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MCISC BOIA a cucerit medalia 
de argint la mondialele 

de lupte libere
(Comentariu in pag. a IV«a)

DUPĂ IN JOC PASIONANT, CU UN HNAL DRAMATIC

Selecționata divizionară de hochei a învins Skoda Risen
Astăzi, oaspeții intilnesc formația

Spectatori puțini, în schimb aplauze 
multe și puternice — ieri seara pe pa
tinoarul „23 August" la întîlnirea din
tre selecționata noastră și formația 
cehoslovacă Skoda Plsen, Spectatori pu
tini, pentru că meciul, ca orice joc de 
verificare, nu promitea o întrecere 
dîrză, așa cum își doresc îndeobște 
amatorii de hochei. Aplauzele au fost 
însă multe, deoarece lucrurile s-au pe
trecut tocmai invers, cele două com
petitoare disputîndu-și cu vigoare vic
toria. care a surîs alternativ cînd he- 
cheiștilor români, cînd celor cehoslovaci 
iar în final (efectiv în ultimele secun
de I) să se hotărască pentru tabăra 
noastră. Scor :

Înainte de a 
despre felul în 
tanții noștri, se
tdrilpr pasionanta evoluție a scorului, 
care a ținut pe cei prezenți „sub pre-

8—7 (3—2, 3—1, 2—4). 
vorbi, măcar pe scurt, 
care au jucat reprezen- 
impune să relatăm citi-

slune" pînă Ia fluierul final. Echipa 
română a condus în majoritatea timpu
lui, abordînd repriza a treia cu un 
avans substanțial: 6—3. Oaspeții au 
Început însă această parte a jocului 
deosebit de rapid și, imediat, au redus 
din handicap: 6—5. Cînd cronometrul 
patinoarului arăta că mai sînt 5 mi
nute, Skoda Plsen a reușit egalarea și 
a luat chiar conducerea: 7—61 Dar, 
in ultimele 70 de secunde, jucătorii 
noștri au realizat un tur de forță ne
sperat, egalînd și înscriind punctul vic
toriei cu 15 secunde înainte de sfârșit.

Cum a jucat selecționata? In gene
ral bine, mai bine ca în partidele cu 
hocheiștii elvețieni. înaintașii s-au re
pliat la timp, forța de finalizare a fost 
mai mare, sprijinirea jucătorului cu 
pucul făcîndu-se din plin simțită. Din 
păcate a existat căderea de Ia înce
putul reprizei a III-a, carp era eît pe 
aci să coste...

de tineret
Au înscris în ordine: Calamar (R), 

Brada (S), Boldescu (R), G. Szabo (R), 
Sasek (S), I. Szabo (R), Pană (R), Sgîncă 
III (R), Smat (S), Sasek (S), Kozak (S). 
Brada (S), Hora (S), I. Szabo (R), Ca- 
lamar (R). Au arbitrat N. Turceanu șl 
M. Hușanu.

Astăzi, de la ora 18, oaspeții susțin 
o nouă partidă cu echipa noastră de 
tineret.

Călin ANTONESCU

Escală importantă in drumul 
rugbiștUor spre Nantes

La doar 4 zile interval, am avut pri
lejul, ieri după amiază, să urmărim evo
luția selecționabililor pentru confrunta
rea cu Franța. De data aceasta, verifi
carea a constat într-un meci Lotul A— 
Lotul B, iar dificultățile întâmpinate de 
cei care par a da contur echipei națio
nale au fost mult mai mari.

Trebuie să menționăm că solicitarea 
■ atins nivelul cuvenit: Lotul B, de
parte de a se complace în postura de 
„sparring-partner“, a dat o replică per
manent vioaie, a jucat . cu multă ambi
ție și a prilejuit etalarea multor cali
tăți individuale. Putem aprecia ca fiind 
în creștere participarea activă a jucă
torilor din Lotul A, care n-au mai evitat 
lupta deschisă, rugbistică dacă vreți. 
Secunzii, de altfel întăriți cu oameni de 
la „A“ și avantajați de unele absențe de

marcă în „XV“-le advers, au obținut un 
rezultat de egalitate care le răsplătește 
eforturile: 6—6, prin punctele înscrise de 
Penciu și Nica pentru „A“ șt de Durbac 
pentru „B“ (patru lovituri de pedeapsă 
transformate).

în ce privește combativitatea după 
cum am mai arătat, s-au înregistrat pro
grese de sîmbătă pînă acum, printre 
probabilii purtători ai tricoului naționa
lei făcîndu-se simțită înțelegerea roiului 
verificărilor prin meciuri publice. Cali
tatea rugbiului practicat de ei lasă însă 
de dorit la ora actuală atât pe plan teh
nic eît și tactic. Vom reveni, desigur, și 
ne manifestăm convingerea că în defi
nitivarea lotului care va pleca la Nantes 
se va ține seama de cele văzute în 
aceste două meciuri.

G. R. Ș.

în gag. a 3-a FOTBAL

Ultima verificare a lotului 
Unde începe și unde sfirșește 

DISCIPLINA?
Pe stadioane și in culise...

ASTĂ-SEARĂ LA ATENA,

STEAUA luptă
pentru rămînerea în
„C.C.E.“ la baschet
Baschetbaliștii de la 

Steaua susțin astă- 
seară, Ia Atena, re
turul întîlnirii cu Pa
nathinaikos, în cadrul 
„C.C.E.". Campionii 
țării noastre au pără
sit Capitala în cursul 
zilei de marți, depla- 
sînd următorul lot : 
Niculescu, Nosievici, 
Savu, Barau, V. 
Gheorghe, Dimancea, 
Popa, Tiidossy, Cîm- 
peanu, Bulat, Rusu și 
Andronescu. Din echi
pă lipsește maestrul 
sportului A. Novacek, 
reținut pentru exa
men de definitivat, în 
locul Iui a plecat A.

Un singur pas, de Ia bunicii automobilului la... Margareta Pîslaru 
și la noua nOaStra rubrică I

Andronescu, un Junior 
talentat

Tinînd seama de 
valoarea ridicată a 
formației elene, în 
care evoluează și Ko
lokitas, coșgeterul ul
timului campionat eu
ropean, misiunea ste- 
liștilor de a se califi
ca în turul următor 
al competiției apare 
foarte dificilă, deși în 
partida de la Bucu
rești ei au cîștigat ia 
o diferență de 17 
puncte (82—-65) Echi
pa antrenorului eme
rit. Constantin Herold 
este însă optimistă, 
lucru care reiese și 
din declarația maes
trului sportului Emil 
Niciilescu: „Știu că 
avem de înfruntat un 
adversar puternic, dar 

-sintenr hotSrlți să 
luptăm cu toată ener
gia pentru calificare"

Arbitrii meciului 
sint J. Saltiel (Izrael) 
și R. Rossini (Italia).

Formația cîștigătoa- 
re a acestei duble 
întreceri va juca ca 
învingătoarea dintre 
Honved și Zadar.

!
i Vacante viitoare '
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Inare, puteri de cîteva ori mai mari ca 

ale Pisicuței pe care Caiistraț Hogaș — 
autorul aforismului de mai sus — a pur-

Itat-o de dîrlogi prin Munții Neamțului. 
Transhumanta a fost turismul oamenilor 

primitivi. Turismul modern este transhu- .

I manta conștientă, rafinată, a oamenilor I 
avizi de cunoștințe, de cultură, de priete- I 
nie. Turiști din lumea întreagă vin să ne -
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„Orice călătorie, afară de cea pe jos, 
e după mine o călătorie pe picioare 
străine". Vremea romantică a. drumeției 
e revolută. Progresul tehnic îi face pe 
turiști să stăpînească astăzi, cu îndemî-

Desperarea lui Kolokitas nu mai are margini, ne spune imaginea 
prinsă de fotoreporterul Paul Romoșan. în spate, Barau reușește 

să. voleiboleze. (Fază din primul joc Steaua — Panathinaikos)
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Indagrara Arad-Dinamo Paiwevo:
4-3 la haltere

în sala sporturilor din Arad s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de haltere dintre echipele Indagrara Arad 
și Dinamo Pancevo (R. S. F. Iugoslavia). Sportivii ară- 
dani au cîștigat cu scorul de 4—3. Cel mai bun rezultat 
individual a fost realizat de juniorul Iosif Palinkaș (In
dagrara), care la categoria mijlocie a totalizat 342,5 kg.

ȘT. IACOB — coresp. principal

CONCURS DE TRIATLON
Comisia de specialitate a Consiliu

lui orășenesc București pentru edu
cație fizică și sport organizează în 
zilele de 18 și 19 noiembrie un con
curs de triatlon pentru sportivi 
începători și avansați. Sîmbătă este 
programată proba de natâție (la 
Floreasca), iar duminică probele de 
tir și cros. înscrierile pînă vineri 17 
noiembrie, ora 13, la sediul Consi
liului orășenesc București pentru 
educație fizică și sport, din str. 
Biserica Amzei nr. 6.
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AUTOMOBILISM

de mare
spectacol
aseara

Florin Gheorghiu
se apropie de lider!
Aseară in cea de-a Xl-a rundă 

» finalei campionatului republi
can de șah s-au înregistrat rezul
tatele : Vaisman — Buza 0—1, 
Gheorghiu — Troianescu 1—0, 
Ghițescu — Demian 1—0, Geor
gescu — Radovici 01, Drimer 
— Zara într., Fischer — Segal 
într.. Partoș — Ciocîltea */a—.’/a, 
Pavlov — Reicher l/i—’/z. Ungu- 
reanu — Soos 1—0. Demian a 
cedat partida întreruptă ci 
Gheorghiu.

în clasament: Buza 8 (1), 
Gheorghiu 8, Ungureanu 7 (1), 
Radovici 7, Ciocîltea 6%, Neamțu 
6 (1). Ghițescu și Partos 6 etc.

Azi după amiază, în sala In
stitutului de Petrol, Gaze și Geo
logie, se joacă runda a Xll-a.
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Mbița. Să ne I 
iul primăverii |

J
.1

mc. iunoii «uni ..... A. .. .
admire țara și să ne strîngă mîinile. Noi 
înșine, călătorim în țări vecine și mai 
departe. Din acest neîncetat schimb de 
experiență, din această perpetuă transmi
tere vizuală de bogății naturale, se naște 
turismul.

Facilitat de dezvoltarea mijloacelor mo; 
derne de circulație, turismul pretinde și 
mijloace de organizare noi, dincolo de 
cele clasice. Posesorii de autoturisme din 
țara noastră au crescut într-o proporție care 
face tot mai ușoară și (paradoxal, dar 
adevărat 1) tot mai grea viața Automobil 
Clubului Român. Registrul membrilor de
vine tot mai voluminos. Dar acești membri 
au citit, îndată după semnarea, adeziunii 
și plata cotizației, statutul asociației. Or, 
această cărticică de opt pagini are 
dezavantajul de a face automobiliștilor 
români promisiuni ce trebuie ținute ! 
Articolele 3 și 5 pomenesc, printre scopu
rile A.C.R. și’ drepturile, membrilor :. orga
nizarea de acțiuni turistice auto interne 
si internaționale; dezvoltarea turismului 
auto peste hotare ; organizarea de .ex
cursii automobilistice în alte țări.

Iarna este anotimpul în care, la gura 
sobei sau, dacă vreți, în preajma radia
toarelor, se fac planurile vacanțelor viitoa
re. Cu hărțile desfășurate pe mese, în 
plină controversă prietenească, se stabi
lesc ținte, rute, popasuri.

A venit vremea ca A.C.R., prin toate 
mijloacele de care dispune și, firește, cu 
sprijinul organelor de resort, să pună la 
îndemîna automobiliștilor valențele . nece
sare exercitării nobilei lor intenții 
de a călători, de a cunoaște, de a se 
cultiva.

Automobil Clubul Român este dator să 
asigure condiții normale de desfășurare 
excursiilor în țară și peste hotare, on.orînd 
prevederile statutare. Asociația trebuie să 
obțină cu prioritate și să elibereze docu
mentele pentru circulația rutieră interna
țională ; să-i înarmeze în prealabil pe 
membrii săi cu ghidările și hărțile auto
mobilistice care facilitează orientarea, să 
asigure aranjamentele de sejur (hoteluri, 
campinguri, restaurante) ; să pună , la dis
poziție contra cost bonuri de benzină va
labile și peste hotare. Toate acestea ar 
cîșt.iga în interes dacă, înainte de înce
perea sezonului turistic, A.C.R. ar organiza 
ședințe de informare a automobiliștilor 
asupra itinerarelor, asupra categoriei, și 
stării drumurilor, asupra particularităților 
semnalizării rutiere, asupra obiectivelor de 
vizitat cu precădere, asupra celor o mie 
și unul de amănunte și nimicuri care 
compun viata de fiecare zi a turistului 
automobilist, care-l pot face fericit sau, 
dimpotrivă, îi pot ’înnegura sufletul. Nu 
degeaba spun francezii că „un om preve
nit face eît doi laolaltă".

Cerem oare Automobil Clubului Român 
prea mult ? Nu credem.

O facem doar cu gîndul la miile de 
turiști automobilist: români care vor aflua 
la anul spre cele mai frumoase și diverse 
obiective de interes turistic din țara noas
tră, spre punctele de. frontieră Borș, Sta- 
mora Moravița, Giurgiu sau Albita. Să ne 
grăbim pentru ca astfel senini1 -------- :-
să nu ne poată găsi descoperiți.

Vacanțele noastre viitoare merită acest 
efort.

Victer BANCIULESCU

1

sa reducă din scor. Foto: A. Neaguapărătorului iugoslav, Șolomko (U.R.S.S.) reușeștetoată opoziția

Noi jocuri In competițiile 
europene de fotbal

în • cursul după-amiezii de 
ieri, s-au disputat noi jocuri 
în cadrul competițiilor euro
pene de fotbal inter-cluburi. 
Iată rezultatele înregistrate :

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Vasas Budapesta — F. C. 
Valur Reykjavik 6—0 (4—0). 
Au marcat : Radics (3), Pus
kas, Pal și Dagson (autogol).

Sarajevo
United 0—0.

după-amiază prin a oferi nume- 
de cea mai bună calitate. Uver

tura a fost susținută, Ia un ton înalt, de cele două selecționate bucureștene. Ambele formații au prefe
rat un joc rapid, inventiv, pe gustul tuturor. Mingea a circulat continuu de la o poartă la alta și nu

1 T11 puține au fost momentele de joc care au smuls ropote de aplauze.
§ — I s i —. && «sas Partida a prezentat un echilibru evident timp de 40 de minute. Seniorii au combinat cu o bună
13 S I «1 3 S 2 precizie, prelungind atacurile uneori, pentru crearea breșelor în sistemul defensiv advers, în timp ce tine-
ln I I I I I ' r i1 a mizat Pe contraatacurile declanșate cu mare dexteritate de Gațu și Moldovan. Cum în tot acest
J,O> Jh ftv* V timp portarii (Penu și, respectiv, Dincă) au avut intervenții salutare, diferența de pe tabela de marcaj

nu a depâșlf niciodată 4 goluri. în final însă, plusul de vigoare ' și • experiență și-a spus cuvîntul. De la 
14—10, prima reprezentativă a 
Capitalei a ajuns la 21—10, cîș- 
tiqînd pînă la urmă cu 21—12 
(8-4).

„Vedeta* serii a pus față-n 
față reprezentativele Iugoslaviei 
și U.R.S.S. A fost o partidă mare 
din toate punctele de vedere, iar 
evoluția scorului a ținut să com
pleteze nota generală a între
cerii. Handbaliștii iugoslavi au 
desfășurat o serie de acțiuni de 
mare finețe, dublate de contra
atacuri fulgerătoare. Totodată, ei 
au avut în Lavrnici (o copia a 
lui Gruia) un șuter demn de te
mut. Datorită acestor atuuri, iu
goslavii au refăcut diferența de 
3 pi.ncte (3—6) din min. 15, ajun- 
gînd în min. 38 la 16—9. Se pă
rea că echipa lui I. Snoj va cîș- 
tiga confortabil, mai ales că 
„7"-le sovietic acționa static, 
ușurînd sarcina apărării iugosla
ve (3 4- 3), extrem de mobilă. 
Dar, la acest scor, antrenorul Sa- 
rasidze a introdus în teren pe

întrecerile celei 
rosului public prezent

de-a 8-a ediții a „Cupei orașelor* au început ieri 
în tribunele de la Floreasca o gală handbalistică

Juravliov, care în 16 minute a 
înscris 7 goluri, aducînd echipa 
sa la un pas de egalare. Dar nu
mai atât. Victorie meritată .a iu
goslavilor cu scorul de 20—18 
(12—8).

BUCUREȘTI — BUCUREȘTI TINE
RET 31—12 (8—4). Arbitru : H. Hen
sel (R.D.G.). BUCUREȘTI: Penu (Ne- 
govan) — Gruia 4, Otelea 4, lacob 
2, Costache n 5, Lieu 3, Roth 1, 
Speck 1. Popescu 1, Gunesch, Pap ; 
BUCUREȘTI TINERET: Dincă (Or
ban) — Paraschiv 1, Stoica, Bota, 
Gheorghevici, Savu, Moldovan 6, 
Klcsidt 2, Dan Marin, Gațu 2, Ră- 
duțolu 1.

Manchester

„CUPA CUPELOR

Wlsla Cracovia —
Hamburg 0—1 (0—0).

„CUPA ORAȘELOR 
TÎRGURI"

S. V.

Meciul Ferencvaros Buda
pesta — Real Saragosa s-a 
întrerupt în min. 27, din 
cauza cetii, la scorul de 0—0.

ÎN CAMPIONATUL EU
ROPEI, la Ankara : Turcia 
— Cehoslovacia 0—0,

ECHIPA DE FOTBAL A 
ARGENTINE! ÎNVINSA LA 

SANTIAGO DE CHILE

într-un meci internațional 
de fotbal desfășurat la San
tiago de Chile, reprezentati
va Chile a învins cu 3—1 
(1—0) echipa Argentinei.

Primul meci al rugbiștilor
neomlantei in Franța
Reprezentativa de rugbi a 

Noii Zeelande a susținut 
primul meci în cadrul tur- 

■ neului pe care-l întreprinde

în Franța, întâlnind ieri, la 
Lyon, selecționata Sud-Est: 
16—3 (3—3).

Dubla Intîlnire de fotbal 
Constanța-Tolbuhln 
a revenit gazdelor

toria a revenit gazdelor. E- 
chipa de pionieri a cîștigat 
cu 2—0 (2—0), iar Farul a 
învins cu 1—0 (1—0) — a în
scris Iancu (min. 12).

Farul^Poznania

18-3 la Fagbî
Ieri, în nocturnă, pe sta

dionul „1 Mai“ din Constan
ța, s-a desfășurat dubla în
tâlnire de fotbal dintre se
lecționatele constănțene și 
cele ale orașului Tolbuhin j scorul categoric de 18- -3. 
(Bulgaria). în ambele, vie-1 C. POPA, coresp. princ.

Rugbiștii constănțenî au 
dispus, în revanșa meciului 
disputat la Poznan, de for
mația poloneză Pozr.ania cu

IUGOSLAVIA — U.R.S.S. 20—18 
(12—8). Arbitrul : C. Căpățiriă. IU
GOSLAVIA : Kostici — Uremovici, 
Fajfricl 4, Popovici 5, Pokrajac 6, 
Karaite, Koprivica, Pestei, Lavrnici 
5, Tomasiei ; U.R.S.S. : Țapenko (A- 
baișvili) — Șolomko 1, Phakadze 2, 
Zelenov 2, Riazanov, Klimo 2, jerț- 
vadze 3, Juravliov 7, Zdorenko, Gul- 
dis, Saiuk 1.
I*

VARȘOVIA — BUDAPESTA 21—18 
(11—9). ArbitruGh. Popescu (Ro
mânia). VARȘOVIA: Szybka 1 (Szym- 
czak) — prfedehl, Nowakowski 3, 
Piekarek 3, Zawada 6, Lech 2, Pnio- 
cinskl 4. Czoska, Wlazlo 2, Piotro- 
kowski, Krygler ; BUDAPESTA s 
Szabo (Timar) — Klein 1, Vass 1, 
Kalo 4, Fenyo .3, Marosi 3, Kovacs 3, 
Simo 3, Meszaros, J. Szabo, Takacs.

★
Astăzi, de la ora 17, se dispută în 

sala Floreasca meciurile Budapesta 
— U.R.S.S., București (tineret) — 
Iugoslavia, București — Varșovia.
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decît

RĂSPUNS!

cursă, 
unele

perspectivă, ca 
floretistelor. Cu

trăgător Janus

Pag. a 2-a

Chiar toți?

Decalogul cetii

VASILE BURLACU 8

5
3 Noaptea s 
w« reduce i

îna-
federațled da

Reconstituirea loturilor republicane
Gh.

10

F. BRANDRUF

Tur de manivelă

■Pawlowsky (campion mondial)

■ ■ a

reducerea

REGLAREA FARURILOR

naționala Poloniei,

sabreri dintre

Pe urmele unei scrisori sosite la redacție

GLOBE-TROTTERII DE LA
PORNESC IA DRUM
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șl Ia pistă 
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străzilor unui orășel Câliicr- 
ă fost înlocuită cu o sinusoidă 
care i-â intrigat pe conducă- 
de automobile. Rezultatul a
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ENERGO-TURING-CLUB"

care
autostradă va lega orășele 
Brno și Bratislava și ur
să fie dată în exploatare
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va umple 
cu un a- 
apă, alcool

în 
de 

an. 
este

cer
re-

Mal
Gl-

într-un concurs desfășurat zilele 
trecute la Bacău, atletul Petre Ciu
percă (Institutul Pedagogic) a rea
lizat. un nou record republican de 
juniori la triplusalt, cu 15,42 metri. 
Vechiul record — 15,28 m — fusese 
stabilit tot de Ciupercă în luna 
octombrie, cu prilejul meciului de 
tineret R. S. S. Ucralneană-România,

Călărașii — de unde e Brașoveanu și, la 
Craiova care, oricît ar fi „orașul banilor", 
grupul nostru e „orașul prezidențial" cît 

președinte Victor Mirea...

- ?

■' )

ridicate (70—80 
pînă acurh

7.

3.

Reduceți vite- 
«» za în funcție de 

vizibilitate a- 
astfel

mai ușor situa-

Încolo dc progresele tehnicii, sau mai bine spus paralel cu ele, autoinohiltsmu! ș!-a 
cîștigat pe merit locul în galeria sporturilor. Mijloc utilitar, automobil!»! este și „ma
terial" sportiv. Pornind de la această ambiguă semnificație, inaugurăm ăS’ăzi rubrica 

noastră consacrată sportului automobilistic. Vom ține seama în primul rînd de hevoilo nume
roșilor conducători auto începători din țara noastră, furnizîndu-le sfaturi și informații. Ne 
vom ocupa de latura competițională a acestui sport și

tice A.C.R., fără a neglija noutățile tehnice și sportive
A fost constituit și lotul repu

blican de pistă pentru sezonul 
competițional 1968. La propune
rea selecționerilor, biroul fede
ral a aprobat un lot de seniori 
(I6n Florea, V. Burlacu, G. Ne- 
goescu, P. Soare, FI. Negoescu, 
Gh. Juravle, Șt. Leibner, FI. Pur- 
căruș, Alex. Sofronie, Șt. Cernea 
și D. Popovici) și un lot de spe
ranțe (M. Lazăr, P. Tudorică, M. 
Pițu, N. Lemîndroiu, C. Rona, 
M. Ioniță, P. Dolofan, N. Gavrilă, 
Șt. Ștefan, P. Cîrneanu, D. Năs- 
tăsoiu, M. Nicolescu și V. Bu
duru). Deci, 24 de sportivi vor 
beneficia de condițiile speciale 
ale pregătirii în cadrul loturilor 
republicane.

După părerea noastră este bine 
eă antrenorul Iulian Gociman și 
colaboratorii săi — Mircea Mi- 
hăilescu și Constantin Voicu — 
susțin lărgirea loturilor republi
cana. De aici, însă, și pînă la a 
chema în lot absolut toți cicliștii 
care vin la velodrom este o dis
tanță cam mare. Lotul de pistă 
numără cu 6 sportivi mai mult 
decît cel de fond, deși numărul 
alergătorilor de șosea este cu 
mult mal mare decît al celor ce-și 
desfășoară activitatea pe ovalul 
de beton. în plus, volumul com
petițiilor prevăzute pentru anul 
196Q la pistă se află cu mult sub 
cel angajat de fondiști. Sînt nu
mai cîteva argumente care atestă 
exagerarea comisă prin accepta
rea unui număr atît de mare de 
pistarzi în loturile republicane.

Selecționarea In lot, trebuie să 
se facă pe baza unor perfor
manțe care să dea dreptul spe
cialiștilor să întrevadă posibilități 
reale de progres la nivelul exi
gențelor internaționale. Lăsînd la 
O parte faptul că ciclismul nos
tru de pistă — cu rare excepții 
— nu se află Ia nivelul cerințe
lor pe plan internațional, am vrea 
să arătăm că e serie dintre cei 
propuși șl admiși în lot nu ne-au 
făcut încă dovada aptitudinilor 
lor. Ne referim la N. Lemîndroiu,

C. Rona, M. Ioniță, M. Nicolescu 
și V. Buduru — ca să vorbim 
numai de cazurile cele mai evi
dente.

O altă observație se referă Ia 
faptul că nici un tînăr ciclist din 
provincie nu a fost chemat la 
lot. Chiar dacă aceștia n-au avut 
încă posibilitatea să-și facă o 
obișnuință din participarea la 
cursele de velodrom, federația, ar 
fi putut — așa cum a procedat 
în cazul unor bucureșteni — să-i 
crediteze pentru un sezon. Avem 
credința 
sesc — 
talente, 
căm ’

Propunem, deci.

Biroul federal — luind în con
siderare și opinia ziarului nostru 
— a procedat la reconstituirea Io
turilor republicane. In lotul pentru 
i,Cursa Păcii* au fost selecționați 
rutierii G. Molceanu> W. Ziegler, 
I. Atdeleanu, Fr. Cfera; O. Ciocan,

Biroul federal a primit șl a a- 
probat transferarea cicliștilor ION 
GAVRILA (de la Victoria Con
stanța), GH. RACEANU (de la 
Voința București) și D. TERFE
LEA (de Ia Voința București) la 
clubul sportiv Steaua București. 
Așteptăm să vedem șl cereri de— 
retransfer — ale cicliștilor care 
și-au terminat satisfacerea stagiu
lui militar — de Ia Steaua și 
Dinamo către asociațiile sportive 
și cluburile care l-au descoperit 
șl crescut

Felice Gimondi este socotit în 
patria sa un demn urmaș al lui 
Fausto Coppi. La 25 de ani, el 
are în palmares o victorie în 
„Turul Franței", alta în „Turul 
Italiei' — cele două mari în
conjururi p« biciclete — precum 
*î prestigioase trofee cucerite în 
.Turul Lombardîel*, Paris — Rou
baix, Paris — Bruxelles. Născut 
la 29 septembrie 1942 la Sedrina 
ltngă Bergame, Felloe Gimendi 
este .un alergător de mare clasă,

specialitate o atentă luare în dis
cuție a sportivilor ce vor bene
ficia, începînd din aceste zile, 
de condițiile pregătirii Ia lotul 
republican. Investițiile materiale 
ce se fac trebuiesc bine drămuite-. 
Pentru un lot atît de larg — cu 
atît. de multe „speranțe" — sînt 
necesare materiale într-o canti
tate foarte mare. Dispunem oare 
de ele? Și dacă — să admitem 
— le avem este bine să le ter
minăm atît de repede în încer- . 
cări ?

Iată cîteva întrebări Ia cațe 
cei însărcinați să conducă desti
nele ciclismului nostru au dato
ria să dea un răspuns clar, 
Inta de a fi prea tîrziu...

N. Ciumeti, Gh- Moldovcanu,
Suciu, I. Stoica și Gh. Răceanu, 
iar în lotul de speranțe Emil Rusu, 
G. Grigore, Tudor Vasile, Cristian 
Ttuloran, V. Selejan, A. Suciu, 
N. David, S. Suditu, Gh. Ciumeti, 
D. Nemțeanu, I. Rădăcină și St. 
Cernea.

„Trofeul Baracchi cursă
contratimp-perechl în
cheiat cu victoria cuplului 
Merckx-Bracke. O surpriză, desi
gur. O surpriză pentru că prin
tre învinși se află Anquetil-Guyot, 
Gimondi-Altig, Poulidor-Pingeon... 
Belgienii, se pare, au găsit acum 
în : toamnă o iormă sportivă ne
sperat de bună. După 
Jacques Anquetil a făcut 
mărturisiri senzaționale :

„Guyot a fost mai bun 
mine. M-a asfixiat pur și simplu. 
Dacă aș fi putut să alerg tot 
așa de bine ca el, am fi cîștigat 
cu siguranță această cursă'.

Așadar, „bătrînul" matador re
cunoaște... Unii spun că ar ii un 
început al sfîrșitului. De ce să 
firii răi? Anquetil a fost întot
deauna un dîrz, un ambițios, dar 
șt un loial. Să punem, deci, pe 
seama acestei calități mărturisi
rea sa !

P. S. Ziarele nu uită să amin
tească că — de această dată — 
Jacques Anquetil s-a supus con
trolului antidoping...

energic și ambițios, fascinat de 
gloria sportivă" — așa cum îl 
caracterizează ziaristul Pierre 
Chany. Dar, iubitorii ciclismului 
din Italia vor mai imult de la el. 
Recordul stabilit de belgianul 
Br«ck«, pe v»lacțr»snul ©Umple 
din Roma, l-a stîrnlt. El îl 
acufn' lul Gimondi sM: âtăce 
cordul, să-1 aducă în ItalLa. 
puțin verb^reț decît orlcînd,
mend! nu și-a spus încă părerea.

Dar toată lumea așteaptă un răs
puns...

Față de declarația făcută de 
cei prezenți la reuniunea lui 
Brașke — „Cel mai bun succe
sor al lui Bracke este... Ferdi
nand Bracke!' — suporterii lui 
Gimcsndi răspund provocator s „Șl 
dacă anul viitor recordul orei va 
părăsi Belgia pentru a se stabili 
în Italia ?...“.

Rubrică redactată de 
Hrîstaeh» NAUM

Cel mal de temut 
dușman al conducă
torului auto, la acest 
început de iarnă, este 
incontestabil ceața: 

mai mică neaten- 
poate fi cauza u- 
accident. De obi- 
accidentele nu 

sînt prea grave, de
oarece totul se petre
ce la viteză mică. De 
altfel, cu acest capi
tol, viteza, ne 
ocupa 
put.

La
ceață, 
vorba 
strat 
albicios, lipit 
de șosea, vom reduce 
considerabil viteza 
de rulare. Pericolul 
mare constă în fap
tul că limita vizibili
tății nu se poate a- 
precia precis nicioda
tă. Putem să ne găsim 
într-o ceață puțin 
deasă, pentru ca 
brusc, in clipele ur
mătoare, să nu mai 
distingem nici măcar 
la cinci 
noastră.
a fost 
daptăm 
situații- 
lucru se va petrece 
cînd mergem cu vite
ze mal mari. Cele 
mai multe accidente 
se intimplă în timpul 
ceții ziua șl nu, cum 
s-ar crede la prima 
vedere, noaptea. De 
ce ? Mai multe auto
mobile rulează ziua 
pe șosea. Dintr-un 
motiv sau altul, pri
mul conducător frî- 
nează, al doilea nu 
vede decît prea tîrziu 
lumina de stop (noap
tea se văd luminile 
de frînă mai de de
parte !) și frînează la 
rîndul său măi brusc, 
iar cel din urma lui, 
dacă nu este foarte 
atent și nu păstrează 
suficientă distanță, 
îl lovește. Gata acci
dentul ! Aripi îndoite,

capote înfundate, ba 
chiar și radiatoare, 
motoare scoase din 
uz... Dar să vedem 
cum se pot preveni 
și evita aceste neplă
cute întîmplări.

2 Aprindeți faza 
» scurtă și nu

numai luminile 
de poziție, care nu 
se văd decît de la 
distanțe mult prea 
mici de către ceilalți 
conducători ce circu
lă în sens opus. Și 
mai eficace sînt, bi
neînțeles, farurile spe
ciale de ceață, mon
tate și reglate exact 
după indicațiile fa
bricii producătoare, 
pentru ca ele să pro
iecteze lumina cît 
mai de jos pe șosea 
și să fie orientate 
spre dreapta șl drept 
înainte; în lipsa lor 
puteți folosi becuri 
galbene în farurile o- 
bișnuite.

Frînările se vor 
face lin, apă- 
sînd de cîteva 

ori la rînd pe pedală, 
pentru a aprinde și 
stinge alternativ lu
mina de stop, atrăgind 
celui din spate mai 
bine atenția că sîn- 
tem în curs de frîna- 
re. Se recomandă și 
acționarea 
zatorulul 
dreapta la orice frî- 
nare, ceea ce mărește 
lumina aprinsă spre 
spate.

4Ștergătoarele de
« parbrit să fie

de cauciuc de șter- 
gător nu rezistă 
condiții normale 

. folosire decît un 
înlocuirea lor nu
scumpă și în orice caz 
mult mai ieftină de- 
cit o reparație în 
urma unui accident, 
ce putea fi evitat da
că parbrizul ar fi fost 
perfect curat. în re
zervorul de lichid al 
sistemului de spălat 
parbrizul, 
pe lingă
Perlan, ceea ce va în
lesni o imediată 
perfectă curățire 
geamului.
îngheț, se 
rezervorul 
mestec de 
și cantitate mică de 
glicerina.

Pe șosea, Ia a- 
parițiâ ceții, 
veți cobori a- 

părătoarele contra 
soarelui; astfel oc-'ii 
vor obosi mai puțin 
din tăuza obturării 
unei bune porțiuni a 
„perdelei albe" din 
fața dv- Totodată, a- 
tențla este exclusiv 
limitată pe unghiul 
strict necesar, șo
seaua.

6 Folosiți în tim-
• pul ceții oche

lari fumurii 
deschiși, sau, și mai 
bine, ochelari de cu
loare galbenă; aceștia 
măresc considerabil 
vizibilitatea în ceața.

In ceață foarte 
deasă este bine 
să acționați în

continuu semnaliza
toarele, alternînd în 
permanență dreapta și 
stingă. După cum am 
mai atras atenția, lu
mina care „se aprinde 
— se stinge — se aprin
de* m vede mai bine 
și mal de departe în 
ambele sensuri. Mai

LA TRIPLU - NOU RECORD DE JUNIORI Franke (campion olimpic)

eficace este modifica
rea sistemului de a- 
prindere a luminilor 
de semnalizare, spe
cial pentru ceață ast
fel ca ele să se aprin
dă și să se stingă 
toate 
Orice 
vă poate 
comutator 
tar și Să 
rile și 
necesare.

se 
edneomitent. 

electrician bun 
monta un 

suplirnen- 
facă legătu- 
modific&rile

Dacă dintr-un
• motiv Sau altul 

trebuie să o- 
priți pe șoseă, trageți 
mașina cit mai pe 
dreapta posibil, lăsați 
întotdeauna luminile 
aprinse și nu vă dați 
jos din mașină decît 
prin ușile din dreap
ta. Evitați astfel acro- 
șarea portierei dv. de 
către o mașină care 
vă depășește-

deși
în această situație. în 
ceață, mai bine decît 
ziua. în schimb se 
disting mult mal a- 
nevoios limitele dru
mului. în special par
brizul trebuie să fie 
noaptea perfect curat. 
Dacă totuși aveți sen
zația că nu vedeți su
ficient, nu vă sfiiți să 
dați geamul lateral 
în jos și să scoateți 
capul afară !

încă un lucru 
foarte impor
tant ! Să știți 

că oprirea mașinii pa 
timp de vizibilitate 
foarte proastă n : este 
nici un fel de rușine, 
în ciuda contradicției, 
se ajunge în felul a- 
eesta întotdeauna mai 
repede, și, în orice 
cax, mai sigur la des
tinație.

Concursul de tir dotat cu „Cupa 
orașului București" desfășurat pe 
poligonul Dinamo a revenit trăgăto
rilor Gh. Vasilescu (Olimpia) și Ma
rinei Vasiliu (Dinamo) — realizatori 
a celor mai bune rezultate. Armă 
standard 3x20 f. băieți : 1. Gh. Vasi
lescu (Olimpia) 568 p.> 2. M. Antal 
(Arhitectură) 562 p., 3. D. Hrib
(Olimpia) 560 p; armă standard 3x20 
f. fete: 1. Marina Vasiliu (Dinamo) 
564 p.» 2. Aritina Bițică (Steaua) 564 
p., 3. Mariana Antonescu (Arhitec
tura) 560 p; armă sport 3x20 f. bă
ieți; 1, A. Moraru (Șc. sp. 1) 523 P», 
2. V. Savin (Dinamo) 522 p., 3. C. 
$erban (Oradea) 520 p; armă sport 
3x20 f. fete j 1. Mariana Bor cea ( 
namo) 533 p., 2. Melânia Popescu 
(I.C.F.) 519 p., 3. Rodica Gorgoi
(Steaua) 518 p; pistol liber 60 f. ti
neret : 1. G. Iordache (Dinamo) 527 
p., 2. M. Teodor (Steaua) 527 p.; 3. 
T. Păcuraru (Construcții) 527 p.

într-o altă competiție — etapa a 
^atrâ. a campionatului Capitalei, Mâ- 
riââiâ Antdnescu (Arhitectura) a în
registrat un nou record al țării :

IO altă participantă la 
internațional de scrimă

— București este echipa— București este echipa
■ LEGGIA VARȘOVIA,
M care aproape că se co

I naționala Polo 
sabie și spadă.

t.ovnia Hicmn

Turneul 
de Ia 

clubului 
formație 

confundă cu 
mai ales la

Leggia dispune de 
cei măi reputați, nume cu o mare 

i pe plan internațional. 
—. mai reprezentativ dintre ei 
este Jerzsy Pawlowsky. Perfor
manțele sale: campion mondial în 
1965 Ia Paris și în 1966 la Moscova.

' a ocupat 
locul 2 la C.M. de la Montreal. La 
aproape 40 de ani, excelentul scri- 
mer polonez păstrează nealterațe 

.... _ . atuurile primei tinereți: forță de
572 p (v.r. 570 p) la armă standard® , . .8x20 f. senioare) Hs atac, rezistența remarcabila și o

as cei măi r
i- B rezonanță
7 ® Cel mai 

port S (Dl- g 
eseu B

IAnul acesta, Pawlowsky 
lnni.il 9. 10 Tiff el a la TV/Trv

I

mobilitate de-a dreptul dezarman
tă. în plus, el este posesorul unui 
bagaj tehnic cum îl au foarte pu
țini dintre sabrerii de celebritate 
mondială (Rîlski, Arabo, Mavliha- 
nov ș. a.). Lotul sabrerilor de la 
Leggia mai cuprinde pe Janus 
Kurczab, Jozef Nowara și Andrej 
Piatkowsky.

La spadă, de asemenea, vor fi 
prezenți trăgători cunoscuți, ca 
Henrik Nielaba, fruntaș în multe 
concursuri și competiții europene, 
Bogdan Andrejewsky, Kaczmir 
Barbunsky și Janus Borzymowsky, 
componenți ai echipei reprezenta
tive a Poloniei. :

Floretiștii Leggiei vor sosi în 
Capitală în frunte cu Egon Franke, 
campionul olimpic de la Tokio.

Joi, în zori, la Ora 4, mărșăluind pe șoseaua 
București—Ploiești, sfidînd autostopul — iată ini
țiativa unui grup de tineri, călăuziți de un prin
cipiu esențial : să facă mișcare în folosul organis
mului lor, de dragul exercițiului fizic propriu-zis. 
Deci, sport pentru sport. Condițiile ? Simple, aproape 
biblice, pentru că totul se referă la umbletul pe 
jos, apostolesc.

— Să ne înțelegem, nu e vorbă de marș. Nu, 
noi doar umblăm. Umblăm ca să ne mișcăm, să 
gustăm binefacerile mișcării în aer liber, umblăm 
pentru a vedea. Cum, adică, numai din goana auto
mobilului pot fi văzute frumusețile naturii ? Ca unii 
care nu vom avea posibilitate să ne cumpărăm 
automobil decît peste un număr de ani, cînd, in
gineri fiind, ne vom adînci în profesie și vom avea 
asigurate venituri consistente, nu vrem să pierdem 
acești ani frumoși, „anii de aur" ai primei noastre 
tinereți și mergem și vedem. Da, umblăm, umblăm 
pe jos 1

Astfel ne-a vorbit un student din anul V al Fa
cultății de energetică de la Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej' din București despre 
condițiile în care un întreg grup, mereu mai nu
meros, al colegilor de facultate, de cămin, de can
tină, promovează noul și totuși milenarul sport pe 
care îl practică...

E Victor Mireă care, pentru moment, asumă sar
cinile de președinte al grupului, fără statute, ci 
numai prin bună înțelegere verbală. Din „grupul 
fondatorilor" mai fac parte i Constantin Oprescu, 
Tiberiu Hovaneț, Cristian Rădulescu și Emil Bra- 
șoveanu. Sînt, cum s-ar spune, ctitorii așezămîntu- 
lul de umblători. Lor li s-au alăturat alții, alcătuind 
aâtăzi un adevărat club pe care l-au denumit 
•i „ENERGO—TURING—CLUB".

Globe-trotterl în toată ființa.
— Picioare zdravene ai ? Voință ai ? Timp 

faci, fără să chiulești de la cursuri ? Ei, atunci 
cu noi I

Acesteă-s formele de „racolare', de selectare, de 
înscriere șl de legitimare... Simplu, ca tot ce poate 
deveni măreț.

— He-am făcut niște socoteli care privesc sănă
tatea șl delectarea noastră, — creierul, plămînii, 
•«MM, auzul aestrâ. Stăm multe ere închiși în sălile

_ Franke, accidentat în 1965, a ieșit, 
' 3 Pent™ un timp, din activitatea 

sportivă. Dar el reintră puternic 
în actualitate, în dorința de a 
atinge, anul viitor, forma cea mal 
ridicată, în măsură să-i asigure și 
la Ciudad de Mexico medalia de 
aur. Franke își pune mari nădejdi 
în turneul de la București, unde 
va încerca să atace locul I. De 
aici — socotește el — va începe 
marea călătorie spre Mexic... Ală
turi de Franke, în fața planșelor 
se vor alinia cîteva tinere spe
ranțe ale floretei masculine polo
neze ca Januș Szymanowsky, Ma
rian Woynicka și Marek Poznans- 
ky. Este, de asemenea, posibil ca 
la lotul floretiștilor să fie adăugat 
și cunoscutul 
Rozycki.

Cel mai de 
vîrstă, este lotul 
excepția Ewei Ploch (22 de ani), 
echipa Leggiei cuprinde sportive 
abia trecute de juniorat ca Halli- 
na Lyzonezyk, Bohumila Kamecka, 
Jolantha Raymowska 
Wozhycka. Dintre 
mai cunoscute sînt 
Hallina Lyzonezyk, 
au mai evoluat lă 
cursuri internaționale 
în România.,

în concluzie, Leggia Varșovia 
aduce la București un lot puter
nic în măsură să facă față cu 
succes marii confruntări sportive 
internaționale care va începe sîm- 
bătă. (f. st.)

și Bozen 
acestea, cele 

Ewa Ploch și 
floretiste care 
diferite con-

organizate

Automobil Clubul Român in viteza inliia!
Automobil Clubul Român 

are, de cîteva zile, un sediu 
central în București, str. Ni
kos Beloiânnis nr. 27, și, fi
rește, lă casă nouă — idei 
noi. Dintr-o scurtă convorbi
re preliminară cu secretarul 
general, ing. Vasile Iordă- 
chescu, am aflat detaliile 
unor proiecte imediate sau 
de viitor apropiat pe care ne 
grăbim să le înfățișăm citi
torilor noștri.

POSTURI FIXE 
DE INTERVENȚIE

de curs, în amfiteatre, în laboratoare, în halele de 
experiențe. Stăm, apoi, de trei ori pe zi în sala de 
mese a cantinei, după cum rămînem în camerele 
noastre de dormit, în bibliotecă, la cinematograf, la 
vreun spectacol. De ce, oare, n-am folosi împre
jurarea drumului pînă lă Politehnică și înapoi pen
tru a ne mișca în aer liber ? Nd trezim.,'-deci, cu o 
jumătate de oră mai devreme și 6 pornim pe jos. 
Cei ce se-nghesuie în tramvaie, în troleibuze și 
prin autobuze se uită compătimitor la noi, bieți 
pietoni. La început eram doi, trei. Acum zeci și 
zeci de studenți, locatari ai Complexului studen
țesc de la Grozăvești, folosim umbletul, mersul pe 
jos, în fiecare zi. Apoi, plecarea la practică. Pe șan
tiere, lucrul la instalări de piloni electrici pe co
clauri, pe. măguri, pe coaste de munte, pe dealuri 
sau în plină cîmpie, ne-a impus să umblăm, să um
blăm mult pe jos.

— Bunăoară. — intervine Constantin Oprescu — 
cînd făceam practică la Luduș, am' b’ătut drurirul 
pe jos de la Cîmpia Turzii la Luduș, parcurgînd 25 
km fără să-mi dau seama că am văduvit autobu
zul IRTA de un călător... Toți sîntem cam în aceeași 
situație și cum am judecat la fel, am realizat clu
bul. Și totul- merge bine — de bine ce... mergem ! 
Acum, profitînd de oarecare răgaz, plecăm Ia drum 
lung. Pentru că fiecare dintre cei cinci mem
bri fondatori ai grupului este originar din orașe nu 
prea îndepărtate de București, am hotărît să le 
vizităm pe rînd. începem cu Ploieștii, pe o rută de 
60 de km, cinstindu-1 astfel pe Tiberiu Hovaneț. 
Plecăm joi la ora 4, în zori, și către ora 17 sperăm 
să fim în. Ploiești. .Apoi, cu trenul, revenirea la că
min, căci nimeni nu trebuie să lipsească a doua 
zi de la curs, la care, firește, tot pe jos vom merge, 
în continuare, ne propunem să vizităm Buzăul, de 
unde sînt originar eu, Brăila — de unde e Rădu- 
lescu, 
urmă, 
pentru 
mai e ,

Acțiunea acestor tineri făuritori ai „clubului um
blătorilor" ne readuce la timpurile romantice ale 
sportului. Dar inițiativa lor exprimă o mentalitate 
și un mesaj sănătos, inerent educației tineretului 
din anii noștri. Să le urăm deci „drum bun" acestor 
harnici și întreprinzători flăcăi.

De joi, „ENERGO—TURING—CLUB" își trimite 
globe-trotteril pe șosea... Atenție la regulile de 
circulației V. FIROÎU

îh tot cursul iernii, pe tra
seul de mare trafic turistic 
București — Brașov, servi
ciul de asistență tehnică va 
funcționa cu posturi fixă, in
stalate îndeobște pe lingă 
stațiile de benzină PECO. 
Camionetele galbene („ingerii 
galbeni-4 cum sînt numite), 
bine dotate cu personal spe
cializat și cu materiale, sînt 
gata de intervenție la^ prima 
solicitare. Noul constă în fap
tul că de data aceasta con
ducătorul auto, aflat cu ma
șina în pană, nu mai este 
nevoit să scruteze orizontul 
șoselei în așteptarea 
rului, ci poate apela 
mai apropiat telefon.

Pe șosea, cele trei 
fixe sînt situate lă : 
(Snagov, telefon 106 prin o- 
ficiul Snagov), Cîmpina, în 
centrul o-rașului (telefon 20-05) 
și Predeal, în oraș (telefon 
14—62). Programul de lucru 
al acestor posturi fixe este : 
sîmbătă orele 12—18 și du
minică orele 8—18. Panouri 
pe șosea vor semnala aceste 
posturi și numerele lor de 
telefon (ceea ce nu exclude 
tăierea și păstrarea rînduri- 
lor de mai sus !).

Acest sistem de asistență 
va fi completat, începînd de 
la 1 decembrie, cu un post 
fix în București (pentru raza 
orașului) și o cursă zilnică 
permanentă între Brașov și 
Poiană Brașov, La București, 
camionetele de asistență stau 
la dispoziție permanent, zi și 
noapte, răspunzîhd la telefo-

nul 15.41.85. La Brașov, ca
mioneta de asistență va cir
cula regulat între Casa ofi
țerilor și hotelul „Sport", pu
țind fi de asemenea sesizată 
la filială O.N.T. din orașul 
Poiana (telefon 13174).

Menționînd câ asistența se 
acordă — în toate cazurile : 
pane, avarii, înzăpeziri etc. 
— gratuit membrilor A.C.R-, 
se naște întrebarea firească: 
ce vor face ceilalți posesori 
de autoturisme ? Există un 
singur răspuns : nu le rămî- 
ne decît să se grăbească cu 
înscrierea la cea mai apro
piată filială a Automobil 
Clubului Român 1

Pornind de la îngrijorătoa
rea situație a circulației de 
noapte — poziția nepotrivită 
a farurilor și implicit mane
vrarea lor nereglementară — 
A.C.R. intenționează, împreu
nă cu organele de miliție, să 
instituie un post de control 
al farurilor pe șosea, undeva 
pe ruta București — Brașov. 
In proiect se află, de ase
menea, o stație de reglare a 
farurilor în București căreia 
membrii bucureșteni ai A.C.R. 
sînt insistent invitați să 1 se 
adreseze, pentru a evita ne
plăcerile traficului de noap
te.

Și acest ajutor se acordă 
gratuit membrilor A.C.R.

INSTRUCTAJ DE IARNĂ
Vdnlnd în întîmplnerea do

rinței multor automoblliști 
începători, A.C.R. va relua 
și anul acesta — o dată cu 
primele înghețuri și zăpezi 
-- antrenamentele de condu
cere în condiții dificile de 
iarnă. In parcul expoziției, din 
dreptul Casei Scînteii, instruc
tori de înaltă calificare vor 
transmite doritorilor noțiuni 
teoretice șl sfaturi practice 
privitoare la manevrarea au
tomobilului pe polei, gheață 
sau zăpadă.

Pe poligonul stabilit, antre
namentele vor avea loc zil
nic în orele de după-amiază.

Hfe « ■
SS

1

(prin lumea automobilistică)
9 Linia de demarcație din S lj- 

locul 
nian 
albă 
torii
fost cel dorit de autoritățile loca
le : în zona marcată în acest fel, 
conducătorii de mașini au înceti
nit mersul într-o proporție mai 
mare decît se înregistrează la sem
nalizările clasice pentru 
vitezei.

9 R. S. 
construirea 
străzi 
Primă 
Prâga, 
mează 
pînă în anul 1973

9 Uzinele engleze Astân-Mârtin 
intenționează să construiască o ma
șină ultra-rapidă care poate atin
ge o viteză de 320 km pe oră.

9 Noul tip de mașină Rover eu 
motor V8 de 3,5 litri, realizat Î<1 
mare parte din aluminiu, dezvoltă 
o putere cu 30 la sută superioară 
motoarelor de capacitate egală și 
are o greutate mai mică cu 100 
de kg.

® O mare surpriză o constituie 
apariția noilor modele ale automo
bilelor japoneze Honda care, la 
cilindree foarte mici (360—600—800 
cm), datorită motoarelor cu axe cu 
came în chiulasă, carburatoarele 
dubiu corp etc., obțin puteri spe
cifice foarte 
C.P./10G0 cmc) care 
cîțiva ani erau apanajul mașinilor 
de curse.

9 Firma germană NSU a anun
țat comercializarea noului automo
bil R 80 cu motor Wankel cu dublu 
piston rotativ, care, după udele 
aprecieri, va revoluționa tehnica 
automobilelor.

9 Un automobil caracterizat. de 
presa de specialitate ca extrem de 
reușit este noul Fiat 125, care îm
bină performanțele ridicate cu 
confortul și securitatea. Este unul 
din puținele modele cu motor 
avind două axe cu came în cliiu- 
lasă.

9 Urmare directă a campaniei 
de presă dusă anii trecuți de avo
catul american Nader, în Statele» 
Unite s-au adoptat o serie de legi 
privind evitarea poluării atmosfe
rei de către gazele de evacuare, 
privind frînarea, precum și unele 
măsuri privind securitatea pasa
gerilor. Pentru a adapta mașinile 
europene la drasticele norme ame
ricane, constructorii au trebuit să 
adapteze unele dispozitive speciale 
la produsele lor. Firma VW, de 
pildă, a elaborat un sistem de in
jecție de benzină, funcționînd e- 
iectronic, care permite o dozare 
corectă a amestecului aer-benzină 
si astfel împiedică formarea de 
gaze incomplet arse.

9 Din ce în ce mai multe firma 
aplică transmisiile automate la 
produsele lor : Fiat 850 IdfO- 
couvert, Vauxholl, Mercedes, Glaa, 
B.M.C. etc. Pînă și firma Porsche, 
renumită, prin automobilele da 
sport pe care le produce, a pus la 
punct un tip cu transmisie auto
mată, care se pare că nu alterează 
cu nimic plăcerea conducerii spor
tive, avînd în schimb avantaja 
certe la circulația în oraș.

lnni.il
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ULTIMA VERIFICARE

A LOTULUI
• Selecționabilii au susținut un joc-școală In 
compania Politehnicii București ® In locul lui 
Codreanu (accidentat) a fost chemat Lucescu 

® Astăzi se pleacă la Berlin

Ieri după-amiază, pe stadionul 
„23 August", lotul național de fot
bal a fost supus unei ultime veri
ficări înaintea partidei de sîmbătă, 
de la Berlin, cu reprezentativa R.D. 
Germane, în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic. Verificarea s-a 
produs sub forma unui joc-jcoală, 
în care selecționabilii au avut ca 
parteneri pe fotbaliștii echipei 
bucureștene Politehnica. Ținînd 
seama de eforturile pe care jucă
torii le-au depus în etapa de cam
pionat disputată duminică și de 
cele pe care vor trebui să le facă 
în meciul de la Berlin, antrenorii 
Angelo Niculescu și Ștefan Onisie 
au recomandat componenților lotu
lui să nu forțeze prea mult.

Jocul-școală «-a desfășurat pe 
durata a trei reprize de cîte 30 de 
minute fiecare. S-a urmărit, în
deosebi, aplicarea unor idei tactice 
discutate în prealabil cu prilejul 
ședinței de pregătire teoretică. 
Pentru corectarea unor greșeli, jo
cul a fost întrerupt de mal multe 
ori.

In primele două reprize, lotul a 
evoluat în următoarea formație: 
COMAN - SĂTMĂREANU, D. 
NICOLAE, DAN, MOCANU — 
GHERGHELI, KOSZKA] — NAS-

TURESCU, CONSTANTIN, DO- 
BRIN, IONESCU. în cea de a 
treia repriză au fost folosiți toți 
ceilalți jucători: Ivăncescu l-a 
schimbat pe Sătmăreanu, Barbu pe 
D. Nicolae, Codreanu pe Năstu- 
rescu, Soo pe Constantin și Li- 
bardi pe Dobrin. în locul lui Co
man a trecut portarul Politehnicii, 
Ojoc, în timp ce Adamache a apă
rat buturile formației studențești.

Selecționabilii au’ învins cu sco
rul de 3—1, prin golurile marcate 
de Ghergheli, Soo și îonescu (pen
tru studenți a înscris Boneș), dar, 
avînd în vedere condițiile în care 

joc-școală, 
o semnifi-

s-a desfășurat acest 
scorul nu prezintă nici 
cație.

La sfîrșitul jocului, antrenorul 
Angelo Niculescu ne-a 
că la Berlin va fi aliniată formația 
care a evoluat ieri în primele două 
reprize. Ca jucător de rezervă, în 
locul lui Codreanu, care s-a acci-

a

ROMANIA - UNGARIA RAPID

(JUNIORI) SE VA JUCA

CERE AMÎNAREA MECIULUI
CU

comunicat

a solicitat conducerii 
Universitatea Craiova

de Lupescu). A oondus brigada T. 
Sîrbu, D. Predescu (toți din Bueu-

pasă dată 
centru), C.

Pe stadioane și in culise

stadionul ______  _____ _ ____ _____
amicală dintre Rapid și Progresul. Meciul nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic satisfăcător. Deși lipsită de aportul a cinci 
titulari (chemați In lotul reprezentativ), Rapid s-a Impus, 
in repriza a doua, în fața unei formații greoaie, lipsită de 
clarviziune șl Insistență în joc. Golurile au fost înscrise de 
Pop (min. 39), Neiagu (min. 56, 58), respectiv, Stoicescu (mln. 87 — dintr-o ------ . . . . . —
Malacopol (la 
rești).

RAPID

Angelo Niculescu, uibitru
cu maniere neobișnuite: a oprit 
deseori jocul Lotul A—Politehnica 
București pentru a cere... repeta
rea fazei.

LA PITEȘTI
9

Meciul dintre echipele de ju
niori ale ROMÂNIEI și UNGA
RIEI, contînd pentru prelimina
riile turneului U.E.F.A., se va dis
puta la 23 NOIEMBRIE în orașul 
PITEȘTI, în loc de Tîrgoviște, 
cum fusese stabilit initial.

Partida va fi condusă da un 
arbitru polonez.

D. POPESCU Sl-A RELUAT
ANTRENAMENTELE

După cum ne-au anunțat an
trenorii săi, va fi apt de joc pen
tru meciul 
noiembrie.

cu Valencia de Ia 30

dcntat (întindere musculară), 
fost chemat în lot Lucescu.

în cursul dimineții de azi 
avea loc plecarea la Berlin, 
avionul.

30
va
cu

C. FIRANESCU

Unde începe și unde

sfîrșește disciplina ?
Unora 11 se va părea curios că auzind clteva vorbe care nu-i 

privesc direct, cineva nu mai poate avea liniște. El bine, sînt în 
această situație încă da luni seara cînd colegul nostru de redac
ție Valentin Păunescu, apreciat colaborator al suculentei rubrici 
sportive a Radiodifuziunii, a lansat în eter cele cîteva cuvinte prin 
care Informa opfnia publică despre un fapt cu totul neobișnuit 
pentru cariera sa de publicist sportiv: un fotbalist refuzase să-i 

dea o declarație fără a cere în prealabil încuviințarea antrenoru
lui său ! Întîmplarea a fost comentată ca un fapt cu totul remar
cabil sub raport disciplinar, menit să ajute refacerii omogenității 
sufletești a echipei Dinamo București, aflată — după cum se știe 
— într-o stare oarecum precară. Jucătorul cu pricina: Ion Nun-

Poate constitui refuzai « ear* a tost înttffipinat cronicarul 
un act de disciplină în condițiile relatate de colegul V. Păunescu 1

Iată de ce nu am mai avut liniște I Părerea mea este cu totul 
alta. Lăsînd Ia o parte persoana lui Ion Nunweiiler, jucător cu 
mare experiență, căpitan al formației bucureștene și în repetate 
rînduri al naționalei, ca șl personalitatea sa, care-1 dădeau drepiul 
să-și exprime un punct de vedere, mă tulbură mai mult ideea 
falsă despre disciplina sportivă, despre felul nefericit în care ea 
poate fi uneori interpretată, fiind invocată în mod fals în antiteză 
cu o altă calitate pe care sportul încearcă s-o modeleze; perso
nalitatea jucătorului, capacitatea lui intelectuală de a-șl exprima 
o opinie despre sportul pe care l-a îndrăgit, curajul multiplu, 
transferat din lupta de pe teren în cea a gîndirii și exprimării 
libere, chiar dacă succesul nu a surîs echipei celui solicitat să 
răspundă.

Desigur, un sportiv poate evita sau refuza, din oboseală sau 
din cine știe ce alte cauze personale, acordarea de interviuri sau 
de simple declarații cu condiția ca măcar cronicarul de speciali
tate să nu așeze faptul pe soclul disciplinei, subiiniindu-1 ca 
exemplu.

Sportivii au atîtea prilejuri să fie disciplinați (din păcate toc
mai Ia jocul cu pricina s-au comis multe acte de indisciplină fla
grantă cărora Nelu Nunweiiler a dorit probabil să li se sustragă 
neacordînd nici o declarație) incit nu este necesar s-o facă tocmai 
cînd li se cere să-și explice lipsa de disciplină. Ei ar putea să 
gîndească însă altfel. îi privește. Noi însă, profesioniști ai scrisu
lui, nu avem dreptul să ne înșelăm. Mai ales colegul Valentin Pău
nescu, care în ziarul nostru a reprobat în cronica aceleiași zile fap
tele de la Tîrgu Mureș cărora le-a fost martor ocular.

Fiindcă, orice s-ar spune — există și o disciplină a scrisului. 
Mai ales a celui profesionist

EM. VALERIU

Astăzi la Brașov

Lotul de tineret —
F. C. Karl Marx Stadt

Meci atractiv — astăzi — în 
orașul de sub poalele Tîmpei: LO
TUL NOSTRU DE TINERET, care 
se pregătește în. vederea meciului 
cu reprezentativa similară a R. F. a 
Germaniei, primește replica for
mației F. C. KARL MARX STADT.

Antrenorii DINCA SCHILERU 
și GHEORGHE NUȚESCU vor ali
nia următorul „11“ : Gornea—Kis, 
Boc, Dinu, Deleanu—Lupulescu, 
Olteanu—Grozea, Oblemenco, Du- 
mitrache, Țarălungă.

Pa parcursul jocului, antrenorii 
vor mal întrebuința și o serie de 
rezerve, dintre Pilcă, Velea, De- 
șelnicu, Jercan și Oprîșan.

Iată și formația echipei F. C. 
Karl Marx. Stadt : Hambet—Ril- 
drieh, A. Muller, P: Miiller, Feister— 
Kreul, Schuster—Steinman, Sorge, 
Posselt, Lienmann.

S-A ÎNCHEIAT
CAMPIONATUL ȘCOLAR 

AL RAIONULUI 11 AUGUST 
Desfășurat s-în- -organizarea Sec

ției de învățămînt a raionului 
„23 August" (șef secție prof. C. 
Predoiescu) și a Consiliului ra
ional al pionierilor (președinte 
prof. Stancu), campionatul a în
trunit lă start 22 de echipe șco
lare însumînd circa 300 de tineri 
fotbaliști.

Finala — disputată între școlile 
199 și 16 — a prilejuit o întrecere 
aprigă. Meciul s-a terminat Ia 
egalitate, dar învingătoare a fost 
declarată echipa școlii 199, dato
rită mediei de vîrstă mai scă
zută.

S-au evidențiat o serie de ele
mente talentate printre care, M. 
Sipoș, M. Călărașu, Gh. Geantă. 
Remarcăm pasiunea unor cadre 
didactice ca Aurelia Osnaga, M. 
Făgărășanu, C. Cîrligeanu și 
Dana Ungureanu,

prof. Grigore GHICA

ȘI
DIN

5
DE ZIARIȘTI 
FOTOREPORTERI

R. F. A GERMANIEI
ANUNȚAT SOSIREAȘI-AU

PENTRU A ASISTA LA PAR
TIDA AMICALA ROMÂNIA — 

F. a GERMANIEI de la 22
noiembrie. Comentariile privind 
interesul pentru acest meci par 
inutile.

R.

Astăzi, ou stadionul Voința:
IOTUL DE JUNIORI - VOINȚA

In cadrul pregătirilor pentru 
meciul cu Ungaria, lotul de ju
niori susține un joc de verificare, 
întîlnind formația Voința din 
campionatul orășenesc, seria a 
II-a.

1
«PROGRESUL 3-1 (1-0)

Giuieștl a găzduit, Ieri după-amiază, partida

• • •

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Valentin StănescuAntrenorul

F.R. Fotbal amînarea meciului cu 
(etapa a XlII-a), avînd în vedere încărcatul program 
internațional, la nivelul echipelor reprezentative, în 
care sînt angrenați o parte din jucătorii giuleșteni.

De altfel, și conducerea tehnică a clubului Steaua — 
din aceleași motive — discută oportunitatea partidei 
Steaua — Petrolul (aceeași eta
pă). în eventualitatea că în jocu
rile internaționale, din zilele care 
urmează, vor avea accidentați, e 
mai mult ca sigur că și antre
norii echipei din calea Plevnel 
vor cere amînarea meciului cu 
Petrolul.

La 23 noiembrie

Rapid—Lokomotiv Moscova
CAMPIONATUL EURO- 

FEROVIAR, LA BUCU- 
pe un stadion ce se va 
ulterior. în eventualitatea

ÎN 
PEAN 
REȘTI, 
stabili 
că Rapid nu va putea alinia toți
titularii (din cauza programului 
internațional al echipelor repre
zentative), formația va fi alcă
tuită cu jucători de la alte echipe 
feroviare românești (C.F.R. Timi
șoara, de exemplu). Dacă Rapid 
va obține calificarea (întîlnirea 
se desfășoară în cadrul semifi
nalelor), In finală va întîlnl for
mația Lokomotiv Sofia, fruntașă a 
campionatului bulgar.

DUMINICA IN CAPITALA
vor disputa următoarele 
de fotbal:

.. .se
meciuri

# Stadionul GIULEȘTI, ora 121 
Rapid C.F. București Rapid 
Plopeni (divizia G) j

• Stadionul DINAMO (terenul 
II), ora 11 : Dinamo Obor Bucu
rești — Poiana Cîmpina (Cupa 
României);

• Stadionul GHENCEA, ora 
Steaua — Progresul.

Ui

Terenul „Timpuri noi" din Capi
tală. Aici își susțipe meciurile 
echipa Flacăra roșie in campio
natul diviziei C. Aproape la fie-

Un vast program pentru campionatele sportive școlare

Școlarii pe pista 
întrecerilor

La vîrsta noastră, e firesc să fim cuprinși 
de nostalgie ori de cîte ori scriem despre 
sportul școlar. Ne stăruie în minte stîlpii 
uniți cu sfoară ai lui Carol Eilhard din curtea 
liceului timișorean, ne stăruie în minte 
bățul de oină al profesorului P. Tănăsescu de 
la liceul bucureștean „Gh. Lazăr". Ce evocă 
aceste amintiri ? Pasiune pentru sport, inii 
nit mas mare decît mijloacele reglementate 
ce ne stăteau Ia îndemină, nouă, elevilor de 
atunci. Era vremea cînd „exerciții de ordine", 
„excerciții de vioiciune", „exerciții calmante" 
— se grupau sub litiu! „activitate școlară", 
în timp ce sporturile, toate la un loc, erau 
categorisite „activitate extrașcolară" !

Iar astăzi, într-o impresionantă evoluție, ne 
aflăm in fața a nouă pagini, dens dactilo
grafiate, care detaliază „organizarea cam
pionatelor sportive școlare în anul școlar 
1967/1968". Documentul acesta sintetic ne 
duce cu gîndul la hrisovul lui Alexandru

Ipsiiante, domn al Munteniei, care, în 1776, 
menționează pentru școlari indicația de a face 
„vreo gimnastică pentru exercițiu, timp d«? 
o oră, după dejunare"...

Așadar, anul acesta (socotit nu calenda
ristic, ci în termeni școlari), avem un 
campionat republican pentru școlile generale 
și tradiționalul campionat republican școlar 
rezervat liceelor teoretice, liceelor pedago
gice, liceelor cu program de educație fizică, 
liceelor militare și liceelor de specialitate. O 
masă imensă de elevi pornește pe pista între
cerilor pentru a i desemna pe campionul 
clasei (primul și cel mai mîndru titlu 
ce stă ia îndemină unui școlar), pe campio
nul școlii, apoi pe campionul școlar al ora
șului și la urmă pe asul nec plus ultra, pe 
campionul școlar al țării ! O scară tentantă 
pentru performanțe individuale sau colec
tive, dar în primul rînd un cadru admirabil 
pentru desfășurarea activității sportive în 
școli.

Elevii școlilor generale (clasele V—VIII) se 
vor întrece ia atletism, gimnastică, baschet, 
handbal, volei, tenis de masă, fotbal, șah, oină, 
Dar, în funcție de tradiții, de condiții mate
riale, geografice și de cadre de specialitate 
existente, se pot organiza întreceri și la pa
tinaj, înot, scrimă, sporturi nautice, concursuri 
de săniuțe. Interesantă ni se pare introducerea 
la competiția de atletism, a unui tetration — 
care implică : o alergare pe 60 m, o săritură 
în lungime, o săritură în înălțime și arunca

rea mingii de 150 g — probă complexă cu 
totul potrivită tinerilor care nu au împlinit 
15 ani.

Elevii de liceu (clasele IX—XI) se vor În
trece la atletism, gimnastică, baschet, hand
bal, volei, fotbal și schi (sport la care au 
drept să participe și elevii din clasele 
V—VI»). Singura noastră nedumerire pri 
vește absența din această listă a sportului 
de strictă utilitate : natația !

Exercițiile de gimnastică vor fi executate 
pe muzică ; meciurile la jocuri sportive se 
dispută „sistem divizie"; departajarea echipe
lor la egalitate se face după criteriile cam
pionatelor naționale etc. Ce de tentații ! Nimic 
nu ne deosebește de „oamenii mari" (nici 
măcar invitația de a crea „o atmosferă de 
deplină echitate sportivă" !),

Școlarii pornesc la întreceri. Unii nu se 
vor opri pînă Ia Grenoble, Mexico, Sapporo 
sau Miinchen... De asta se vor îngriji pro
fesorii de educație fizică, înarmîndu-i cu cu
noștințele și deprinderile necesare pentru a 
putea face față cerințelor competiționale. De 
asta se vor ocupa conducerile școlilor, care 
vor lua măsuri de ameliorare a bazei mate
riale, punînd accent pe asigurarea unor spații 
corespunzătoare și pe amenajarea unor baze 
sportive simple în curțile școlilor.

Hai a VIII-a C ! (Cifrele și literele rămînînd, 
firește, libere la opțiune).

Vib

Zonele campionatelor republicane școlare
BASCHET

Zona I — Bid.șov, București, Galați, Lie. cu program 
ed. fizică Galați

de

Zona a II-a — Crișana, Bacău, Ploiești, Lie. cu program 
educație fizică Craiova

de

Zona a III-o — Mureș-Autonomă Maghiară, Maramureș, Iași, 
cu program de ed. fizică Tg. Mureș

Llc.

Zona a IV-a — Argeș, Dobrogea, Oltenia, or. Constanta, Lie. 
program de ed. fizică București

eu

Zona a V-a — Cluj, Hunedoara, Suceava, Banat, Lie. cu i 
gram de ed. fizică Oradea

pro-

Zona a Vl-a

HANDBAL

— Oraș București

Zona I — Iași, Suceava, Galați, Lie. cu program de 
fizică Tg. Mureș

ed.

Zona a II-a — Ploiești, Dobrogea, or. Constanța, București, 
cu program de ed. fizică Brașov

Llc.

Zona a IlI-a — Bacău, Cluj, Mureș-A.M., Lie. cu program 
ed, fizică Iași

de

Zona a IV-a — Banat, ©Itenia, «Tflșane, Arfe*

Zona a V-a

Zona a Vl-a
VOLEI
Zona I
Zona a, II-a 
Zona a IlI-a

Zona a IV-a

Zona a V-a 
Zona a Vl-a
FOTBAL
Zona I
Zona a II-a 
Zona a 111-a
Zona a IV-a 
Zona a V-a
Zona a Vl-a
Notă

Regiunile

— Hunedoara, Maramureș, Brașov, Lie. cu pro
gram de educație fizică Timișoara

— Oraș București

— Oltenia, Banat, Hunedoara, Galati
— Suceava, Brașov, Iași, Bacău
— București, Mureș-A.M., Cluj, Lie. cu program 

de ed. fizică Cluj.
— Maramureș, Crișana, Argeș, Llc. cu program 

de ed. fizică Rm. Vîlcea
— Galați, Ploiești, Dobrogea, or. Constanta
— Oraș București

— Cluj, Maramureș, Banat, Crișana
— Galați, Suceava, Iași, Bacău
— Oltenia, Hunedoara, Argeș
— Ploiești, București, Dobrogea
— Brașov, Mureș-A.M., or. Constanța
— Oraș București

subliniata sini argaaizateaxa.

■

HO

S

care partidă, în incinta terenului 
există o avalanșă de persoane, 
uncie care au dreptul, altele 
care nu... Iată o imagine în care 
se pot vedea condițiile de dispu
tare a meciurilor echipei sus- 

amintite...
Foto: N. Tokacek

O Imagine cu valoare de simbol: singurul
atacant al Progresului, lingă Andrei, « Stoi-
ce«cu. (Fază din meciul amical Rapid—Pro
gresul).

CE MAI BĂIEȚII...
Crîsnic, Romoșan, Panalt, 

Farcaș II. Patru nume de care 
sînt legate multe din succesele 
echipei minerilor din Valea 
Jiului. Era în perioada 1951— 
1964.

...Anii au trecut. Am vizitat 
de atunci de nenumărate ori 
Petroșenii. Jiul are azi în for
mație jucători tineri : Libar- 
di. Stoker, Peronescu. Sînt ta- 
lentați și au adus de atîtea 
ori satisfacții suporterilor lor. 
Dar, de fiecare dată, cînd 
vine vorba de fotbalul de pe 
aceste meleaguri, nu se poate 
să nu se amintească de Crîs
nic, Panait, Romoșan sau Far
caș II. In acele momente par
cări vezi pe gazon. ~ ’ 
chipui pe Crîsnic, 
mereu cu zîmbetul 
stînd intre buturi, 
rul era la marginea 
dar el nu se speria. Apărea 
ca din pămînt, întindea mi
raculos o mînă sau un picior 
și poarta minerilor era sal
vată. Lumea aplauda. Crîsnic 
răspundea simplu, cu un zîm- 
bet. Cită încredere dădea el 
echipei I Acum, deși au trecut 
«tifla ani, Indiferent cu cine 
stai de vorbă, cu un minei 
de la Petrila sau cu un meca
nic de la întreprinderea de 
gospodărire orășenească, fie
care, cu lux de amănunte, îti 
povestește cîte ceva din viața 
băieților care au apărat culo
rile Jiului în prima divizie a 
țării. Crîsnic și Panait — deși 
au jucat în perioada lui Voi- 
nescu și Apolzan — au făcut 
parte din prima noastră renra- 
zentativă.

— Ce fac azi Crîsnic, Pa
nait, Farcaș II și Romoșan t

Dacă cineva pune această 
întrebare, răspunsul vine fără 
întîrziere. Doar în mijlocul 
oamenilor de aici, din Valea 
Jiului, au.crescut acești băieți 
și oamenii îi cunosc bine. Și 
acum ei fac cinste echipei in 
care au jucat, întregului oraș.. 
Crîsnic, Panait, Farcaș II șl 
Romoșan sînt azi ingineri. Pe 
vremea cînd jucau fotbal îsf 
împărteau timpul între stadion 
și facultate. De multe ori, în?- 
poiați dintr-o deplasare, de la 
gară plecau direct în sala do 
curs. Toți au urmat Institutul 
de mine. Cînd ne-am intere
sat unde lucrează, bucuria a 
fost și mai mare. Am aflat că, 
datorită bunei lor pregătiri 
profesionale, au fost promovați

Ți-1 ’ în- 
portarul 

pe buze, 
Adversa- 
careului,

în munci de răspundere. Ion 
Panait, de pildă, este șeful 
sectorului electromecanic la 
mina Petrila. Aurel Crîsnic — 
ca și pe teren — este aproape 
de Romoșan — lucrează în a 
ceeași întreprindere, la I.G.O. 
Fostul portar — cel care își 
îndruma cu pricepere apără
torii — este inginer șef ad
junct, iar fundașul de atunci 
—• este directorul întreprinde
rii. Blondul mijlocaș, Emeric 
Farcaș II, e tot director, dar 
al întreprinderii de industria 
locală. Cu asemenea sportivi 
pe bună dreptate, oricine sa 
poate mîndrl.

...Cum trece timpul. Crîsnic 
are 42 de ani. Panait — 43, 
Romoșan — 34, iar Farcaș — 
35. Toți (plăcută coincidență) 
au copii : Crîsnic și Panait 
cîte o pereche, Farcaș, un 
băiat, iar Romoșan... trei fetițe.

între serviciu și 
timpul este drămuit 
fiecare. Dar, prima 
— fotbalul — n-a fost trădată. 
Pe Farcaș l-am întîlnit în
tr-o duminică în drum spre 
stadion. Pe Romoșan l-am vă
zut în tribună la meciul cu 
Steagul roșu. Panait a absol
vit cursul de arbitri, organi
zat de federație. Toți urmă
resc evoluția echipei lor dra
gi, o aplaudă la victorie și 
fac îngrijorați calcule cînd 
situația în clasament nu o 
prea bună. Inimile le-au ră
mas lingă echipa pe care au 
slujit-o mai bine de 10 ani — 
ieri, patru fotbaliști activi, 
azi, patru ingineri destoinici 
și patru susținători ai lui U- 
barcli, Stoker și Peronescu.

familie, 
pentru 

dragoste

Constantin ALEXE

P.S. Duminică 5 noiembrie 
după ce am transmis cronica 
meciului cu Steagul roșu, cînd 
acest 
m-am 
foștii 
mul
Ștefan Szoke, de la Procura
tura orașului Petroșeni. 
l-am ales pe acest 
Fiindcă îi cunoaște 
bine. Procurorul Ștefan 
este una și aceeași persoană 
cu fostul mijlocaș al echipei 
Minerul Lupeni. Ce mai băieți 
a avut fotbalul din Valsa 
Jiului I

material era ca și 
interesat din nou 
jucători ai Jiului, 
interlocutor mi-a

scris 
de 

Ulii- 
fost

De ce 
om ? 

foarte 
Szoke

C. A.

LOTO • PRONOSPORT « LOTO • PRONOSPORT
ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORILOR 
DE LA TRAGEREA AUTOTU
RISMELOR IOTO DIN 14 NO

IEMBRIE 1967

Biletele (duplicatele) considerate 
ciștigătoare trebuie depuse la agen
țiile LOTO-PRONOSPORT pînă 
sîmbătă 18 noiembrie 1967, ora 13,00 
în localitățile reședință de regiune, 
iar în Celelalte localități pînă vineri 
17 noiembrie 1967 la ora 13,00.

Plata premiilor de la această 
tragere se face astfel :

— in Capitală, începînd de

sîmbătă 25 noiembrie 1967, prin 
casieriile Loto-Pronosport;

— in țară, aproximativ de luni 
27 noiembrie 1967 prin casieriile 
proprii Loto-Pronosport și prin 
mandate poștale.

Premiile de la această tragere se 
pot ridica de la casieriile Loto- 
Pronosport pînă la 29 decembrie 
1967.
CONCURSUL PRONOEXPRES NR. 46 

DIN 15 NOIEMBRIE 1967
EXTRAGEREA I :

5 27 34 44 8 17 — 23 49
FOND DE PREMII : 474.577 lei din 
care 32.861 lei report la cât. I.

EXTRAGEREA A II-A :
43 33 20 34 39 48 — 5 7

FOND DE PREMII : 347.529 lei din 
care 31.747 lei report la categoria I.

Premiile de 25.000 lei atribuite prin 
tragere la sorți unor variante de la 
categoriile a II-a de In extragerile I 
și II au revenit participanților Ni
culescu Ion din București și Drăgan 
Ion din comuna Urlați.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO DIN 

10.XI.1967
Categoria I : 2 variante sfert a 

48.607 lei; categ. a II-a : 7 a 15.764 lei 
și 9 a 3.941 lei : categ. a IlI-a 169 a 
920 lei și 169 a 230 lei ; categ. a IV-a 
511 a 360 lei și 649 a 90 lei ; categ. a 
V-a 894 a 243 lei șl 1.223 a 60 lei.

ECHIPA preîeratâ JUCĂTORUL preferatÎN IMAGINILE DIAPOZITIVELOR COLOR
Magazinele specializate cu articole de artizanat, foto, librăriile 
și principalele tutungerii sînt aprovizionate cu DIAPOZITIVELE COLOR 

care le doriți



FRANCISC BO LA 
a cucerit medalia de argint
la campionatele mondiale de lupte libere de la Delhi A. GRINȚESCU: „Acum ori niciodată!"

FRANCISC BOLA

Sportivii sovietici deținători a trei titluri Nu poate fi grupă mai dificilă decit cea de la București 
declară cunoscutul internațional

a reușit să reediteze perfor
manța realizată In 1965 la C.M. 
de la Manchester, obținînd me
dalia de argint la recentele în
treceri din capitala Indiei.

DELHI 15 (Agerpres). — Pe 
stadionul National din Delhi, în 
prezența unul număr record de 
spectatori, au fost desemnați 
cei 8 campioni mondiali 
lupte libere. întrecerile 
fășurate pînă la miezul 
ții, au fost urmărite cu 
sebit Interes de un public 
ziast, care a recompensat 
plauze puternice pe noii dețină
tori ai centurilor mondiale, 
remarcabil succes au obținut 
tătorii echipei U.R.S.S. care 
cucerit trei medalii de aur 
patru de argint, ocupînd primul 
îoc în clasamentul general pe 
națiuni. Sportivii japonezi au cîști- 
gat două medalii de aur și una 
de bronz, iar cel din Iran una de 
aur șl una de bronz. Luptătorii 
turci care porneau mari favoriți 
ai campionatelor au obținut doar 
o medalie de aur. Marea sur
priză a campionatelor a furni
zat-o luptătorul francez Daniel

la 
des- 
nop- 
deo- 

entu- 
cu a-

Un 
lup- 

au 
Și

Robin, clștlgător al medaliei de 
aur, la categoria semimijlocie.

Dintre luptătorii români cea 
mal frumoasă comportare a a- 
vut-o „mijlociul* Francisc Boia, 
care a intrat în posesia medaliei 
de argint. La această categorie 
lupta pentru victorie a fost 
deosebit de spectaculoasă. Titlul 
mondial a revenit luptătorului 
sovietic Boris Gurevici, cu un 
număr mai mic de puncte rele. 
De remarcat că în turneul final 
Boia a reușit să-l învingă la punc
te pe Gurevici, la capătul unei 
partide extrem de 
clasîndu-se înaintea 
riți al categoriei 
Giingor șl Iranianul

Clasamentele pe 
muscă: 1. Shigeo Nakata (Japo
nia) ; 2, Richard Sanders (S.U.A.); 
3. O Jung Yong (Coreea de sud); 
cocoș : 1. Aii Aliev (U.R.S.S.) ; 
2. Blshember Singh (India) ; 3. Aii 
Talebl (Iran); pană: 1. Massaki 
Kaneko (Japonia) ; 2. Elken Ta-

3. Mike Young

Pugbiștii mostovițî 
au evoluat la Praga

Numeroși spectatori au ur
mărit la Praga meciul interna
țional de rugbi dintre echipa 
Slavia Praga și selecționata ora
șului Moscova. Rugbiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 9—3 (3—0).

Bob Hewitt, component al re
prezentativei de tenis a Republicii 
Sud-Africane, s-a accidentat în 
timpul jocurilor cu echipa Indiei, 
din cadrul semifinalei inter-zone a 
„Cupei Davis*. El a suferit o în
tindere de ligamente și medicii au 
declarat ca incerta participarea sa 
la finala R.S.A. — Spania, progra
mată la sfîrșitul acestei luni, la 
Johannesburg. Hewitt ar urma să

pasionante, 
marilor favo- 

— turcul 
Agili.

categorii:

Start In sezonul internațional 
Australia

deev (U.R.S.S.) ;
(S.U.A.) | ușoară: 1. Abdul Mo
hamed (Iran) ; 2. Zalvet Berlașvill 
(U.R.S.S.) ; 3. Enio Vîlceev (Bul
garia) ; semimijlocie : 1. Daniel 
Robin (Franța) ; 2. Guliko Saga- 
radze (U.R.S.S.) ; 3. Tatsu Sasaki 
(Japonia) ; mijlocie : 1. Boris Gu- 
revici (U.R.S.S.) ; 2.
BOLA (România) ; 3. Balbar Mon- 
rhbat (R. P. Mongolă) ; semigrea : 
1. Ahmet Ayik (Turcia) ; 2. Soba 
Lomidze (U.R.S.S.) ; 3. Seld Mus- 
tafov (Bulgaria); grea: 1. Ale
xandru Medved (U.R.S.S.) ; 2. Vîl- 
ko Kostov (Bulgaria) ; 3. Larry 
Kristoff (S.U.A.).

în clasamentul pe echipe pri
mul loc a fost ocupat de U.R.S.S. 
cu 41 de puncte, urmată de Ja
ponia cu 22 puncte, Iran cu 18 
puncte, S.U.A. cu 17 puncte, Tur
cia șl Bulgaria cu cîte 15 puncte 
etc. Echipa României a totalizat 
5 puncte.

La sfîrșitul campionatelor în 
cadrul festivității de premiere, a 
luat cuvîntul Roger Coulon, pre
ședintele Federației internaționale 
de lupte.

FRANCISC

Pentru prima oară, poloișțil de 
la Dlnamo București nu voi mal 
trebui să-și facă valizele și să ia 
avionul șfcre kfagdeburg sau Za
greb {cum au făcut-o regulat în 
ultimele trei ediții), pentru a ob
ține' dreptul de a juca în faza fi
nală a „C.C.E.*. De flata aceasta, 
sorții le-au surîs (în parte), adu- 
cînd extrem de dificilul turneu 
chiar în propriul lor fief.

„în sftrșlt am avut șl noi o dată 
șansă — ne-a declarat cunoscu
tul jucător dinamovist Anatol 
Grințescu în seara tragerii la 
sorți, la aflarea respectivei vești. 
Surîsul i-a dispărut însă foarte 
repede, cînd a auzit și cine vor 
fi viitoarele adversare ale forma
ției din care face parte. Nicicînd, 
o grupă semifinală, nu a fost atit 
de puternică ca aceasta. V. M. F.

înaintea ultimei runde
a turneului interzonal de șah

TUNIS, 15. — Turneul interzonal de 
șah de la Soussa se apropie âe 
sfîrșit. Cu excepția a două partide 
întrerupte în penultima rundă, acum 
toți cei 22 de participanți au dis
putat un număr egal de întâlniri și 
șansele pentru ocuparea primelor 
șase locuri în clasament — care a- 
sigură calificarea în etapa viitoare a 
campionatului mondial — s-au con
turat vizibil.

Iată ordinea partlcipanților : Lar
sen 14 puncte (șl o partidă Întreruptă 
cu Ivkov), Gheller 13'/>, Gllgoricl 
și Portisch 13, Hort, Steln șl Reshev- 
sky 12Vi, Korcinoi 12>/i (o întreruptă 
cu Queilar), Matuloviei 12, ivkov 11 
(1), Matanovici 11, Mecking 10, Ka- 
vHlek, Glpslis șl Suttles 9'/», Bilek 9 
(a terminat partidele), Barczay Th, 
Byme 7, Queilar 6 (1), Miarmagsuren 
C, Bouaziz si Sharap Vlt.

Moscova, Partizan Belgrad, Dy
namo Berlin... Chiar și campioa
na Olandei sau a R.F. a Germa
niei, care se va adăuga plutonu
lui nu este de neglijat. Mai lip
sesc Dozsa Ujpest și eventual Pro 
Recco pentru a avea, în toată 
regula, un mic campionat mon
dial inter-cluburi. Cine va cîștiga 
acest turneu, cred că își va adju
decă și trofeul pus în joc. Pen
tru că, orice s-ar spune, valoarea 
tuturor echipelor din grupa a Il-a 
estă inferioară primelor 4 forma
ții ale grupei de la București".

— Ce părere ai despre șansele 
Iul Dinamo ?

— Nu vom rata prilejul de a 
ne afirma în primul turneu ofi
cial de mare amploare pe care îl 
„prindem* la București. Păcat 
însă că echipa nu se Va putea 
prezenta în cele mai optime con
diții. Zahan continuă să fie indis
ponibil, iar Novac și Mărculescu 
nu au participat Ia antrenamente 
în ultimele zile fiind gripați. To
tuși... Acum ori niciodată 1

— a. v.

tenis în
La Brisbane se desfășoară cam

pionatele internaționale de tenis 
ale provinciei Queensland, primul 
din suita turneelor australiene. In 
cadrul probei de simpu, australia
nul John Newcombe l-a învins cu

6—2, 6—4 pe Doug Smith (S.U.A.). 
Emerson (Australia) l-a întrecut 
cu 6—0, 6—2 pe compatriotul său 
Geoff Olson, iar Tony Roche 
(Australia) a dispus cu 6—4, 6—3 
de Morrie Guse (Australia). Cali
ficați în turul următor mai sînt: 
Belkin (Canada), Ruffels (Austra
lia), Leshly (Danemarca).

fie înlocuit de unul din coechipierii 
săi, Mac Millan sau Maud, pen
tru jocurile di simplu. Pentru mo
ment, Bob Hewitt se află la Lon
dra unde urmează un tratament. O 
ultimă telegramă a agenției France 
Presse anunță că există șanse ca 
echipierul reprezentativei 
cane să se restabilească 
data finalei inter-zone.

LA HANDBAL
— Echipa mascu- 
de handbal Gra- 

cu scorul de 
belgiană

sud-afri- 
pînă la

IN ț,C.C.E.“
MADRID, 15. 

lină spaniolă 
nollers a învins
34—19 (16—9), echipa 
P.H.C. Seraing, într-un meci con- 
tînd pentru „Cupa campionilor 
europeni". Returul va avea loc 
la 19 noiembrie la Seraing.

FOTBAL PE GLOB
MECIURI IN CUPELE EUROPENE O REPREZENTATIVA U.R.S.S. VA JUCA

LA LONDRA, CU ECHIPA ANGLIEI O TURNEUL PREOLIMPIC AL ECHIPELOR

SUD-AMERICANE

Pestt y .j de spectatori au ur
inării la Miinchen meciul din

tre echipele Miinchen 1860 și F. C. 
Liverpool, contind pentru „Cupa 
orașelor tîrguri". Miinchen a obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1). Au 
marcat Kohlars (2) și respectiv Cal
laghan. Primul joc fusese ciștigat cu 
8—0 de Liverpool. In cadrul aceleiași 
competiții, la Liege, echipa scoțiană 
Dundee a dispus cu 4—1 (2—1) de 
F.C. Liege. învingători și in primul 
meci cu 3—0, fotbaliștii scoțieni s-au 
calificat în continuare. In sfîrșit. 
la Zurich — tot în „Cupa orașelor 
tîrguri" — F. C. Zurich a învins cu 
1—0 (0—0), în meci retur, echipa Not- 
thingham Forest (Anglia). Elvețienii 
au pierdut primul meci cu 2—1, insă 
Înscriind un punct în deplasare, con
form regulamentului el s-au califi
cat In turul următor datorită unul 
golaveraj mal bun.

Ț n meci retur pentru „Cupa
1 pelor« la Lisabona, echipa 

cală Vitoria Setubal a terminat 
egalitate : 1—1 cu
Miinchen. Pedras a deschis i • ■ - .................
minutul 
Miinchen s-a calificat pentru sfertu
rile de finală

cu- 
lo- 
Ia 

echipa Bayern 
T . ___ „ scorul

în minutul 67, oaspeții egalînd în 
8? prin Muller. Bayern

competiției.ale

★
£ elecțlonata de fotbal a U.R.S.S. 

va întîlnj la 6 decembrie pe
stadionul din Wembley intr-un .ioc 
amical echipa Angliei, campioană 
mondială» Echipa sovietică va juca 
cu cîteva zile înainte la Amsterdam 
în compania Olandei. După cele două 
jocuri susținute Ia Amsterdam și 
Londra, fotbaliștii sovietici vor pleca 
în America de Sud. Ei vor participa 
cu începere de la 15 decembrie la 
un turneu internațional care va avea 
loc Ia Buenos Aires. La acest tur-

neu și-au mai anunțat participarea^ 
echipele Argentinei, Ungariei și for
mația Racing Buen.03 Aires, învin- 
gătoarea Cupei intercontinentale.

★
Ț urneul preolimpic de fotbal
4 Americii de Sud. pentru califi-^ 

carea la J.O. de la Ciudad de Mexi
co, va avea loc intre 24 martie și 
10 aprilie 1968 în Columbia. Această 
hotărîre a fost luată de congresul 
extraordinar al confederației spor
tive sud-americane de la Bogota. 10 
echipe vor fi repartizate in două 
grupe. în pruna grupă (A) vor juca 
Argentina, Brazilia, Paraguay. Chile 
și Venezuela, iar în grupa a doua 
(B) echipele Columbiei, Uruguavului, 
Perului, Equadorului și Boliviei. 
Primele două echipe din fiecare 
grupă vor participa la turneul final, 
urmînd ca echipa învingătoare și 
cea de-a doua clasată să se cali
fice pentru Ciudad de Mexico.

■

Maier — portarul titular al reprezentativei

■pilii

Cll CFI l MAI MARI VIDETE IN FAIA

vest-germane — boxează 
balonul într-un plonjon spectaculos

Foto : Sport-ILLustrierte

PIJBI ICULUI BUCUREȘTEAN
Corespondență specială pentru SPORTUL

UN TURIST ORIGINAL

Această fotografie reunind pe ca-mpicnul 
nostru de tenis Ilie Năstase și pe asul ita
lian al rachetei Nicola Pietrangeli, este pu
blicată într-un număr recent al revistei 
vest-germane de specialitate „Tennis-Revue", 
care apare la Stuttgart. Făcînd o retrospec
tivă a sezonului 1967, revista subliniază că 
pentru prima oară în Europa s-a jucat tenis 
pe gazon, în concurs oficial. Terenurile verzi, 
tradiționale în insula britanică, Australia și 
S.U.A., n-au fost cunoscute pe continentul 
nostru pînă în această vară, cînd la ini
țiativa clubului francez „Lys“ din Chantilly, 
s-a disputat cel dintîi turneu european pe 
gazon. Și iată 
partidă C.. , . ___ _ .
Năstase și Pietrangeli, cîștigată de italian 
cu 6—2, - -- -- ..........
a avut 
ra 
juscule în istoria tenisului.

în foto (de la stingă la dreapta): Ilie Năstase, 
Philippe Chatrier (președintele clubului „Lys") și 
Nicola Pietrangeli.

punctul interestint — prima 
•din program a fost cea dintre

6—4, 6—2. Deci Iliuță, deși învins, ' 
satisfacția de a figura în „uvertu- 

unui turneu care rămâne marcat cu ma-

UN MECI DE 11 SECUNDE

Pugilistul Al Massey din 
Philadelphia a obținut, săp- 
tămîna trecută, una din 
cele mai rapide victorii 
prin k.o. din istoria boxu
lui, învingînd în limitele 
categoriei ușoare, în numai 
11 secunde de la începe
rea meciului, pe Mike Cor
tez („Golden boy") din 
New York. Massey a pla
sat adversarului său o di
rectă de stingă la bărbie 
care l-a expediat definitiv 
la podea.

CIT VALOREAZA FELE Șl GARRINCHA?
Dacă s-ar ține seama nu

mai de cifre, ar rezulta că 
un „Pele" valorează cît 
25 de 
este concluzia unui 
din Sao Paulo, în 
analizei ofertelor de 
jamente făcute pînă 
celor doi fotbaliști, 
devăr, s-a zvonit că 
nazionale Milano a
1 250 000 de dolari lui Pele 
pentru a evolua în celebra 
echipă din capitala

„Garrincha".' Aceasta 
concluzia unui ziar 

urma 
anga- 
acum 

într-a- 
Inter- 
oferit

bardă, în timp ce lui Gar- 
rincha i s-au oferit numai 
50 000 de dolari pentru a 
juca într-una din echipele 
profesioniste de fotbal din 
S.U.A.

„CAZIERUL" LUI DENIS 
LAW

CHUVALO LA BELGRAD

lom-

Pentru a ajunge la timp 
la deschiderea J.O. din 
Mexic, francezul Gilbert 
Patt a părăsit orașul său 
natal Frejus la 11 septem
brie 1967, pe motoretă. 
Patt va parcurge cu acest 
vehicul Spania, Marocul și 

, Mauritania, iar după tre
cerea Atlanticului pe vapor 
își va continua drumul, tot 
pe motoretă, prin America 
de Sud pînă în Mexic. Ori
ginalul turist va conduce tot 
timpul cu o singură mină, 
deoarece are un braț am
putat.
RECORDURI DE DURATA

Un scor puțin obișnuit în 
baschet și un record în 
materie au fost stabilite de 
10 jucători din Doncaster 
(Anglia). Ei au jucat timp 
de 28 de ore fără întreru
pere, iar scorul a fost de 
3 592—3 467 în favoarea 
echipei „Panterelor negre" 
din localitate.

Consiliul districtual pen
tru Educație Fizîcă din Bel
grad este în tratative cu 
boxerii de categorie grea 
italianul Piero Del Papa și 
canadianul George Chuvalo 
(care este sîrb de origine)

pentru perfectarea și 
nerea unui meci pe 
de la Tasmajdan din capi
tala Iugoslaviei. Managerul 
pugilistului italian a propus 
ca întîlnirea să aibă loc 
în primăvară.

susți- 
ringul

caleidoscop
O SUPORTERĂ 
CREDINCIOASĂ

Doamna Florence Parks 
din Redditch (Marea Bri- 
tanie), în vîrstă de 80 de 
ani, a primit un frumos 
ceas de aur drept premiu 
atribuit celui mai statornic 
suporter al clubului local 
de fotbal. Din anul 1899, 
cînd a luat ființă clubul, 
ea a lipsit numai la 5 din 
meciurile disputate de for
mația din Redditch.

.TELSTAR" ȘI BASCHETUL

Un proiect pentru punerea în valoare a satelitului 
pentru comunicații „Telstar " 
elaborat recent 
El a propus 
profesionist de 
repartizate în 
și cea de vest, 
selecționate profesioniste 
Montreal, Boston, Toronto, 
Miami și San Juan, iar din liga de vest selecțio
nate ale orașelor Londra, Paris, Madrid, Tel Aviv, 
Berlinul occidental, Frankfurt, la care să se adauge 
selecționatele a două orașe desemnate ulterior. Prin
cipala sursă de venituri a cluburilor ar urma să fie 
furnizată de televiziune, care va transmite meciurile 
prin intermediul lui „Telstar" în întreaga lume.

u

de avocatul 
organizarea 
baschet cu 

două grupe 
Din liga de

în scopuri sportive a fost 
newyorkez Leon Gharney. 
unui campionat mondial 
participarea a 16 echipe, 
geografice:

est ar urma să facă parte 
din orașele New

Washington,

liga de est

York,
Atlanta,

Bratislava

PROVOCARE LANSATA LUI CASSIUS CLAY

Și-a uitat prajma !... 
Din „Start"

TENISUL AMATOR
LÂ FISC!...

Abia întorși în 
turneele efectuate 
nătate, tenismanii

Finlandezul E. S. Haka- 
salo, care sub denumirea 
de Oliver Hawk se pre
zintă drept „regele hipno
tizatorilor" din întreaga lu
me, l-a provocat pe Cas
sius Clay la un meci de 
box. „Toată lumea așteap
tă meciul nostru — a de
clarat el — deoarece știe

că pot să-l fac k.o. pe Clay 
în numai trei secunde, nu 
prin forța pumnilor, ci 
prin hipnoză". Hawk pre
tinde, pe de altă parte, că 
în ring Clay boxează nu
mai în stare de hipnoză, 
ceea ce a făcut din el „un 
robot controlabil de la dis
tanță".

dintară 
în străi- 

austra- 
lieni John Newcombe și 
Tony Roche au găsit aca
să invitații prin care erau 
chemați la fisc pentru .,o 
discuție amicală". „Cu alte 
cuvinte — comenta New
combe — fiscul dorește o 
relație exactă în legătură 
cu banii pe care i-am pri
mit în Australia și în afa
ra granițelor, de Ia ultima 
declarare a veniturilor me
le. Evident, cei de la fisc 
cred în exagerările din 
știrile apărute în presă 
privind încasările pe care 
le face un tenisman în 
turneu. Dar aceste știri nu 
spun nimic de cei 5 000 de 
dolari cheltuiți din buzu
nar cu deplasările, înainte 
de a părăsi țara". Se pare 
că și alți jucători' de tenis 
au primit și vor primi in
vitații de acest gen 
partea severului fisc 
tralian. Să nu uităm, 
vorba de tenismani 
tori..,

După cum s-a mai anun
țat, comitetul de discipli
nă al Federației engleze 
de fotbal a hotărît suspen
darea pe șase săptămâni a 
binecunoscuților jucători 
Denis Law (Manchester 
United) și Ian Ure (Arse
nal). Numărul jucătorilor 
suspendați pe diferite pe
rioade se ridică astfel la 
20 în ultimele cinci etape. 
Găsim interesant să pre
zentăm cititorilor „cazie
rul" lui Denis Law, una 
din vedetele fotbalului bri
tanic.

Law a fost suspendat de 
cinci ori în cariera sa: iu
nie 1961 — șapte zile pen
tru ofense aduse spectato
rilor; ianuarie 1962 — o 
etapă pentru joc dur; no
iembrie 1963 — 28 zile 
pentru lovirea unui adver
sar; noiembrie 1964 — 28 
zile și 50 lire sterline a- 
mendă, pentru folosirea 
unui limbaj 
față de arbitru; 
1967 — șase

impropriu 
octombrie 
săptămâni 

pentru comportare nespor
tivă pe terenul de joc.

In cele de mai sus nu 
se includ și pedepsele apli
cate de 
United, 
Law și 
constau 
amenzi, 
în „meseria' 
în Anglia, 
numai bani. Se și plătesc...

clubul Manchester 
unde activează 

care, de asemenea, 
în suspendări și 

După cum se vede, 
de fotbalist, 

nu se cîștiga

en-

din 
aus- 
este 

ama-

LYNN DAVIES MAI 
CÎȘTIGA O MEDALIE

Cronicarii de atletism 
glezi au desemnat zilele
cestea pe cei mai buni a- 
tleți din Anglia pe anul 1967. 
Pentru a treia oară la
masculin titlul a fost atri
buit săritorului în lungime 

Lynn. Davies, campion olim
pic la Tokio. La feminin, cele 
mai multe voturi au fost 
totalizate de atleta Lillian 
Board, în vîrstă de 18 ani, 
specialistă în proba de 440 
yarzi. Ea a ciștigat 8 din cele 
10 concursuri internaționale 
la care a participat în acest 
an.

Să răsfoim filele calendarului cu 
cîțiva ani în urmă, in 1954, spre 
surprinderea iubitorilor de fotbal 
din întreaga lume, selecționata 
Germaniei occidentale cîștiga cam
pionatul mondial. Principalul or
ganizator, strategul de bază și 
omul care a contribuit poate cei 
mai mult la această victorie, a fost 
antrenorul Sepp Herberger. După 
acest succes, „Onkcl Sepp“ și-a 
anunțat curînd retragerea și scep
ticii spuneau că un înlocuitor atit 
de valoros nu se va găsi cu una 
cu două. Solicitat atit de jucători 
cit și de opinia sportivă vest-ger- 
mană să rămînă, bătrînul Sepp 
avea să rămînă încă opt ani în 
funcția de antrenor federal. Abia 
după G.M. din 1962 din Chile (Ja 
vîrsta de aproape 70 de ani), Her
berger a renunțat la înalta funcție 
pe care o deținea. Prevăzător, el 
și-a pregătit din vreme un înlo
cuitor cu o înaltă calificare. Aces
ta nu a fost altul decît Helmuth 
Schon, care deține și astăzi func
ția de antrenor federal al echipei 
reprezentative vest-gerinane.

Helmuth Schon a fost elevul cel 
mai devotat și conștiincios al lui 
Herberger, fiind în tinerețe un 
eminent fotbalist. Firește, locul al 
II-lea cucerit de reprezentativa 
R.F. a Germaniei la ultima edific 
a G.M. este un merit al actualului 
antrenon Aplicînd „ad literam" 
cele învățate de la profesorul său, 
ba uneori consultîndu-1 în ce pri
vește tactica de joc, Schon a reușit 
să aducă echipa reprezentativă a 
R.F. a Germaniei într-o formă 
maximă, tocmai atunci cînd trebuia, 
adică în perioada desfășurării cam
pionatului mondial din Anglia.

Am făcut această scurtă intro
ducere pentru că, probabil, spec
tatorii bucureșteni se vor convinge 
la 22 noiembrie că formația pre
gătită de Helmuth Schon se remar
că prin calități indispensabile fot
balului modern: echipieri cu o 
constituție atletică, viteză în ac
țiuni, jucători care stăpînesc tot 
terenul, o tactică de joc reală și 
constructivă. Mai adaug faptul că 
în formația vest-germană vor evo
lua cîțiva fotbaliști care s-au evi
dențiat pe plan internațional. Este 
vorba de fundașii Hottges, Schulz, 
de înaintașii Uwe Seeler și Owe- 
rath. In ce-1 privește pe Becken
bauer, nu-mi permit să-i anticipez 
prezența în echipă, deoarece, la 
ora cînd scriu aceste rînduri, nici 
Helmuth Schon nu știe dacă „Frau- 
ze“ își va putea lua locul în echi
pă. După meciul cu Franța, Franz 
Beckenbauer a suferit o operație 
la menise și a reintrat în echipa 
sa, Bayern Miinchen abia cu cîteva 
zile în urmă.

Din lotul vest-german alcătuit 
de Schon fac parte o serie de ju
cători extrem de talentați. Este 
vorba de „Mister Fotbal 1967“ 
(cel mai bun fotbalist vest-german 
al anului), Gerhard Muller, jucă
tor considerat un veritabil bom
bardier. Constituția sa fizică atle
tică îi permite să fie un excelent

„vînător de goluri*. Printre cei
lalți tineri se află portarul Sepp

• • și Wogts.
lărgit din 
Schon va 

pe cei 16 
deplasarea

Maier, fundașii Fichter 
Iată, mai jos lotul 

care antrenorul federal 
alege la 18 noiembrie 
jucători, care vor face 
la București.

PORTARI :
Sepp MAIER (Bayern Miinchen), 

născut la 28.II.1944. internațional

Horst WOLTER (Eintracht Bra- 
unschwlng) 8.VI.1942 ; 1 A

FUNDAȘI :
Berna patzke (Miinchen 1860), 

născut 14.III.1943 ; 8 A
Wolfgană WEBER (1. F C 

Koln) 2fi.VI.1944 ; 24 A
Horst-Dieter HOTTGES (Werder 

Bremen) ------------- — -
Willi
S. W.) 
Klaus

19.XI.1944 .
Hans-Hubert VOGST (Borussia 

Monchengladbach) .30.XII.1946-. 1 A

MIJLOCAȘI :
Hans SIEMENSMETER (Harf’ 

Hover 96) 23.1X.1940 , 2 A
Wolfgand OVERÂTH (1. F.

Kdln) 29.IX.1943 : 30 A
Ioachim BAESSE (Eintracht 

Braunschwing) 2.IX 1939 • o A
Franz BECKENBAUER (Bayern 

Miinchen) 11.IX.1945 ; 19 A

ÎNAINTAȘI :
Reinhard

Dortmund)
Gerhard -------------

Miinchen) 3.XI.1945 , 5 A
Uwe seeler (Hamburger 

s. W.) 5.XI.1936 : 57 A
Johannes LOlIR (1. F. C. Koln) 

5.VII.1942 ; 6 A
Werner GORTS (Werder Bre

men) 15.1.1942 ; 0 A
Gunter NETZER (Borussia Mon 

chengladbach) 15.111.1944 : o A
Alfred HEISS (Miinchen laou) 

20.IV.1942 : 2 A
Lothar ulsass (Eintracht Bra

unschwing) 12.V.1940 ; 3 A

PALMARESUL ECHIPEI 
IN 1967

Karlsruhe : R.F.G.—Maroc 
Hanbvra : R.F.G.—Bulgaria 
Dortmund : R.F.G.—Albania 
Belgrad : Iugoslavia—R.F.G. 
Berlinul 
occidental: R.F G._Franța 
Hamburg : R.F.G.—iugoslavia

10.IX.1943 ; 25 A 
SCHULZ (” 
4.X.1938 : 45 A 
FICHTER
: 3 a

(Hamburger: a
(Schalke 04)

LIBUDA
10.X.1943 ■
MULLER

c.

H.F.G.

5—1
1—0
R—0
1-0

în după-amiaza de 20 noiem
brie echipa R.F. a Germaniei /a 
lua avionul de București. Naționa
la vest-germană evoluează pentru 
prima oară în fața publicului bucu- 
reștean. Deși este vorba de o țyL, 
tîlnire amicală, ea este așteptată 
cu un deosebit interes și în R.F a 
Germaniei. Va fi o ultimă și foarte 
serioasă verificare a echipei înain
tea partidei decisive din campiona
tul european de la 17 decembrie, 
cu Albania la Tirana. O victorie 
in capitala Albaniei asigură cali
ficarea R.F. a Germaniei în sfer
turile de finală ale campionatului 
european.

Joachim NEUSSEL ’ 
redactor la S.I.D. Diisseldorf

Recorduri mondiale stabilite
de parașutiștii din R. D. Germană
BERLIN 15 (Agerpres). 

prilejul unor concursuri de pa
rașutism sportiv desfășurate 
apropiere de Berlin au fost sta
bilite noi recorduri mondiale. 
Parașutistele sportive aparținînd 
clubului Dynamo Berlin, sărind 
în grup de 5 de la o altitudine 
de 600 m, au obținut în proba

Cu

în

de 
de 
dividuală, sărind de la o altitu
dine de 1000 m, Petra Gerhard a 
obținut 0,515 m. în proba mas
culină, un grup de 5 lansîndu-se 
în noapte de la 1 000 m a rea
lizat o medie de 1,71 m de cen
trul cercului.

precizie o medie de 1,38 m 
centrul cercului. în proba in-

BRIAN LONDON VREA SA BOXEZE CU LISTON
Boxerul englez Brian London, 

recentul învingător al americanu
lui Zora Folley, fost chalenger la 
titlul mondial al greilor a decla
rat că intenționează să-l provoace 
acum pe Sonny Liston, fostul 
campion al lumii, în perspectivă 
este și un meci Brian London- 
Henry Cooper pentru titlul bri
tanic la categoria grea.

Săptămîna aceasta vor avea 
loc și alte meciuri profesioniste 
de box. în întîlnirea Tiger—Rou-

se, programată Ia 17 noiembrie 
pe ringul de la Las Vegas, este 
în. joc titlul mondial la categoria 
semigrea. La Torino, se vor în- 
tîlni „mijlocii" Duran (Italia) și 
Folledo (Spania), pentru desem
narea noului campion al Euro
pei.. Campionul mondial al cate
goriei ușoară „juniori 
zul Paul Fuji va boxa cu veri- 
germanul Willy Quator. 
american Buster Mathis îl va în- 
tîlni la Stockholm pe Roberto Da
vila.

japchie-

Greul
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