Nino Benvenuti. L-a în
tâlnit pe Luciano Zorzenon cînd avea 
numai 12 ani. Acesta i-a spus : 
„Vino puțin în sală. Gimnastica te 
va întări. Și tu ai nevoie de robus
tețe. Nu-țj face griji dacă mama ta 
strîmbă din nas. Am eu grijă și sînt 
sigur că tatăl tău va fi de partea 
noastră*. Zorzenon nu știa că, deter- 
minîndu-1 pe firavul Nino să ia a- 
ceastă hotărîre, îi deschidea un drum 
glorios care-] va conduce pînă la ti
tlul suprem.

Nino avea numai 39 de kilograme 
cînd a trecut pentru prima oară pra
gul sălii de sport, dar avea multă 
dorință de a-și croi un drum. Acor
dul tatălui îl galvanizase și Nino voia 
cu disperare să ajungă cineva în 
pugilism.

La Triest, primele antrenamente. 
Trei serj pe săptămină, Nino pleca 
pe bicicletă de acasă, pentru a ajun
ge în orașul de pe malul mării A- 
driatice.

La 14 ani, prima întîlnire de no
viciat în fața publicului din Istria. 
Primul său antrenor, Luciano Zor
zenon, spune că Nino, înainte de a 
urca în ring, tremura ca o frunză, 
dar niciodată nu dădea înapoi, nu 
admitea nici un fel de scuză pentru 
a se sustrage de la luptă : „Tremura 
tot. Dar cîți n-au tremurat ca el, 
înainte de a urca în ring ?“ Apoi, 
teama slăbi șl încet, încet dispăru 
pe măsură ce Benvenuti se obișnuia 
cu lupta, cu cît devenea mai matur, 
mai solid, cu cît iși dădea seama 
că succesul îi era accesibil. Și mal 
cu seamă că și mama lui începea să 
înțeleagă că fiul ei era născut pen
tru box.

In sfîrșit, licența de boxer amator. 
Și cu aceasta, primele succese in
ternaționale. O suită întreagă de vic
torii (numeroase obținute prin k.o.) 
certifică în fața lumii sportive „cla
sa* băiețelului triestin devenit acum 
un robust și înverșunat luptător. Bo
xeri cunosctiți, pugiliști temuți. se

Kușnir, Kozlovska 7’/2 p 
(2), Aleksandria 7'/? p 
(1), Zatulovskaia, Nedel- 
kovici 7 p (2), Nicolau 
6V2 P (1) etc. Margareta 
Perevoznic are 3'h p și 
o partidă întreruptă.

Tenismanii sovietici 
învingători în toate pro
bele la turneul interna
tional de tenis de la 
Tbilisi, la care au luat 
parte jucători și jucătoa
re din 12 țări: Tn fina
le s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : sim
plu masculin - Metre- 
veli - Egorov 6-1, 6-1, 
6-2; simplu feminin - 
Olga Morozova - Ana 
Dimitrieva 7-5, 4-6,
6-1 ; dublu bărbați - 
Metreveli, L i h a c i o v 
(U.R.S.S.)-How (Austra
lia), Kakulia (U.R.S.S.) 
8—6, 9—7, 6—3 ; dublu fe
mei - Ana Dimitrieva, 
G a I i na Bakseeva
(U.R.S S.) - Olga Mo
rozova, Alla Ivanova 
(U.R.S.S.) 6-2, 6-2 ;

Cu 170,460 km pe oră 
a fost cîșfigată cursa in
ternațională automobilis
tică de viteză de la 
Montreal de cunoscu
tul campion Denis 
Hulme (Noua Zeelandă). 
Învingătorul a parcurs 
cei 321 km ai traseu
lui în 1 h 51:27,7. Per

formanța lui Hulme re
prezintă un nou record 
al cursei. Vechiul re
cord aparținea compa
triotului său Bruce Mc 
Laren, care la ediția 
de anul trecut realizase 
timpul de 1 h 59:43,0.

Lotul Iugoslaviei pen
tru meciul cu R, F. G. 
Aseară. Federația iugo
slavă de fotbal a alcă
tuit lotul de jucători în 
vederea meciului din 
campionatul european 
de fotbal cu R. F. a 
Germaniei care se dispu
tă la 7 octombrie, la 
Hanovra lată lotul : 
Skorici, Vucevici, Pan- 
felici (portari), Fozla- 
ghici, Brncici, Miievoi, 
Damianovici, Belin, Ra- 
șovici (fundași), Nes- 
chici, Mihailovici (mij
locași), Baici, Beceiaț, 
Zambala, Hasanaghici, 
Antici, Giaici, Skoblar, 
Osim (înaintași).

Jucătorii Vasovici și 
lusufi, care activează 
în străinătate nu au pri
mit aprobarea cluburi
lor Ajax Amsterdam și 
respectiv Eintracht Frank
furt, de a face parte 
din lotul Iugoslaviei.

Turneul internaționol 
de tenis de Io Berkeley 
(California) a continuat 
cu disputarea partide
lor de simplu bărbat;

înclină în fața 'forței și tehnicii nou
lui as.

Consacrarea definitivă în boxul a- 
mator o obține în 1957. cînd cucereș
te la Praga centura de campion al 
Europei. Avea numai 19 ani. Apoi, 
după alte trei sezoane de succese, 
o cunună de lauri mult dorită — 
campion olimpie. în fața compatrio- 
ților săi, Nino Benvenuti triumfă pe 
ringul celei de a XVII-a Olimpiade.
PENTRU Benvenuti anul 1960 a 

fost ultimul de amatorism. La 
22 de ani triestinul era apt pentru 
saltul la profesionism. în acest an 
el își scoate pentru totdeauna sim
bolicul maiou alb și-și începe cea 
de-a doua parte a strălucitei sale 
cariere.

Alte 14 meciuri — terminate cu tot 
atâtea victorii, dintre care 6 înainte 
de limită — indică încă de la pri
mele replici că Benvenuti are deschi
să în fața sa posibilitatea atingerii 
oricărui țel. Și in 1962, prin alte 15 
victorii (5 prin k.o.) confirmă aceas
tă impresie.

E neîndoios faptul că viitorul cam
pion al lumii își pregătea cariera cu 
o deosebită clarviziune. Adversari 
aleși pe măsură, gradual periculoși, 
numai pe ringurile italiene. în 1962 
Nino are ca adversar un „bătrin vul
poi* al ringului, un boxer capabil 
de toate vicleniile, puternic și în mă
sură să-1 determine să se întrebuin
țeze la maximum. nord-americanul 
Isaac Logart. Și totuși, nici acesta 
nu reușește să bareze drumul italia
nului. Log art abia scapă de k.o., 
pierzind la puncte, cu arcada des
chisă. în 1963 el urcă în ring numai 
de 12 ori. Și de 12 ori coboară vic
torios, in fața unor boxeri bine co
tați ca Ruellet. Jimmy Beecham, To- 
nv Montano, Gaspar Ortega, Teddy 
Wright.

Nouă întâlniri, nouă victorii în a- 
nul 1964.

12 în sezonul următor, printre care 
memorabilă a rămas aceea cu ita
lianul Sandro Mazzinghi. Ascensiu
nea lui Benvenuti atinsese unul din 
puncte^ sale de vîrf. Se apropia 
consanttea pe plan mondial. în fata 
lui Mazzinghi, cel mai înverșunat 
rival al său, Benvenuti intră în po
sesia titlului de campion al lumii la 
categoria mijlocie juniori. în tribu
nele velodromului Vigorelli din Mi
lano luaseră loc peste 50 000 de spec
tatori. Noul campion îi acordă lui 
Mazzinghi revanșa către sfîrșitul 
sezonului. întâlnirea are loc la Roma, 
pe distanța a 15 reprize, același titlu 
fiind în joc. Și încă o dată „artistul 
loviturilor*, așa cum îl numesc unii 
cronicari, obține cîștig de cauză în

lată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate : Les- 
chly (Danemarca) - Cor
neli (S.U.A.) 4-6, 6-2,
6-2 ; Riessen (S.U.A.) - 
Haak (S.U.A.) 6-2, 6-2; 
Osuna (Mexic) - Tierney 
(S.U.A.) 6-4. 8-6 ; Ul
rich (Danemarca) - 
Hoogs (S.U.A.) 6-4, 6—4.

Două meciuri intere- 
sante la fotbal. Astăzi, 
două din viitoarele 
noastre adversare la 
fotbal, Ungaria și R.F. a 
Germaniei, susțin meciuri 
internaționale. Repre
zentativa Ungariei întîl- 
nește în cadrul grupei a 
5-a a campionatului eu
ropean selecționata R.D. 
Germane, iar echipa 
R. F. a Germaniei (care, 
va evolua în noiem
brie la București) sus
ține un meci amical cu 
naționala Franței.

Turul ciclist al Bul
gariei. Cea de a 12-a 
etapă a Turului ci
clist al Bulgariei, des
fășurată pe ruta Sli- 
ven - Pazargic (175 km) 
a fost cîștigată de 
Svorada (Cehoslova
cia) cu timpul de 4h 
48:23,0. Tn clasamentul 
general conduce ceho
slovacul Venczel. Din 
echipa română primul 
este Eqved pe locul 
33. la 43:34,0.

fața forței dezlănțuite a adversaru
lui său.
ȘI iată-ne în 1966, an memorabil 

în cariera campionului : prima 
înfrîngere, în fața coreeanului Kim 
Soo Ki, pe care-1 învinsese ca ama
tor la Olimpiada de la Roma. Poate 
pentru prima oară Benvenuti urca 
în ring prea plin de sine. Frumoasa 
bursă oferită de organizatorii de la 
Seul stârnise lăcomia italianului, care 
s-a dus în Extremul Orient cu sigu
ranța unei noi victorii ușoare. Și 
într-adevăr, chiar dacă verdictul î-a 
fost contrariu, a arătat încă o dată că 
totuși cel mai puternic este el, Nino 
Benvenuti. Un verdict scandalos, 
multe lucruri obscure într-un meci 
care — probabil... — trebuia să fie 
cîștigat de sud-coreean.

Desigur înfrîngerea a deschis plis
cul bîrfitorilor. al criticilor puși pe 
gilceavă și Benvenuti a fost făcut 
bucăți de o feroce campanie de pre
să în care este acuzat că nu știe să 
lupte decît în Italia, împotriva unor 
adversari îmblînziți, a' căror stea era 
pe punctul de a apune, dacă nu chiar 
în fața unor boxeri plătiți pentru a 
fi învinși. Dintr-o dată a fost uitat 
totul : cele peste 120 de victorii 
ca amator, cele 65 obținute consecu
tiv ca profesionist, totul. Nino este 
descurajat. Nu însă și antrenorii săi, 
care meditează la „lovitura cea 
mare*, cu eare ar putea închide 
gura chiar și criticilor celor mai 
aspri.

Și această lovitură are loc aevea, 
la 17 aprilie 1967, cînd pe cel mai 
faimos ring din lume — la Madison 
Square Garden — în fața a cîtorva 
mij de italieni din America, nebuni 
de bucurie, a mai multor mii de a- 
m erica ni sceptici și a unui pumn de 
compatrioți entuziaști veniți din Ita
lia, Nino își desăvîrșește capodopera. 
Opus lui Griffith, campionul mon
dial la categoria mijlocie. acelui 
Emile Griffith care învinsese pe 
cei mai renumiți campioni ai lumii, 
Benvenuti, puternic, cu o pregătire 
fizică și morală perfecte, a cules 
cea mai prestigioasă victorie, în 
urma unei lupte vehemente, cîteo- 
dată sălbatică, în care emoțiile au 
abundat. Italienii care șe deplasase
ră în S.U.A. consideră acest meci ca 
unul ce nu se poate uita niciodată. 
Pentru Nino a fost și o revanșă în 
fața lumii pugilatului, victoria cea 
mai dorită, încoronarea magnificei 
sale cariere.

A fost „meciul adevărului*, acela 
care a contrazis malițiozitățile tutu
ror in privința carierei triestinului. 
Nino știa, știa totul, știa ceea ce vo
iau italienii de la el. Și-a petrecut 
orele dinaintea meciului în casa unui 
amic italian emigrat in America. 
Voia să rămînă în singurătate. In 
seara meciului, „întregul New York* 
se afla în jurul ringului magic ; de 
la Dempsey la- Rockv Graziano, de 
la Joe Louis și Marciano pînă ta 
stelele de cinema, in așteptarea bă
iatului italian care îndrăznea să, sfi
deze pe marele campion negru, chiar 
1® el acasă.

Dar Benvenuti nu vedea nimic, nu 
auzea nimic. Era totalmente concen
trat asupra acelei siluete negre ce-i 
stătea în fată și pe care trebuia să 
o doboare. în rundul al doilea Grif
fith este trimis la podea. întregul 
Madison amuțește. Nino își atrage 
simpatia mulțimii și din acel mo
ment devine idolul americanilor. La 
anunțarea verdictului care consfințea 
victoria lui Benvenuti. noul cam
pion mondial al „mijlociilor*, in 
tribunele bătrînei arene newyorkeze 
aveau loc scene paroxiste ; oameni 
care plîngeau. necunoscuți care se 
îmbrățișau, dansuri nebunești...

Apoi întoarcerea în triumf, acasă 
în Italia...

ȘI iată că acum, totul trebuie 
luat de la început. Miine. cam

pionul mondial acordă revanșa în
vinsului său, tot pe un ring ameri
can. Griffith s-a pregătit ca nicio
dată. știe că încă o înfrîngere l-ar 
scoate afară din lupta pentru titlu. 
Nu vrea să piardă. Compatrioții săi, 
în special negrii din Harlem, sînt 
gata și ei pentru a-și susține favo
ritul în marea luptă care va tranșa 
una din cele mai mari rivalități din 
istoria boxului.

Benvenuti șj Griffith sînt din* nou 
față în față. Lupta este desigur mai 
feroce, mai dură decît în prima lor 
întîlnire. Ce va face campionul ita
lian ? Are el o pregătire adecvată 
unei astfel de întâlniri ? Sînt între
bări care circulă cu insistență în în
treaga Italie. Nino are sarcina, teri
bila sarcină, de a răspunde la aces
te întrebări. Va reuși ? Toți italienii 
o speră. Prin intermediul radioului 
și televiziunii (transmisii care costă 
30 000 dolari ♦), ei vor fi prezenti în 
jurul ringului din New York în cli
pele cînd Nino trebuie să confirme 
că este cel mai puternic boxer din 
lume la categoria mijlocie.

Merită, într-adevăr, Nino Benve
nuti supranumele de „artist al lovi
turilor* ?...

CESARE TRENTINI
— corespondentul ziarului 

nostru în Italia — 
Bologna, 26 septembrie.
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