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/ iinamovistul
Nica (în 

prim plan), lide
rul clasamentului 
marcatorilor, va 
reprezenta fi 
mîine un atu în
semnat în dispu
ta primelor două 
clăsate in divizia 
A la rugby. Des
pre contextul In 
care are loc acest 
meci, ca și des
pre cele ce se aș
teaptă de la cele 
două valoroase 
formații, citiți în 
pag. a 2-a sub 
titlul

ÎN AJUNUL DtRBY-ULUI
DINAMO-CRIVIJA ROȘIE

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL

CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL

Steaua a cîștigat în ultimele
2 secunde intîlnirea cu Dinamo Bacău!

CLUJ, 3 (prin telefon, de la trimisul nostru). — Con
curată de o restanță a diviziei A de fotbal, prima etapă 
a turului de sală a campionatului masculin de handbal 
a vrut, narcă, să pedepsească pe cel ce au preferat me
ciul C.F.R iCluJ-Dlnamo Bacău. Și a oferit puținilor devo
tați al ha'ndbalulul o reuniune cu partide frumoase, dis
putate deschis, cu goluri multe, cu o puzderie ce 
„suspensurl". toate culmlnlnd cu un final de meci r.e- 
maiîntilnit. Pentru că- avem impresia că nu s-a mai 
intîmplat pînă acum ca o echipă de handbal să clșuge. 
după ce a fost condusă toată repriza a doua, in mu
mele două secunde, printr-un șut de la aproape 4fl • 
metri (!!!) al... portarului. Așa a cîștigat Steaua intil- 
nlrea cu Dlnamo Bacău. Dar să luăm lucrurile pe rină...să luăm lucrurile pe rinl..

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

DINAMO BUCUREȘTI 
- DINAMO BRAȘOV 
24-14 (13-7). Partida de 
debut a fost anostă cite- 
va minute, pentru ca a- 
poi, dinamoviștii bucu- 
reșteni, proaspeți și cu 
multă poftă de joc, să 
realizeze cîteva faze

AU LUAT SFÎRȘIT LUCRĂRILE
A

DE MEDICINA SPORTIVA

„fulger” și să conducă 
cu 5—0 (min. 12). Echipa 
brașoveană n-a abando
nat insă ușor lupta, s-a 
agățat de adversari, reu
șind în scurtă perioadă 
de timp doar o modestă 
diferență de trei goluri, 
(min. 27, 9—6 pentru Di
namo București). In 
partea a doua a întil- 
nirii, bucureștenii s-au 
detașat net, lăsind o bu
nă impresie, cu excep
ția lui Samungi, care 
și-a dat in petec, atunci 
cind nu era cazul, comi- 
țind un gest nesportiv. 
Au condus atent : V. Co- 
jocaru și L Mihăilescu 
(Craiova).

STEAUA - 
BACAU 18-15 
este nici o _ 
dacă spunem că am a- 
sistat la cel mai frumos

DINAMO 
(8-8). Na 
exagerare

4
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30
bani
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Merglnd pe linia îmbună
tățirii și întăririi disciplinei 
pe terenurile de sport, Con
siliul județean pentru educa
ție fizică și sport Prahova a 
instituit, de curlnd, TRO
FEUL TABARCEA. Cupa 
challenge, menită să cinsteas
că memoria fostului jucător 

al Petrolului Ploiești, 
a aceluia care a fost 
un exemplu de disci
plină și corectitudine 
sportivă, se va atribui 
localității de pe raza 
județului care în tim
pul unui sezon compe- 
tițional va asigura cele 
mai bune condiții de 
desfășurare a întrece
rilor.

O inițiativă frumoa
să, pe care o dorim 
încununată de succes.

A. VLASCEANU, 
coresp. principal

Ieri dimineață, participanții 
străini la Congres au făcut un 
tur al orașului, iar, apoi, au 
vizitat Galeriile Naționale de 
Artă și Muzeul Satului. De 
■asemenea, au avut posibilita
tea să cunoască potențialul 
economic al țării noastre, vi- 
zitînd Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale.

* După-amiază, lucrările au 
conținut o masă rotundă, de
dicată „Pregătirii cadrelor de 
specialitate". Dezbaterile au

fost conduse de către prof, 
dr. Jiri Kral (R. S. Ceho
slovacă), secretar general al 
Federației Internaționale de 
Medicină Sportivă.

A urmat ședința de închi
dere, dedicată concluziilor re
zultate din cuprinsul comu
nicărilor și dezbaterilor.

Aseară. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport a oferit un banchet în 
onoarea participanților.

DC ASTĂZI IN CAPITALĂ

ROMANIA-IRAN

IN PAGINA A 3-a

LA POLO

Colin ANTONESCU

(Continuare 
in pag. • 2-a)

MECIi RESTANTĂ

incredi- 
PO.-JTU- 
a insd» 
pr.nsr-o 
propriul 

r.d min-

CU ANGELO NICULESCU

I

meci restanță de 
Progresul a între- 
echipa studenților 

bucureșteni cu scorul de 
3—1 (0—1, 2—0, 0—0,
1—0).
DANIEL DIACONESCU, 
coresp.

CHITI IN NUMĂRUL DE MlINE AL ZIARULUI NOSTRU:

• EREN ’69
EXCURSIE PE INTINERARUL AGREMENT-MISCARE

la înot și săr
Iubitorii r.atației din Ca

pitală vor putea urmări timp 
de trei zile întrecerile dublei 
întilniri amicale dintre selec
ționatele de înot și sărituri ale 
României și Iranului.

Probele de înot vor avea 
loc astăzi, mîine și luni, de 
la ora 16,30 la bazinul Di
namo, iar disputa săritorilor

r

ri
este programată doar astăzi 
și mîine ia ștrandul Tinere
tului.

Însorite zile de toamnă, pe apele Herăstrăului 
brăzdate de elegantele ambarcațiuni conduse 
cu dibăcie de amatorii sportului velelor.- Ce 

frumos este să prizefti, de pe mal, splendidul 
spectacol sportiv ' Dar fi mai frumos este, desi
gur, sa te numeri printre ccncurenți.

Foto i T. MACARSGHI

I. MICOROIU SI WĂ MARCU CONDUC DUPĂ PRIMĂ MANȘĂ

I
I
I
I

LA LUPTE GRECO-ROMAHE
R.S.S. BIELORUSA - ROMÂNIA

IX IMRECERILE fIXALE LA POPICE

CUNOȘTINȚĂ CU NOUL AUTOMOBIL ROMÂNESC

DACIA 1300-,. • „TOTUL DESPRE
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goal

ce.e șase piste 
Voința din Ca- 
început intre- 

ncuhri act al 
îl ui republican 
tina.» la se- 

si țmtioere. La dis- 
senîru titluri parti- 
5 semeri g U je-

i se joste*
anse — șeriorii 
rituri rr.jcîe și ju- 
2x100. Din prima 

etate constata ci. 
a special riip'a 
1 este des- 
după prima 
se poate da 

pronostic. Camp.o- 
inul trecut, ntaes- 
erit al spot tului 

L Mîcoroiu. a obținut cel 
mai bun rezultat în jocul 
de vineri, dar este talo- 

indeaproapc de alți 
componenți ai lotu- 

C. Vinătoru și P. Pur- 
>. și. spre surprinderea 
generală, de un jucător 
băi măreau. P. Burian, re
velația primei zile.

La junioare, campioana 
de anul trecut, craiovean- 
ca Maria Floricel, a fost 
printre jucătoarele cu cele 
mai modeste rezultate, fi
ind . întrecută de aproape 
jumătate dintre finaliste. 
Deci, Floricel nu prea

CÎtP

mai are șanse să-ți 
țină titlul cucerit 
trecut. Dintre fete 
două sportive au 
ieri să depășească 
ța celor 400 p d. ți 
buc meșter, rele Ana 
si Margareta Bordei, care 
impremâ ca reșițea: 
Ildico Jipc canăidează 
primele locuri.

rezultatele frrecstrate 
t= rr.arș» I a Cnaldor: se- 
■laal OS tartari mixte) I. 
SCccrotti (Olimpia Resța' l-ii 
pd — SS3 la _pEzie- șl O la 
uzclate- cu 3 bile ta gol. P. 
Bunas (BMmăreana Baia 
Mare) Î77 pd. C. Vtaătont (Pt- 
trotul Ploiești) S73 pd. P.

Citit pir.») 873 
(Petrolul Plo- 
Hubert (Ollm- 
pd; Junioare 

mixte) :

*.

POIANĂ BRAȘOV CERE AJUTOR!
Ceea ce face ca

racteristica peisaje
lor montane este 
sentimentul că ai 
pătruns intr-o altă 
lume, în care rapor
turile și frămîntări- 
le oamenilor, cloco
tul vieții rămîn un
deva în urmă, de
parte. Poate pentru 
că, trecînd hotarul 
acestei lumi, simți 
că te cuprinde li
niștea și echilibrul, 
iar ochii deși se des
fată cu priveliștea, 
privesc de fapt înă
untrul nostru.

într-o astfel
stare de spirit, ur
cam într-una din zi
lele trecute spre Po
iana. în mod_ sur
prinzător, trecînd pe

de

|! Îîngă lac,' în spre sta
ll ția telefericului, un 

freamăt mecanic, in
dustrial, neobișnuit 
acestor locuri, ne-a 
învăluit. Aerul pur 
vibra, într-un chiot 
țișnit din gîtlejul

!

betonierelor de la 
noul hotel și viitoa
rea stație a telefe
ricului, amestecîn- 
du-se cu mugetul 
înfundat ritmic, al 
tractoarelor cu șe
nile. Scurmînd pă- 
mîntul și înotînd 
prin noroiul dens ele 
cară, spre vîrf, po
verile constructori
lor. Și cînd șenilele 
îngropate se înver
șunează într-un efort 
disperat, eșapamen
tele urlă, într-un 
strigăt de durere și 
victorie asupra mun
telui. Oricine ai fi și 
de oriunde ai veni, 
nu poți rămîne neu
tru la iun asemenea 
spectacol. Privirea 
nu poate rămîne in
diferentă la un ase
menea efort de civi
lizare, și seîntei de 
entuziasm și admi
rație se aprind în o- 
chii trecătorului, 
martor direct al pu
terii creatoare a e-

pocii noastre. Pen
tru obișnuiții mun
telui, bucuria este 
cu atît mai mare cu 
cît noile investiții au 
o destinație turisti- 
co-sportivă, ce va ri
dica Poiana Brașov 
la nivelul stațiunilor 
modeme europene 
printr-o rezolvare 
funcțiohală și în a- 
celași timp eficientă 
economic și practi
cării schiului. Și to
tuși, de La ideea va
loroasă, creatoare, 
de o mare responsa
bilitate, pînă la mo
dalitatea practică de 
rezolvare organiza
torică este o mare 
distanță-

După părerea noa
stră, toate afectările 
tehnico-sportive tre
buie să servească 
spre o mai bună 
funcționalitate a pîr- 
țiilor de schî, pen
tru turism și compe
tiție, or actuala or
ganizare de șantier

pune sub semnul în
trebării posibilitatea 
practicării schiului 
de turism — intern 
și extern — și afec
tează grav schiul de 
performanță pentru 
sezonul care vine.

Despre ce este vor
ba? „Drumul roșu", 
pîrtie de agrement 
și excursie pentru 
schiul turistic, a fost 
transformat in drum 
de șantier, pe care 
se cară cu tractoa
rele. spre vîrf, ma
terialele de construc
ție. El a fost consi
derabil lărgit, au fost 
necesare tahizări im
portante și lucrări 
de terasamente. Dar 
acest drum intersec
tează pîrtiile de schi 
în numeroase puncte, 
făcîndu-le impracti
cabile pe alocuri și

Mihai 8IRA

(Continuare
in pag. a 2-a)

NEMULȚUMIRII |
areori s-a întîmplat în spor-

R
areori s-a întîmplat in spor- ■ 
tul nostru de performanfâ — I 
și oriunde în altă parte a Iu- ■ 
mii — ceea ce s-a petrecut g 
în trista miercure de început I 
de octombrie na stadionul ®de octombrie, pa stadionul 

.23 August" și, cîteva ore mai tîrziu, 
pe cel din Varșovia. Trei echipe ro- 

’ • fotbal au fost eliminate, I
I

mânești de .....„.......................... ......
fără drept de apel, din competițiile 
europene, încă din primul tur.

Profunda si pe deplin justificata de
cepție a celor peste 80000 de specta
tori prezenți în tribunele stadionului 
.23 August", a celor care au ascultat 
transmisia meciului de la Varșovia, a 
tuturor iubitorilor de sport din întrea
ga țară a fost produsă de lamenta
bila evoluție a echipelor Rapid și 
UT.A., de maniera în care acestea au 
fierdut, ridiculizate fiind de Setubal și 
egia. Spre deosebire de Steaua, care 

a încercat, atît cît îi este posibil la 
această oro — e drept, fără să reu
șească o autodepășire — să-și apere 
sansa, jucătorii de la Rapid ji U.T.A. 
au făcut doar un | 
zentă, sfidînd, la urma urmei, respec- 
tul datorat spectatorilor și cluburilor pe 
care le-au reprezentat (dar, cum au fă
cut-o ?). țn fotbal este, desigur, greu 
și hazardant de stabilit ierarhii valo
rice și mai ales acum nu este de loc 
momentul s-o facă cineva. In orice caz, 
Legia întrunea mai multe șanse în me
ciul retur de la Varșovia. De aici, însă, 
și pînă la acel dezastruos 0—8 este

Marcu

Ploiești) 
Purje (Flacăra 
pd. D. Dumitru 
■ești) 866 pd. F. 
pia Reșița) 846 
(ISO lovituri mixte) : Ana 
Marcu (Gloria București) 426 
pd — 287 la .pline" șl 139 la 
.izolate" cu o singură bilă In 
gol. Margareta Bordel (Gloria 
București) 416 pd, Udico Jijic 
(C.S.M. Reșița) 400 pd, Me
lania Babuțlu (U.T. Arad) 386 
pd. Voichița Babuțiu (U.T. 
Arad) 377 pd, Maria Floricel 
(Voința Craiova) 365 pd.

T. RABȘAN

P. PuRJE
unul dintre pretendenții 

titlul de campion
la

TURNEU DE BOX ÎN R. D. GERMANĂ
La Berlin se va desfă

șura săptămîna viitoare 
un mare turneu interna-

ATLEȚII
DIN NOU LA START
La Bacău se desfășoară 

sîmbătă și duminică între
cerile campionatelor na
ționale de atletism la 
50 km marș și probe com
binate juniori. Cu acest 
prilej va avea loc și con-

cursul republican pentru 
probe neclasice (300 m, 
1000 m, 2000 m, 3000 m, 
4x200 m, 4x800 m etc) se
niori și juniori. Competi
țiile se vor desfășura pe 
stadionul 23 August.

țional de box cu partici
parea unor sportivi din 
U.R.S.S., Polonia. Dane
marca, Ungaria, Scoția, 
România, Cehoslovacia, 
Anglia, Olanda, Suedia, 
Bulgaria, Republica Arabă 
Unită și Republica De
mocrată Germană. Țara 
noastră va fi reprezenta
tă la această competiție 
de un valoros lot de spor
tivi i Aurel Mihai, C. Ciu- 
că, C. Stanef, P. Dobres
eu, V. Silberman, L Mo- 
nea și Anghel Iancu.

„RIVIERA^ TREBUIE TRECUTA!
Cai fi călăreți fac o baie nedorită la trecerea obstacolului cu apă din Marele Pre
miu de steeple-chase al Flandrei, pe hipodromul din Waregem, una din probele 
clasice ale sezonului hipic din Belgia. Fără accidente serioase, participanții au 

continuat cursa ajungind cu bine la potou

I 
I
I
I

I
penibil act de pre- I 
urma urmei, respec- I

I
un drum care nu poate fi explicat prin 
diferența de valoare dintre cele două 
echipe. Și atunci ? Ca și în cazul 
pidului, U.T.A. a uitat că, indiferent 
perspectivele victoriei sau ale unei 
frîngeri, prima datorie rămîne aceea 
a lupta cu toată ardoarea, de a 
abandona nici o clipă dorința unui 
zultat prestigios, de a se aărui și

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I 
I
IRa

de 
în
de 
nu 
re
de 

a folosi la”maximum toate capacită
țile. Cum altfel era posibil ca una dintre 
cele mai populare echipe românești — 
Rapid — să fie îndelung apostrofată 
de un întreg stadion pentru jocul inca
lificabil — sub toate aspectele — prac
ticat în compania unei echipe fără în
doială de valoare, dar aflată, totuși, 
cam spre periferia clasamentului, por
tughez ? Cum altfel echipa campioană 
putea fi ridiculizată la Varșovia ?

Se impun, desigur, măsuri și, neîn
doielnic, ele vor fi luate, la nivelul 
federației și al cluburilor respective. 
Nu este, însă, îndeajuns. Trebuie ca, 
înainte de toate, înșiși jucătorii și an
trenorii să înțeleagă esența nemulțu
mirii generale, vina fără scuze ori 
circumstanțe de a fi aruncat o umbră 
apăsătoare asupra fotbalului nostru și 
aceasta tocmai acum, cînd toate for
țele și preocupările se cer îndreptate 
în cu totul altă direcție. Este nevoie de 
exigenfă, dar — în același timp — de 
calm și luciditate. Dezonoranta evolu
ție de miercuri va fi, desigur, foarte 
greu uitată, dar depinde numai de Ra
pid și U.T.A. ziua cînd întristajii su
porteri de astăzi vor regăsi flacăra en
tuziasmului pentru a le dărui din nou, . 
cu aceeași generozitate ca altădată, I 
aplauzele și încurajările lor sincere și I 
călduroase. .

Dan GARLEȘTEANU I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Despre alte evenimente din turf relatează rubrica noastră 
PANORAMIC SPORTIV EXTERN, pag. a 4-a)

I



Pag. 8 2-a

A

Nr. 684 (6118)

ULTIMA REUNIUNE In ajunul derby-ului însemnări după c. m. de haltere

Lacul Snagov găzduiește, 
duminică dimineață, ultima 
reuniune nautică internațio
nală din acest sezon. Este vor
ba de întâlnirea de caiac-ca- 
noe dintre reprezentativele de 
juniori ale Republicii Demo
crate Germane și României. 
Sportivii oaspeți vin la Bucu
rești cu o frumoasă carte de 
vizită : un loc fruntaș la cam
pionatele europene de juniori 
de la Moscova și o victorie 
obținută asupra selecționatei 
noastre, anul trecut, la Ber
lin. Din valorosul lot al caia-

PROGRAMUL
TURULUI

ÎN DIVIZIA A
MASCULIN

Etapa I <19 octombrie) : Stea
ua București - Petrolul Plo
iești, Progresul București — 
Politehnica Timișoara, Unirea 
Tricolor Brăila — Dinamo Bucu
rești, Minerul Baia Mare 
Rapid București, Viitorul 
cău - Politehnica Galați, 
versitatea --------- —
Brașov ;

Etapa a 
Steaua — 
pid __________
— Viitorul, Tractorul 
sul, Petrolul - Politehnica 
mlșoara, Politehnica Galați 
Minerul.

Etapa a III-a (29 octombrie) I 
Progresul - Rapid, Viitorul - 
Steaua, Minerul - Dinamo. Uni
rea Tricolor - Petrolul, Univer
sitatea - Politehnica Galați, Po
litehnica Timișoara — Tractorul.

Etapa a IV-a (2 noiembrie) : 
Rapid - Politehnica Timișoara, 
Dihamo - Universitatea, Steaua
— Minerul, Politehnica Galați - 
Progresul, Unirea Tricolor - Vi
itorul, Petrdlul - Tractorul.

Etapa a v-a (9 noiembrie) : 
Progresul - Dinamo. Universita
tea - Steaua, Tractorul - Rapid, 
Minerul - Unirea Tricolor, Viito
rul - Petrolul, Politehnica Ti
mișoara - Politehnic» Galați.

Etapa a Vl-a (lfi noiembrie) : 
Dinamo - Politehnica Timișoara, 
Steaua — Progresul, Petrolul - 
Rapid, Unirea Tricolor — Univer
sitatea, Politehnica 
Tractorul, Viitorul -
Etapa a Vll-a (23 
Rapid - Politehtilca ____
greșul - Unirea Tricolor, 
tehnica Timișoara 
Tractorul - Dinamo, Minerul - 
Petrolul, Universitatea — Viitorul.

Etapa a VIII.a (30 noiembrie) : 
Dinarno - Rapid, Steaua - Trac, 
torul. Viitorul - Progresul, U- 
nirea Tricolor - Politehnica 
Timișoara, Petrolul - Politehnica 
Galați, Minerul - Universitatea.

Etapa a ix-a (7 decembrie) : 
Rapid - Steaua, Progresul - 
Minerul, Politehnica Galați - 
Dinamo, Tractorul - Unirea Tri
color, Universitatea - Petrolul. 
Politehnica Timișoara — Viitorul.

Etapa a X-a (14 decembrie) : 
Steaua - Politehnica Galați. U- 
nirea Tricolor - Rapid, Petrolul
— Dinamo, Universitatea — Pro
gresul, Viitorul - Tractorul, Mi
nerul — Politehnica Timișoara.

Etapa a xi-a (21 decembrie) : 
Dinamo — Steaua. Rapid - Vii
torul, Progresul - Petrolul. 
Politehnica Galați - Unirea 
Triaolor, Politehnica Timișoara - 
Universitatea, Tractorul - Mine
rul.

Ba- 
_____ uni- 

Craiova - Tractorul

II-a (26 octombrie) : 
Unirea Tricolor, Ra 

Universitatea, Dinamo 
Progre- 

Tl-

Ciștilof și canoiștilor R. D. 
Germane nu vor lipsi — de 
la întrecerea de pe Snagov — 
echipajul campion european 
Slatnov-Waldhelm (K2), Pe
tra Grabowski precum și alțl 
sportivi juniori fruntași, me- 
daliați ai unor mari confrun
tări internaționale.

Reprezentativa noastră de 
juniori va evolua, duminică, 
cu aceeași formație care — tn 
urmă cu o săptămină — a în
tâlnit In capitala Ungariei, se
lecționata orașului Budapesta, 
îi vom revedea, așadar, lup
tând pentru întâietate pe Du
mitru Petrescu. Ion Dragul- 
schi, Vasile Simion, Gheorghe 
Cârpo, Erast Pavel, Maria Lo
viți, Ioana Galenic, Aglaia Ră- 
utu etc. O pleiadă de juniori 
talentați, care — neîndoielnic 
— vor căuta să încheie acest 
bogat sezon nautic cu o vic
torie de prestigiu.

Concursul internațional de 
caiac-canoe dintre reprezenta
tivele de juniori ale R.D. Ger
mane și României începe mîi
ne la ora 10. El programează, 
din douăzeci în douăzeci de 
minute, următoarele probe: K1 
(b) — 1 000 m, C 1—1 000 m, 
K 1 (f) 500 m, K 2 (b) 1000 
m, C 2 — 1000 m, K 2 (f) — 
500 m, K 4 (b) — 1 000 m 
K 4 (f) — 500 m.

★

Și

Astăzi, caiaciștii și 
tii clubului Olimpia 
reștj evoluează în Bulgaria, 
în compania sportivilor de la 
Trakia Plovdiv. întrecerea se 
va disputa la un număr de 
11 probe.

canoiș- 
Bucu-

DINAMO
Cu cinci săptămîni înain

tea primei confruntări inter- 
țări, in etapa a șasea a di
viziei A. Un prim derby ne 
va putea edifica tn mare mă
sură asupra valorii echipelor 
fruntașe, precum și asupra 
formei selecționabililor i mii- 
ne va avea loc 
namo — Grivița 
de mare interes.

Se obișnuiește, 
unor asemenea 
o mică incursiune în istori
cul disputelor directe. Nu e 
vom mai face. întrucit po
ziția lor în 
suficient de
1.

partida Di- 
Roșie, meci

In preziua 
confruntări.

clasament este 
elocventă i

127—15 15

14

Dinamo 
5 5 0 0

2. Grivița Roșie
5 4 10 122—23

Se mai obișnuiește, In ase
menea ocazii, o prezentare a 
celor două formații. Pe de 
o parte clasamentul, pe de 
alta faptul că majoritatea ju
cătorilor ce reprezintă ocu
pantele primelor două locuri 
din campionat sînt compo- 
nenți ai loturilor naționale 
prim sau secund fac, și în 
acest caz, păstrarea obiceiu
lui inutilă. Ne uităm cu a- 
fecțiune spre trecutul fru
mos. spre palmaresul im
presionant al echipelor Di
namo și Grivița Roșie, poate 
chiar cu un dram de nos
talgie (de care nume celebre 
între buturile europene nu 
sînt străine), dar, în orice 
caz, de data aceasta privim 
înainte. Privim, adică, spre

VICTORIE CATEGORICA
A STUDEN]HOR BUCUREȘIENIill MECIUL

CU A. Z. S. VARȘOVIA: 168-127

GRIVIȚA ROȘIE
datoria, credem, cea mai im
portantă a sportivilor care 
vor evolua mîine sub culo
rile dinamoviste sau grivi- 
țene. aceea de a ne arăta că 
au mers pe drumul bunei 
pregătiri tn vederea Jocuri
lor internaționale. Privim 
spre sezonul 1969—1970. care 
trebuie să arate lumii balo
nului eval că victoria de la 
1 decembrie 1968 n-a fost în
tâmplătoare. că rugbyul ro
mânesc și-a cucerit un loc 
sub soarele adevăratelor mari 
competiții internaționale Și 
este cazul să îi fie acordat I

O altă obișnuință va fi în- 
frîntă i aceea de a cere un 
joc spectaculos, frumos, des
chis. Considerăm că jocul de 
bună factură este întotdeau
na frumos și le vom cere, 
deci, dinamoviștilor și gri- 
vițenilor. tn primul rînd, ca

jocul lor să fie valoros pe 
plan tehnico-tactic. Iar dacă, 
în sfîrșit, e altă obișnuință 
va fi In schimb respectată, 
motivele tint cu totul justi
ficate i, le vem «ere deplină 
sportivitate, joc bărbătesc 
dar nu dur sau brutal, dis
ciplină fermă și permanentă, 
respect față de legile scrise 
și nescrise ale rugbyului, față 
de iubitorii sportului prezenți 
sau absențt

Așa, și numai așa. vom 
p.utea aminti, cîndva, despre 
„memorabilul derby Dinamo 
— Grivița Roșie din toam
na lui '69*. Așa, și numai 
așa. vom putea afirma că 
primele două clasate își me
rită locurile din fruntea ie
rarhiei naționale, iar nume
roșii selecționabili din for
mațiile lor pe acelea din lo
turile reprezentative 1

(Urmare din pag. 1)

CELE DOUĂ NOI CATEGORII :
ISI ATING SCOPUL?

Galați - 
Minerul.
noiembrie) : 
Galati, Pro- ■ po]t.

Steaua

Ieri, ln cea de a doua zl a me
ciului de atletism dintre Clubul 
atletic universitar și formația stu
dențească A.Z.S. Varșovia. stu
denții bucureșteni și-au mărit 
substanțial avantajul creat în 
prima zi (miercuri), obținînd o 
categorică victorie, atît la băieți 
(98—83) cît șl la fete (70—44).

Șl cu prilejul acestui concurs 
pe tartanul și gazonul stadionului 
Republicii ș-au înregistrat cîteva 
rezultate remarcabile. Deși a o- 
Cupat locul doi ln cadrul probei 
de 400 mg.> elevul antrenorului 
Ion Marconi, studentul Gheorghe 
Petronlus, a stabilit un nou re
cord de juniori, cu timpul de 
53,4 s.

Iată ciștlgătoril probelor des
fășurate Ieri : masculin : Înălți
me — Manole Mltllecis (C.A.U.)

Tit1,95 m ; 800 m. — Dumitru 
(C.A.U.) 1:54,1 s ; 200 m.
Jan Bielan (A.Z.S.) 22,2 s ; pră
jină — Sorin Marian (C.A.U.) 
4,30 m ; 400 m.g. — Ion Burcă 
(C.A.U.) 53,0 s : 3 000 m obst. — 
Jan Kondzlor (A.Z.S) 9:00,4 s; 
ciocan — ștefan Slșcovits (C.A.U.) 
56,64 m ; 4x400 m.p. — C.A.U. 
3:17,7 (Ion Burcă, Mircea Neamțu, 
Dumitru Tit, Gh. Petronlus). 
Feminin : lungime — Edith Schal 
(C.A.U.) 5,69 m ; disc — Monica 
Vasllescu (C.A.U.) 42,46 m ; 200 
m — Hanna Kowal (A.Z.S.) 25,5 
a ; 400 m. — Viorica Gabor
(C.A.U.) 58,2 a ; 4x100 m —
C.A.U. 48,4 (Marcela MUoșolu, Ma- 
rioara Lazăr, Ana Maria Vltalloș, 
Sanda Anghelescu).

Gheorghe ILIUȚA

Dar, dlnamoviștii, avind in tâ
nărul portar Bîrza, In Ostacbe 
și mai alee in Parascbiv trei 
jucători in formă de zile mari, 
au remontat, reușind egalarea 
tn finalul primei reprize. După 
pauză tn locul așteptatei re
veniri a echipei Steaua (in a- 
cest meci cu un potențial fizic 
mai scăzut și cu o îngrijoră
toare lipsă de eficacitate) am 
urmărit o evoluție excelentă a 
echipei Dinamo Bacău care a 
condus In permanență. Este a- 
devărat că avantajul ei nu a 
fost mai mare de un gol, decit 
de două ori, ceea ce a făcut în
tâlnirea și mai palpitantă. In 
min. 46 Dinamo Bacău condu
cea cu 14—12, iar în min. 52 cu 
15—13. Soarta meciului nu era 
insă pecetluită. Cînd au mai 
rămas doar 75 de secunde ta
bela de marcaj arăta 15-15, 
mingea era în posesia dinamo
viștilor și atunci ne-am pre
gătit să înregistrăm prima sur
priză a acestui turneu. Steaua, 
însă, a mai intrat de două ori 
în posesia balonului și a ratat 
de fiecare dată. în ultimele 20 
de secunde dlnamoviștii au fost 
din nou stăpîni ai balonului, 
iar cu 5 secunde înainte de flu
ierul final au aruncat la poar
tă, Belu a prins balonul și, se- 
sizînd că Pavelescu este ieșit 
din poartă (l-a înlocuit pe Bîr
za, accidentat în min. 50) a 
realizat poate „golul vieții sa
le". Au condus arbitrii V. 
Reissner șl O. Leikep (Sibiu) 
cu unele imprecizii care n-au

influențat însă soarta partidei.
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

- MINERUL BAIA MARE 
20—20 (12—8). Ca și cînd n-ar 
fi fost destule emoții in meciul 
anterior, și de această dată am 
trăit un final pasionant în ca
re, după ce timișorenii au con
dus uneori detașat (min. 51, 
19—15) au primit trei goluri 
in ultimele 5 minute. Au ar
bitrat bine P. Cirligeanu și V. 
Pelenghian, ambii din Bucu
rești.

UNIVERSITATEA CLUJ - 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
12—10 (9—5). Victorie surprin
zătoare a clujenilor, dar meri
tată, facilitată oarecum și de 
arbitrajul slab prestat de cuplul 
C. Căpățină și D. Purică.

VOINȚA BUCUREȘTI 
RAFINĂRIA TELEAJEN 16-15 
(7—7). Meci foarte disputat in 
care scorul a fost majoritatea 
timpului egal.

Campionatele mondiale de 
haltere de la Varșovia pot fi 
calificate drept cele mai mari 
întreceri de pînă acum ale 
halterofililor. Nu numai prin 
numărul concurenților (166) 
sau prin cel al recordurilor 
mondiale (8), dar și prin re
zultatele excelente înregistra
te, în general, competiția de 
la Varșovia s-a bucurat de o 
reușită deplină.

Pentru prima oară în isto
ria campionatelor s-au decer
nat nouă titluri de campioni 
ai lumii și ai Europei, datori
tă faptului că în programul o- 
ficial au apărut două categorii 
noi : muscă (52 kg) și grea (pî
nă la 110 kg).

Și-au atins scopul aceste ca
tegorii ? Am putea spune da, 
și nu. Referindu-ne la cate
goria grea, răspunsul este net 
pozitiv. Acum, la categoria 
grea, se întrec sportivi care 
cîntăresc între 90 și 110 kg. 
Prin urmare există un echi
libru mai mare între greutatea 
corporală a sportivilor. Ve
chiul regulament a fost cît se 
poate de nejust, pentru că la 
categoria grea își disputau în
tâietatea sportivi cu o mare 
diferență de greutate. A fost 
pur șl simplii absurd ca un 
om de 160 de kg să fie opus 
în întrecere cu unul care cîn- 
tărea, să zicem, 100 kg 1

Rezultatele înregistrate de 
primii doi clasați (Jan Taits 
și Robert Bednarski) sînt de-a 
dreptul excepționale (547,5 kg). 
Și ambii «portivi au resurse 
de a corecta cu multe kilo
grame actualele lor perfor
manțe. De altfel, Bednarski a 
șl realizat în 
curs 555 kg 1

Nu aceleași 
spune despre
gorie nouă (muscă), rezerva
tă sportivilor care cîntăresc

afară de con-

cuvinte se pot 
cealaltă cate-

/

(cel mult) 52 kg. Campionatul 
mondial a arătat că, în lume, 
sînt foarte puțini halterofili 
cu această greutate. Absolut 
toți concurențil care au luat 
startul la „muscă" au fost ne- 
voiți să slăbească multe kilo
grame. De fapt, majoritatea 
participanților au cîntărit. îna
inte de concurs, 56—58 kg, și 
deci ar fi trebuit să ia startul 
la categoria cocoș. Dar ce 
și-au spus antrenorii și con
ducătorii echipelor? La noua 
categorie sînt șanse mai mari 
de a obține locuri fruntașe, 
medalii și puncte. Ocazia nu 
trebuie deci pierdută l Așa se 
explică numărul extrem de 
mare al concurenților (16) !

Stând de vorbă cu persoane 
autorizate din forul interna
țional, aceștia au declarat, pe 
bună dreptate, că noua cate
gorie este rezervată oameni
lor mici, și nu pentru aceia 
care slăbesc înainte de com
petiție cîte 4—8 kg. Vicepre
ședintele federației internațio
nale, dL Jean Dame, ne spu
nea că este un lucru condam
nabil ca acești oameni cu ga
barit mic să facă un efort 
considerabil pentru a realiza 
categoria. „Eu a? propune — 
a spus dl. Dame — să se ia 
măsuri pentru ca slăbirea să 
se facă sub un riguros control 
al forului suprem". De fapt, 
pentru sportivii aceștia cu un 
gabarit mic o slăbire de 4—8 
kg este un adevărat atentat 
la adresa sănătății lor 8

în asemenea condiții, noua 
categorie este creată în mod 
artificial. Cel puțin așa a ară
tat recentul campionat mon
dial. Sperăm însă că la vii
toarele întreceri să fie pre
zente „muște" sută la sută.

Ion OCHSENFELD

POIANA BRAȘOV CERE AJUTOR!
(Urmare din pag. 1)

FEMININ
Etapa 1 (19 octombrie) : Pro

gresul București — Universitatea 
Timișoara, Rapid București - 
Medicina București Farul Con
stanta — Dinamo București, 
C.S.M. sibiu - C.P. București, 
Penicilina Iași - I.E.F.S. Bucu
rești, Voința Miercurea Cluc - 
Ceahlăul P. Neamț.

Etapa a __  ... _______ .
Progresul - Rapid, C.P.B.- Voin
ța, Dinamo
- Farul. ‘‘ 
Ceahlăul

Etapa 
Rapid — 
Cehlâul, ____ ___ _
C.S.M. - Medicina, Voința - Di
namo. Penicilina - — —

Etapa a IV.a 
C.P.B. - I.E.F.S.. 
nieilina, Medicina 
greșul - C.S.M., 
Universitate»

Etapa a V-a (14 noiembrie) : 
I.E.F.S - Dinamo, C.S.M. - Ra
pid Voința - Progresul. Penici
lina - Medicina. Cenhlăul-C.P.B. ; 
Farul - Universitatea.

Etapa a VI a <33 noiembrie) : 
Medicina - I.E.F.S., Progresul - 
Penicilina, Hapm - Voința. Di
namo — Ceahlăul, Universitatea
- C.P.B., Farul — C.S.M.

Etapa a VII-a (30 noiembrie) : 
I.E.F.S. - Progresul, C.P.B. - 
Dinamo. Penicilina - Rapid. 
Cealilâul - Medicina, C.S.M. - 
Universitatea. Voința - Farul.

Etapa a Vlil-a (1 decembrie) ; 
Medicina - C.P B„ Rapid - 
I.E.F.S.. Progresul - Ceahlăul, U 
niversitalea - Dinamo. Farul - 
Penicilina, C.S.M. - voința.

Etapa a IX a (14 decembrie) : 
Dinamo - Medicina. C.P B. - 
Progresul. I.E.F.S. - Farul. Ceah
lăul - Rapid. Voința - Univer
sitatea. Penicilina - C.S M.

Etapa a X-a (21 decembrie) : 
Progresul - Dinamo, Rapid - 
C.P.B., universitatea - Medicina, 
C.S.M. - I.E.F.S. Farul - Ceah
lăul. Voința - Penicilina

Etapa a Xt-a (23 decembrie) : 
Dinamo - Rapid, Medicina 
Progresul. C.P.B. — Farul, I.E.F.S.
- Voința, Penicilina - Uhlversi- 
tatea. Ceahlăul C.S.M.

O SCRISOARE O PROPUNERE!
II-a (26 octombrie) !

C.S.M., Medicina
Universitatea - I.E.F.S..
- Penicilina.
a lil a (2 noiembrie) :
Universitatea. T.E.F.S. — 

Farul - Progresul.

- CP.B.
(9 noiembrie) s 
Dinamo - Pe.
- voința, Pro- 
Rapid - Farul,

Cehlâtil.

în luna martie, cînd inau
guram „Parada-riposta", lan
sam un apel către toți cei ce 
îndrăgesc și sînt interesați 
în progresul 
melor albe, i 
să vină cu 
puneri, pentru 
nă, profitând de spațiul 
care ziarul Sportul ni l-a pus 
la dispoziție, să încercăm să 
netezim, în măsura în care ne 
stă în putere, calea spre pro
gres a disciplinei preferate.

Am primit de atunci cîteva 
scrisori, ca răspuns la o an
chetă în legătură cu sistemul 
competițional sau în legătură 
cu unele deficiențe organizato
rice locale. Nu am primit însă, 
ceea ce aș fi așteptat mai 
mult șl sinceri să fim, am în
cercat un sentiment de mîh- 
nire la gîndul că inimoșii 
sportivi, competitorii de altă
dată sau cei de azi, s-au obiș
nuit cu ideea să meargă pe 
făgașele de acum create, indi
ferent dacă sînt sau nu bune, 
indiferent dacă le convin sau 
nu. S-au obișnuit să lase să 
treacă pe lingă ei faptele, fără 
să intindă o mînă spre a le 
îndrepta, chiar dacă văd că 
ele merg strîmb. E tn orice 
caz trist și îngrijorător, cînd, 
dintr-un sportiv entuziast, ac
tivistul sportiv ajunge un bla
zat.

Dar iată că o scrisoare a 
venit să spargă gheața și să

sportului ar
să ne scrie, 

idei sau pro- 
i ca împreu- 

pe

loto-pronosport

mă scoată din pesimismul a- 
cestor gînduri. E vorba de o 
scrisoare sosită la redacție de 
la un vechi maestru, mînuitor 
al armelor albe, acum retras 
din activitate, din motive de 
vîrstă. Dar (și aceasta-i face 
cinste) vîrsta înaintată nu l-a 
împiedicat, sau nu l-a putut 
opri, să ne scrie, să comen
teze și să vină cu sugestii uti
le.

E vorba de maestrul Con
stantin Panescu. Pentru cei 
care-1 cunosc mai puțin, am 
să menționez că este antrenor 
brevetat al Școlii Superioare 
de Educație Fizică din Join- 
ville șl că în lunga sa carieră 
a ridicat multe generații de 
scrimeri și de instructori, în 
scrima românească, dintre ca
re doi activează actualmente 
ca antrenori ai loturilor națio
nale.

Domnia sa, comentând unul 
din materialele apărute în co
loanele ziarului, arată o situa
ție existentă de fapt și atacă 
una din problemele cheie, de 
a cărei rezolvare depinde, în 
măsură considerabilă, progre
sul scrimei românești : pro
blema cadrelor. Arătând o se
rie de carențe din pregătirea 
și organizarea pregătirii an
trenorilor, maestrul Panescu 
scrie „fără cadre bine pregă
tite profesional, nu poate fi 
asigurată o instruire care să 
mențină performanțele la ni
velul cel mai ridicat al scri
mei mondiale". Și în conti
nuare, pentru o pregătire de 
cadre cu calificare corespun
zătoare cerințelor, propune

organizarea unui curs cu o 
durată de școlarizare de trei 
ani, aducînd ca exemplu școli
le similare existente în cele
lalte țări cu tradiție sau cu 
performanțe înalte (Franța, 
Italia, Ungaria, U.R.S.S.).

Pentru realizarea acestei 
școli, merge pînă la un com
promis, propunînd chiar redu
cerea calendarelor intern și 
internațional, în cazul cînd 
fondurile sînt greu de obți
nut Argumentează aceasta cu 
faptul că „valoarea sportivilor, 
pentru a se putea ridica prin- 
tr-o participare numeroasă în 
competiții, trebuie să aibă la 
bază o 
că".

Și în 
sat al 
scrimeri, constată că „tinere
tul nostru a demonstrat mari 
posibilități de performanțe 
valoroase, și e păcat să nu 
fie educate și prelucrate aces
te calități, de tehnicieni pre
gătiți la un nivel corespunză
tor".

Fără a împărtăși întru to
tul unele afirmații sau idei, 
înnegurate poate de excesul 
de pasiune care l-a caracte
rizat încă 
tății sale, 
a sugera 
de scrimă 
slbilitățile 
unui curs pentru formarea an
trenorilor de scrimă, aceasta 
constituind rezolvarea cea mai 
potrivită, pentru formarea de 
cadre specializate.

întrerupînd fluxul obișnuit. 
Dintr-o insuficientă consoli
dare a drumului și sub in
fluența ploilor, calea spre 
vîrf s-a transformat intr-un 
drum al noroiului și atunci, 
spre a urca totuși, s-au croit 
variante paralele cu traseul 
inițial care au transformat 
pajiștea în arătură.

Pe Kanțel s-a trasat un 
drum In forma literei V răs
turnate care s-a adincit pînă 
la aproximativ 2,5 m, practic 
scoțînd această pîrtie din cir
cuitul turistic și sportiv. în
săși organizarea șantierului 
— după părerea noastră — 
s-a făcut fără economie de 
spațiu și în locuri insuficient 
de bine alese, astfel că pre
judiciază viitorul sezon.

S-au făcut și se fac în con
tinuare lucrări pentru îngro
parea cablului de înaltă ten
siune, dar, în urma sa, con
structorul Iasă urme adinei.

Tractoriștii — intr-un im
bold sportiv rău Înțeles — 
după descărcarea poverilor 
coboară cu tractoarele pe pîr- 
tiile de schi, rănind stratul 
vegetal. Ploile și apele to
rențiale vor desăvirși opera, 
săpînd șanțuri de șiroaie,

care brăzdează pîrtiile și a- 
duc roca vie — ealcarul — 
la suprafață. Aceste plăgi pe 
trupul muntelui nu se pot 
reface de ia sine căci stratul 
de aluviuni este foarte sub
țire și vor fi necesare brăz- 
duiri, transporturi de pămînt 
vegetal și gazonări al căror 
cost ar putea echivala eon- 
strucțiile.

Deși sezonul sportiv de 
iarnă bate la ușă, deși sîntem 
în ceasul al doisprezecelea, 
lucrările de amenajare a pîr- 
tiilor de schi —. Lupului și 
Sulinar — încă n-au Început. 
Nu știm In ce măsură timpul 
ploios, de toamnă — ce se 
va instala în curînd 
permite 
lucrări-

Citind 
sus, s-ar 
xistă o incompatibilitate în
tre interesele constructorilor 
și interesele turistico-sportive 
ale Poienii Brașov. Realita
tea este diferită. Dorim șl 
trebuie să construim, dar me- 
najînd natura și frumusețea 
acestor lecuri, păstrînd func
ționalitatea sportivă și turis
tică pentru care ridicăm con
strucțiile. Soluțiile să fie mai 
bine alese, Intr-un efort de 
imaginație creatoare «are tre-

va
executarea acestor

rîndurile de mal 
putea vedea că e-

bună pregătire tehni-

încheiere, ochiul ver- 
vechiului făuritor de

din vremea activi- 
voi conchide prin 
Federației române 
să ia în studiu po- 
de organizare a

Cornel GEORGESCU

între 4 și 
cinci orașe 
dispută cele 
semifinalei campionatului in
dividual masculin pe anul 
1969 la șah.

Printre participanți în gru
pele din București remar
căm pe maeștrii: Th. Ghi- 
țescu, G. Botez, C. Radovici 
și V. Georgescu (grupa I), 
Em. Reicher, P. Voiculescu, 
M. Pavlov și S. Segal (grupa 
a II-a). Iar în grupele din 
provincie i Em. Ungureanu, 
T. Stanciu și D. Ghizdavu 
(Suceava); Gh. Mititelu, V. 
Vaisman și M. Rădulescu 
(Brăila); /. Szabo, M. Suta
și A. Buza (Oradea), G. Par- 
toș, S. Neamțu, E. Nacht și 
Z. Nagy I. (Timișoara).

în Capitală cele două tur
nee se dispută In sălile Con-

18 octombrie, în 
din țară, se 

șase grupe ale

structorul (str. 
brie 21), grupa 
(str. Lipscani 14), grupa a 
Il-a. Se joacă in fiecare zi 
intre orele 16—21.

I
li 3 Decem- 
și C.P.M.B. 

grupa a

bule să-și găsească originea 
tn dragostea față de natură.

Contractările făcuta de 
O.N.T., sezonul competițional 
intern și calendarul exten. 
nu trebuie să fie compromise 
și de aceea se impune o in
tervenție energică și urgentă 
a tuturor faetorilor interesați, 
pentru a da Poienii ajutorul 
necesar î intensificarea trans
porturilor în această perioadă 
în scopul unor cît mal kune 
înmagazinări, astfel îneft lu
crul să continue și pe timpul 
iernii, recondiționarea pirtii* 
lor prin astuparea șanțurilor 
provoeate de intersectările 
drumului de șantier, îndepăr
tarea molizilor tăiați și aban
donați în trasee, amenajarea 
pîrtiilor — Lupului șl Suli
nar — cu lucrările de defri
șare și consolidare neces. % 
astuparea șanțurilor de In- 
pămîntare a cablului de înal
tă tensiune, curățirea pistei 
de sub teleferic, de rooile 
masive și numeroase, rezul
tate din săpăturile de fun
dații pentru stâlpul median al 
telefericului etc. Bineînțeles 
că cea mai mare parte din 
atribuții revin constructoru
lui, iar amenajările sportiva 
— I.E.A.B.S- Brașov. O res
ponsabilitate civică șl «p»r- 
tivă ne obligă să tragem lem- 
nalul de alarmă. Orice întâr
ziere în efectuarea lucrărilor 
de recondiționare — din care 
o parte au fost amintite — va 
avea efecte grave asupra se
zonului turistico-sportiv 1969- 
70, situație ca nu peate fi 
acceptată.

Privind amplasarea Inoră- 
rilor și mai ales discutând cu 
oamenii, am înțeles «ă lu
crurile nu se vor rezolva de 
la sine; am înțeles că Poiana 
are nevoie de ajutor, ceea ce 
credem că — Intr-un anumit 
fel — am și început că fa
cem!

CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES — 8 OC

TOMBRIE 1909. 4 ZILE PlNA 
LA ÎNCHIDEREA VINZARII 

BILETELOR

Miercuri 8 octombrie ac., 
Loto — Pronosport organizea
ză primul 
Pronoexpres 
partamente, 
cursii peste 
după o nouă 
formulă prin care 
singură variantă 
ține 4*feluri de premii i pre
mii obișnuite în bani ; premii 
suplimentare In numerar gra
tuite, premii speciale In apar
tamente, In număr NELIMI
TAT și premii 
premii speciale 
me, în număr 
autoturisme și 
tragere îa SOrți 
numerar.

Pentru atribuirea tuturor 
acestor premii vor fi efectua* 
te 6 extrageri în 4 faze în 
total vor fi extrase 39 de nu
mere.

Cu bilete seria N de 30 
lei sg poate participa la toate 
extragerile.

Nu uitați I Au mai rămas 
numai 4 zile pentru procu
rarea bilețel»;.

concurs special 
cu premii tn a- 
autoturisme, ex- 

hotare și bani, 
formulă tehnică,

— co e 
se pot ob

In numerar ; 
în autoturis- 
NELIMITAT, 
excursii prin 
și premii in

• Cîștigătorii apartamente
lor de la tragerea excepționa
lă LOTO din 23 septembrie 
1969 i categoria I i 3 aparta
mente eu 3 camere (confort 
gradul I) plus diferența tn 
numerar pînă la 100 000 lei i 
1. Un buletin colectiv de a- 
genție din Ploiești; 2. Robu 
Viorica — corn. Stoenești 
jud. Argeș ; 3. Un buletin co
lectiv de agenție din Ploiești; 
categoria a II-a i 2 apartamen
te cu 2 camere (confort gra
dul t) plus diferența In nu
merar pînă la 75.000 lei i l. 
Osman I. Zoița — Tulcea 2. 
Mitroj V. Nicolaie — corn. 
Rîureni jud. Vîlcea.

Numerele extrase la tragerea 
LOTO din 3 octombrie 1969

EXTRAGEREA I :
9 41 6 50 2 37 51 31

506.705 lei
II-A : 73

FOND DE PREMII :
EXTRAGEREA A 

63 18 43
FOND DE PREMII: 261.678 lei

Plata premiilor la această 
tragere se va face astfel:

In Capitală de la 11 octom
brie pînă la 17 noiembrie a.c. 
inclusiv ;

In provincie de la 14 octm- 
bne pînă la 17 noiembrie a.c. 
inclusiv.

SÎMBATA

TENIS i teren Dinamo, ora
14.30 î Dinamo — C.S.O. Con
strucții.

BASCHET i sala Giulești, 
®ra 17 i Meciuri pentru 
„Cupa României* i Rapid I 
— Rapid II (f); Rapid — 
Politehnica București (m).

POPICE i finalele campio
natului republican, seniori și 
junioare, arena Voința, de la 
ora 10 și 15.

FOTBAL i stadionul Meta
lul. ora 15,30 i Metalul Bucu
rești — Dunărea Giurgiu 
(div. B).

JUDO i sala Floreasca, ara
17.30 i „Capa Bucureștiului*

8 i Șc. sp. 3 — Viitorul (m); 
Clubul sp. șc. — Dinamo (m); 
Constructorul — Lâc. „Dr. 
Petru Groza" (f) ; Viitorul — 
Șc. sp. 1 (f) ( sala Palatului 
Pionierilor, de la ora 8,301 
Șc. sp. 3 — Rapid (f); Cute
zătorii — Șc. sp. 2 (f).

BOX i Stadionul Dinamo, 
ora 10,301 Reuniunea Dina
mo — Metalul.

ergem
DUMINICA

BASCHET i sala Giulești, 
de la ora 9 i Academia Mili
tară — Crișul Oradea (m); 
I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara (m) ; Voința Bucu
rești — A. S. Armata Cluj (f).

HANDBAL i Meciuri în ca
drul diviziei naționale șco
lare și de juniori i sala Pro
gresul. de la ora 8.30i Sc. 
sp 1 — Steaua (m); Progre
sul — Lie Găeștl (m) • Llc. 
M Basarab — Rapid (rrt) ; 
bata Constructorul, de la ora

CICLISM i Velodromul Di
namo, de la ora 10 i campio
natul național de 
ment mecanic.

RUGBY i Teren 
ora 101 Vulcan — 
tatea Timișoara (div. A); te
ren Olimpia, ora 11 i Olim
pia — Aeronautica; teren 
Politehnica, era 11 i Spar
tul studențesc (combinata 
Politehnica + Construcții) — 
Foresta C.l.L. Pitești ; teren 
Gloria, ora 11 i Gloria — Lo
comotiva C.F.R. Ploiești ; te
ren Constructorul ora 11 i 
Constructorul — Combinata 
Arhitectura I.E.F.S. (div. B,

antrena-

Vulcan, 
Universi-

seria î); teren Progresul de 
la ora 14,301 Progresul 
Steaua. Dinamo — Grivița 
Roșie (div. A).

FOTBAL i stadionul Pro
gresul, ora 11 i Progresul 
București — Sportul studen
țesc (div. B); teren Electro
nica, ora II i Electronica O- 
bor — Ancora Galați (div. 
C); teren Voința, ora H i 
Voința București — Delta 
Tulcea (div. C) | teren Laro- 
met. ora 11 i Tehnometal 
București — Petrolul Videle 
(div. C); teren Sirena, ora 
111 Sirena București —
I. R.A. Cîmplna (div. C); te
ren Autobuzul, ora 11 i Au
tobuzul București — Progte- 
su] Balș (div. G).

JUDO i sala Floreasca, ora 
9 i Cupa Bucureștiului (indi
vidual și pe echipe).

SCRIMA i sala Floreasca
II. ora 91 Campionatul mu
nicipiului București (echipe 
juniori).

TENIS i teren Dinamo, ora
8.30 i Dinamo — C.S.U. Con
strucții ; teren Ghencea, ora
8.30 i Steagul roșu Brașov — 
Steaua.

POPICE : finalele campio
natului republican, seniori și 
junioare, arena Voința, de la 
era 8.

W. nicoarA
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ȘEDINȚA DE ASEARA A BIROULUI F.R.F GHIȚA EXCEPȚIONAL!
SANCȚIUNI DICTATE ÎMPOTRIVA

SECȚIILOR DE FOTBAL RAPID Șl U.T.A
Aseară, la sediul C.N.E.F.S., 

Biroul Federației Române de 
Fotbal a analizat, ta cadrul u- 
nei ședințe lărgite, comporta
rea total nesatisfăcătoare avu
tă miercuri de unele echipe ro
mânești in competițiile europe
ne la care au participat

Au fost convocați în acest 
scop antrenori și reprezentanți 
ai cluburilor U.T.A., Rapid și 
Steaua care, ta cuvintul lor, 
și-au spus părerea de celp mai 
multe ori fără suficient simț 
autocritio (după opinia noas
tră) despre cauzele ce au de
terminat eșecurile cunoscute.

Tov. Florin Jipa, vicepreșe
dinte al clubului Rapid, a co
municat (neoficial) măsurile 
luate, in ședința de ieri dimi
neață, de către conducerea sec
ției. Astfel, jucătorii C. Dan șl 
Răducanu, considerați ca prin
cipali vinovați de penibila evo
luție a echipei feroviare au fost 
suspendați din activitatea com- 
petițională internă; primul va 
sta pe tușă timp de trei etape, 
iar cel de al doilea — două. 
Totodată, antrenorii Marin Băr- 
bulescu și Nicolae Cristescu au 
fost sancționați cu avertisment.

In cuvintul său, tov. Mircea 
Angelescu, președinte al F. R. 
Fotbal, a arătat că lamentabila 
comportare a echipelor U.T.A. 
și Rapid nu-și poate găsi nici o 
justificare temeinică.

In final, Biroul F.R.F. a luat 
următoarele măsuri :
. — avertisment sever echipe

lor U.T.A. șl Rapid pentru mo
dul necorespunzător In care 
s-au pregătit și an evoluat 
miercuri Ia Varșovia și, respec
tiv, București ;

— ridicarea dreptului celor 
două echipe de a disputa — pe 
timp de un an — meciuri in
ternaționale, in țară sau peste 
hotare, chiar dacă ta acest in
terval U.T.A. și Rapid se vor 
afla in situația de a participa 
la cupele europene (adică dacă 
vor ciștiga campionatul sau 
„Cupa României").

In cazul jucătorilor Dan șl 
Răducanu, Biroul federal a 
hotărit să lase la latitudinea 
antrenorilor echipei naționale 
eventuala folosire a acestora in 
partida cu Portugalia.

C.F.R. CLUJ -
CLUJ, * (prin telefon) 

Stadionul din parcul orașului, 
spectatori 10 000, timp noros, 
teren moale.

C.F.R. : Nagel 7 — Drago- 
mir 6, Cojocaru 7, Soos 8, Ro- ----- - — - - ------------

5.
man 7, Stincel 7, Tegean 
Schwartz 6. Marian Popescu 
Soo 5, Petrescu 7.

DINAMO BACAU : Ghiță 
— Comânescu 8, Ned «leu 
Vqjjcu 7, (mln. 81

1* 
i. 

Psnalt),

DINAMO BACAU •—«
David T, Hrițcu 7, Duțan 7> 
Neumayer 7, DembrovscM I, 
Daniel Ene 8, Băluță t.

A arbitrat Gh. Llmona 
ajutat la tușă de 

I. Hrisafl șl M. Nlțâ (roți din 
București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

La tis eret-rezerve t CJJL — 
Dlnamo Bacău 1—8 (1—1).

Disputa a avut o fizionomie 
simetric diferențiatăi joo 
bună factură tehnică, ta 
teză, cu numeroase faze 
gol — in prima repriză, 
de uzură ți temporizare — ta 
secunda.

In altă ordine de idei, dis
puta ar putea fi caracterizată 
ca un Joc al ocaziilor ratate. 
Fiindcă la Cluj, sub cupola 
unui cer plumburiu de toam
nă, în loc de picăturile mo
notone specifice sezonului, a 
plouat din plin cu ocazii de 
gol, unele rarisime, mai ales 
la poarta băcăuană, apărată 
magistral de Ghiță. Rar na-a 
fost dat să vedem vreodată 
un portar cu asemenea ref.e-

de 
vi
de 

joc

xe. Ne pare rin că alături de 
calificativul excepțional ăio 
titlu nu putem să-i acordăm 
decât uu piua peste nota ma
ximă 1 Ghiță a fOst imbata
bil ia mingile șutate pe jos 
sau pe sus. iar atunci dnă 
omeneș^ a Scut tot ceea ce 
ii sta ta puteri, iar mingea 
se părea că va intra ta pla
să a intervenit de două ari. 
salvatoare, bara.

Jocul a început tatr-un ntm 
infernal. în primele zece minu
te, Tegean. Marian Popescu. Pe
trescu, Stincel. Soos, Schwartz, 
din nou Petrescu (bară) a- 
sar.ează poarta lui Ghiță. 
care, «î siguranță, reține aau 
boxes ni totuL O singură fe-

PofcbaL

reastrâ ta aceasta cavalcadă 
la poarta lui Ghiță, In min. 
8. ctad Neumayer, liber In 
careu, a reluat din voiâ pes
ete poartă. Comerele la poar
ta Iul Ghiță curgi 10 ta re
priza tatu, față de unul sin
gur al dinamoviștiior. Degea
ba. Ghiță este peste tot, iar 
înaintașii clujeni. speria țl 
parcă de formidabilul om dm 
tați, se bîlbîie, ratîr.d ocazii 
peote ocazii ■ Petrescu (min. 
26 țț 34), Marian Popescu 
.min. 32 și 38). din nou Pe
trescu (min. 40 — șut peste' 
bară de la numai 3 m). In 
min. 42 Schwartz scăpat sin
gur ta careu șutează. Ghiță 
respinge la Marian Popescu, 
un șut spre poarta goală, dar 
Ghiță «e arcuiește fenomenal 
și respinge din non.

La reluare, Demcrovscîd dă 
emoții tribunelor (min. 491 
după un slalom de la central 
terenului ajuns Ia 20 de me
tri de poarta adversă, țniea- 
ză jos la rădăcina barei și 
Nagel trimite ta corner). Tot 
dinanaovițtii au ocazia de a 
deschide scorul (min. 67). dar 
Dembrovsctu, servit de Da
niei Ene. care-4 dnbiase și pe 
Nagel, reia pe Ungă poarta 
goală. Pină la sfirșitul tatîl- 
nirii mai notăm doar mingea 
expediată eu • lovitură de 
cap de Soos (min. 72) in bară 
și reluată apoi de la na me
tru de Schwartz peste poar
tă, precum și lovitura de «ap 
a iui Daniei Ene train. 88). 
care a trecut mia me trie pes
te bară.

MECI FEMININ 
LA VĂLENI...

Selecționata de fotbal 
feminină a municipiului 
Ploiești a susținut re
cent o partidă amicală, 
la Văleni, cu selecțio
nata locală. Jocul s-a în
cheiat cu victoria jucă
toarelor din Văleni, la 
scorul de 1—0 (0—0). 
Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Doina 
Vasilescu, la o învălmă
șeală în fața porții.

Selecționata munici
piului Ploiești va sus
ține luna aceasta alte 
două jocuri amicale, in 
compania selecționate
lor similare ale muni
cipiilor București și 
Brașov.
M. BEDROSIAN-coresp.

OCTAVIAN POPESCU

IN TURCIA
Un alt fotbalist român a 

primit dreptul de a evalua 
peste hotare. Este vorba da 
rapidistul Octavian Popescu, 
care zilele trecute a plesat 
în Turcia, unde va |uca la 
echipa Mersin flecul 5 în 
prima divizie), din erașul cu 
același same. înaintea ple
cării, Tăvi Pepescu a mai 
semnat un., contract ta țară. 
Ș-a căsătorit.

CUPLAJ LA ORADEA
ORADEA, 3 (prin telefon). — 

Stadionul Crișul din localitate a 
găzduit un cuplaj de fotbal, cu 
participarea echipelor Crișul, O- 
limoia Oradea, Victoria Cărei șl 
a formației de Uneret-rezerve a 
Crișului. Rezultate : Olimpia Ora
dea — Crișul (tineret) 1—1 (1—0); 
Crișul — Victoria 2—0 (0—0).

JUCĂTORI SUSPENDAȚI

EU CRED ÎN NOI’“
DIALOG PE

Mă aflu alături de Angelo 
Niculescu în autobuzul trico
lorilor, în drum spre Poiana 
Brașov. Discutăm, nu e greu 
de ghicit, despre „fotb&lul nos
tru la zi", adică despre ce a 
fost miercuri și despre ce poate 
fi în cea de a doua duminică a 
Junii octombrie, ziua — după 
unii — lui „quitte eu double", 
iar — după alții — lui „luați 
Roma sau dați totul". Interlo
cutorul meu. rezervat în ge
nere, este ponderat și în ches
tiunea încadrării jocului (și a 
zilei) în tipare spectaculoase, 
în „tipare-pistol", care scot 
fum și creează o atmosferă de 
sfîrșitul lumii... îi dau drep
tate. Această atmosferă și ten
siunea pe care o provoacă nu 
sînt în nici un caz tonice pen
tru jucători și pentru public, 
care în loc să intre la meci 
cu, să zicem, temperatura de 
36 de grade cu 6, intră cu 37 
cu 8... Iată • parte (spațiul ne 
este limitat) din răspunsurile 
pe care mi le-a dat antreno
rul echipei noastre naționale 
la următoarele întrebări I

— Conexați Jocurile de 
miercuri ale reprezentan
telor aoastre în competi
țiile europene cu partida 
România—Portugalia 7

— Sînt obligat s-o fac 1 Re
zultatele obținute ca și evolu
țiile echipelor in cauză au re
ușit — ceea ce nu mi-aș fi în
chipuit — să zdruncine din 
temelii, într-o singură zi, o în
credere dobîndită în multe 
luni de muncă. Acesta este 
curentul — motivat (de rezul
tate) fără îndoială — și noi 
trebuie să luptăm Împotriva 
lui.

— Sîntem la Posada și 
verbuil „să luptăm" se în
cadrează perfect istoric... 
Să luptăm, de fapt să lup
tați, dar cum 7

— Cu calm, cu încredere, cu 
înțelepciune, acesta este ter
menul (n.n. — și necesitatea), 
altfel valul stirnit miercuri e 
capabil să răstoarne la mal 
(la 12 octombrie) corabia...

— Vă gîndiți că unii 
dintre titularii naționalei 
au nevoie de o recuperare 
psihică 7

— Firește. Unii in mod di
rect, Dan, Răducanu, alții

PROGRAMUL
LOTULUI

NAȚIONAL 
PÎNĂ LA

MECIUL CU

(Snagov) 
excursie.

PORTUGALIA
Pină duminică (Po

iana Brașov) ; relaxare, 
odihnă, în vederea re
cuperării organice și 
psihice.

DUMINICA (Brașov) : 
joc de antrenament cu 
Steagul roșu.

LUNI i întoarcerea lo
tului la Snagov.

MARȚI (Snagov) Di
mineață : control medi
cal urmat de studierea 
filmului partidei cu Ze- 
lezniciar. După-amiază : 
joc-școală cu echipa de 
tineret Steaua.

• MIERCURI 
Dimineață :
Dupâ-amiază : odihnă.

JOI (Snagov) Dimi
neață : program de gim
nastică. După-amiază: 
joc-școală, o repriză cu 
o echipă de divizia C și 
o repriză cu o formație 
din campionatul orașu
lui București. Vor juca 
atît titularii cît și rezer
vele .

VINERI (Snagov) Di
mineață : antrenament 
tactic. După-amiază : vi
zionarea unui film la 
Buftea.

SÎMBATA (Snagov) 
Ultimul control medical.

Sosirea în București 
— duminică ora 10,30,

VICTOR MOREA
coresp. principal

SKEID OSLO

TEMA NR. 1 CU ANGELO NICULESCU

Ccmisia centrală de com
petiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal. In ul
tima sa ședință, a analizat 
abaterile unor jucători și a 
luat următoarele măsuri i

• Prodanciuc (I.R.A. Su
ceava) — suspendat pe șase 
luni pentru că a jucat cu le
gitimația altui jucător;

• Coțopolis (Minobrad Va
tra Dornei) — suspendat pe 
patru etape pentru injurii a- 
duse arbitrului;

PROPUNE...

• Deac (Chimica Tîrnă- 
veni), Olteanu (Torpedo Zăr
nești), Păun (Energia Bucu
rești), Plopeanu (Unirea Foc
șani) — suspendați pe 
trei etape pentru lovirea 
versarului;

• Lucuța (Victoria

cita 
ad-

prin contagiune— Deși cred 
că băieții de la Dinamo și 
Steaua, care formează nucle
ul naționalei, au moralul mai 
puțin atins.

Personal, consider că singurul 
caz aparte îl constituie Dan. 
Recuperarea lui moral-volitivă 
pină la meciul cu Portugalia 
stă sub semaul întrebării

— Credeți, totuși, ta ea 7
— Sincer să fiu, da 1 11 cu

nosc bine pe băiatul acesta, 
știu de ce e in stare și cred în 
revenirea sa. De altfel, in e- 
cbipa națională. Dan a Jucat 
aproape întotdeauna cu ran
dament foarte bun sau bun. 
Vom vedea, însă, cum se va 
prezenta in aceste zile dinain
tea partidei. Eu sper să pot 
începe Jocul cu Dan .

După 0—1, 80 000 de oameni 
au amuțit. Atunci era nevoie 
de încurajare 1

— Știut fiind faptul că 
singura șansă de calificare 
fa Mexic a portughezilor 
este victoria la București 
(urmată tot de o victorie 
în Elveția), vă așteptați, 
desigur, la un joc de atac 
al „ll“-lui lusitan 7

— Fără Îndoială.
— Această perspectivă vă 
pune probleme deosebite 7

— Da. Ne obligă să avem 
apărare cel puțin la fel

teze șansa pe care ți-o oferă 
întotdeauna atacul adversa
rului. Asta nu înseamnă că 
Jueătorii noștri nu vor ataca 
și ei. așteptindu-i pe oaspeți 
să facă primii acest lucru—

— O întrebare de final: 
ce speranțe aveți pentru 
jocul «1 Portugalia 7

— Am mari speranțe. Cred 
in băieții noștri, în Lucescu. 
Dumitrache, Dobrin, Dinu, în 
toți!

Cred în noi!

Singura echipă românească 
calificată ta turul del al „Cu
pei europene s tlrgurilor", 
Dinamo Bacău, .urmează, după 
cum este cunoscut, să în- 
tînească echipa norvegiană 
Skeid Oslo. Viitorii adversari

ai dinameviștilor băcăuani au 
propus următoarele date de 
desfășurare a celor două me
ciuri : 15 octombrie (la Oslo) 
și 22 octombrie (la Bacău).

Se așteaptă răspunsul clu
bului băcăuan.

■ a Tg’
Jiu), Rațiu (Soda Ocna Mu
reș), Oblincescu (C.F.R. Paș
cani), Boncu (Penicilina Iași), 
Istrate (Foresta Năsăud) — 
suspendați pe cite două eta
pe pentru lovirea adversaru
lui ;
• Enache (Chimia Oraș 

Victoria), Deliu (Universita
tea Craiova), Chivu (Ș. N. 
Oltenița), Gruia 
Caransebeș), Kis 
Reghin) și Gherman (Foresta 
Fălticeni) — suspendați pe 
cite o etapă pentru proteste 
la deciziile arbitrilor.

(Victoria
(Avîntul

— Așa pustiitoare cum 
au fost, judecind după șo
cul pe care l-au produs in 
marea masă a iubitorilor 
noștri de fotbal, nu credeți 
că, într-o oarecare măsu
ră, Infrîngerile de miercuri 
pot avea și o incidență 
pozitivă asupra meciului 
cu Portugalia 7

o 
de eficientă ca și înaintarea. 
Ataeind, portughezii vor lăsa 
un spațiu mai mare înainta
șilor noștri. Apărătorii vor tre
bui să reziste organizat, lucid, 
iar înaintașii trebuie să exploa-

— Mi-ați dat nu numai 
un titlu, dar și ideea care 
la ora aceasta trebuie să 
ne_. reanime pe toți iubi
torii fotbalului românesc. 
Vă mulțumesc.

Marius POPESCU

Statistici de eenul celor ce ur
mează am mal publicat în presa 
noastră. Dar— Recomandarea ul
terioară a unor partide (cu 
-olimpicii* din Cehoslovacia. 
Ungaria șl Iugoslavia din 1984). 
„rotunjirea* palmaresului cu 
unele medurl contractate aproa
pe „ad-boc* (cu Ungaria, Gre
cia și Congo în 1987 șl cu Iugo
slavia în această toamnă) ne fac 
să refacem șl statisticile șl — 
vrlnd-nevrînd — să “ *-
tăm unele date șl 
ar putea 
Rămine " 
fim în 
punctul 
F.R.F„ 
„dirija* 
tivelor

vă prezen- 
deuCli care 
nedumeriri, 
trebuie să

provoca 
insâ cert :
pas cu vremurile șl cu 

de vedere oficial al 
singura în drept de a 

palmaresul reprezenta- 
noastre de fotbal cu o

singură excepție: dacă fotba
liștii noștri se vor califica pen
tru turneul final al Cupei ,.Ju
les Rimet* (Mexico City 1970) 
nu federația, ci el vor hotărî 
dacă se vor opri la cele trei 
partide ale primei faze sau vor 
mal îmbogăți bilanțul cu Încă 
douâ-trel meciuri...
• Din 8 iunie 1922 la zi, bi

lanțul primei reprezentative a 
României este pozitiv, cu o dată 
ascendentă în anii de după 
război. Priviți atent cifrele: 
1922—43 93 38 18 37 197—206 50,5%
194S — 30.Vm.69
— pe

In al
3- 1)

In al
4- 3)

161-lea meci 
prin Con-

192-lea meci 
prin Brejza

— în

teren propriu
51 29 9 13 

deplasare
61 19 14 29 

teren neutru
19 « 3 3

95— 57 85,8

73—115 41,»

PATRU DERBY-URI LOCALE IN DIVIZIA B
- Pe
TOTAL:

45—69 125 54 25 44 187—184 54,0 
TOTAL GENERAL :

916 92 43 81 384—390 52,5 
Pe teren propriu s-au disputat 

93 de partide în 6 orare, dintre 
^tricolorii" noștri au evo-

IP— 12 19

— Stat convins de «cest lu
cru. „Loviturile' de miercuri 
ne-au zdruncinat mult, dar. 
pe undeva, ne ajută să privim 
mai realist Publicului, antre
norilor, Jucătorilor, rezultatele 
de miercuri le-au dat o dimen
siune (fie ea și accidentală) a 
realității. Fără o maximă con
centrare de forțe, de atenție, 
de muncă, „catastrofele* de 
miercuri ne pîndese oricînd. 
Acest 1 octombrie, care va ră- 
mîne de tristă memorie în fot
balul nostru, trebuie să ne fie 
lecție ! Nouă, antrenorilor, dar 
mai ales Jucătorilor, care au 
înțeles, sper, că performanta 
CERE o atitudine cu totul de
osebită in viață, în pregătire, 
în Joc.

— Gîndindu-ne la Jocul 
cu Portugalia și avînd 
exemplul viu al echipei 
lusitane Vitoria Setubal 
care a atacat de la început 
și a marcat ea prima — 
vă supun discuției o temă 
în general ocolită (pentru 
că, zice-se. ar dăuna mo
ralului). aceea a posibili
tății ca naționala portu
gheză să acționeze ca Vi
toria și eventual cu ace
lași rezultat din pornire.

— Tema mi se pare foarte 
realistă și cred și eu eă nu 
este cazul s-o ocolim pentru 
că o putem-, intilni ți la 12 
octombrie. Ea nu mă găsește 
nepregătit și in aceste zile am 
să mă ocup intens ca să nu-i 
găsească nici pe jucători ne
pregătiți. Multe echipe au ghi
nionul să fie conduse acasă si 
destule dintre ele au tăria să 
remonteze și să ciștige. Aici, 
insă, și publicul nostru, care 
in genere se lasă condus de 
joc și de tabela de marcaj, ar 
putea avea un cuvint de spus. 
Ați văzut meciul cu Rapid.

Scăpate din umbra colege
lor din prima divizig — care 
și-au întrerupt întrecerea 
pentru a da posibilitatea trico
lorilor să se pregătească fa co
mun in vederea meciului cu 
Port'^alla — divizionarele 3 
cartează mîiue atenția ' ' "

cu cițiva ani au dus o luptă 
înverșunată pentru promova
rea în divizia A. Studenții nu 
mai au acum „trupa" de a- 
tunci — între timp au plecat 
Rămureenu. Angeiescu etc. — 
asa tacit victoria elevilor Iui 
VICTOR STANCULESGU

a învins pe Progresul Bucu
rești, și Flacăra Moreni, cea 
mai „bătrină" formație din 
divizia B.

în seria a doua, ta afara 
derby-urilor de la Arad și Ti
mișoara. unde Vagonul și Ri- 

pcrrtesc favorite. se

Fază din meciul Sportul studențesc — Știința Bacău
Foto i V. DRÂGAN

riicr jocului cu balonul ro
tund. Etapa a 8-a este mar
cată de cele patru derby-uri 
locale, programate la Bucu
roși (Progresul—Sportul stu
dențesc). Galați (Oțelul—Poli
tehnica), Arad (CF.R.—Vago
nul) și Timișoara (Ripensia— 
C.F.R.).

Miine dimineață, bucu- 
reșteni vor avea posibilitatea 
să urmărească pe stadionul 
din str. dr. Staicovici a doua 
ediție a „duelului" PROGRE
SUL—SPORTUL STUDEN
ȚESC, echipe care în urmă

ALEXANDRU CARK3AȘ pare 
foarte probabilă.

Celălalt derby al primei se
rii se dispută la Galați, între 
Oțelul — formație despre care 
la începutul campionatului se 
zvonea că vizează locul întîi, 
dar care azi se zvircolește în 
subsolul clasamentului — și 
Politehnica, veșnica rivală a 
aspirantelor la un loc pe 
prima scenă a fotbalului nos
tru. în eventualitatea unei 
victorii, studenții antrenoru
lui Petrică Rădulescu se vor 
menține In imediata apropie
re a liderului (Metalul Bucu
rești — antrenor PAUL PO
PESCU), care azi are o 
sarcină (aparent) ușoară in 
fața giurgiuvenilor.

Din jocurile seriei întâi, mai 
reținem pe cel dintre Ști
ința Bacău, rămasă cu două 
puncte din prima etapă, cînd

desprinde meciul de la Hune
doara, dintre Metalul și C.S.M. 
Sibiu (antrenor prof. MIRCEA 
NEGRU), ocupanta locului I. 
Gazdele, aflate după șapte e- 
tape pe „culoarul" 10, nu mai 
au forța de joc din campio
natul trecut, șl obținerea' ce
lor două puncte în partida de 
miine — obiectiv propus cu 
siguranță — ne apare ca foar
te dificilă, mai ales că ata- 
canții localnici vor trebui să 
depășească cea mai bună apă
rare a diviziei B (sibienii au 
primit doar trei goluri). în ca
zul unui eșec al liderului. Mi
nerul Anina, echipă promo
vată anul acesta, va prelua, 
se pare, șefia seriei, dar asta 
bineînțeles numai dacă ea își 
va apropria victoria în dauna 
reșițenilor.

care 88 la București. Peste ho
tare '
Hiat exact in 60 de orașe ale 
globului, ___ -
nentele America de Nord și AU5- . 
tralia ;
vizitate 
Belgrad (de 13 ori), Sofia (de 
11 ori) și Atena (de 7 ori), da
torită ..Cupei Balcanice*. Spe
ranța că această competiție se 
va relua — în sfirșlt — în anul 
1971. ne bucură șl 
siguranță, 
greșului 
regiune a Europei. Iar prezența 
la .C.M. mr ar contribui la în
groparea statisticii cu dteva 
orașe nord-americane.
• Numărul țărilor vizitate a 

a-jns la cifra impresionantă de 
39. PinS In 1944 ne-am Intllnit 
cu 14 de țări, dintre care 16 au 
fost Înfruntate și după 1945. Țări 
noi cu, care s-au stabilit relații 
in anii de după eliberare au fost 
15 la număr. Cele mal multe, 
meciuri s-au susținut cu urmă
toarele țări : Iugoslavia 30. Bul
garia 22. Cehoslovacia 20, Po
lonia 19. Ungaria 14. Grecia șl 
Turcia cîte 11. RD. Germană 10.
• Meciurile jubiliare sînt 

mâtoarele :
Primul : 

Iugoslavia 
Al 50-lea 

Polonia (3-3 la twow)
Al 100-lea la 6 Iulie 1947 

Bulgaria (3—2 la Sofia)
Al 150-lea la 2 august 1959 

U.R.S.S. (0—0 la Moscova)
Al 200-lea la 24 mai 1987 

Elveția (1—7 la ZQrlch)
• Victorii jubiltare 
Prima : la 8 iunie 1922 cu

goslavia (2—1 la Belgrad)
A 25-a : la 24 sept, 1933 

Ungaria amatori (5—1 la Bucu
rești)

A 50-a : la 26 oct. 1952 cu R.D. 
Germană (3—1 la București)

A 75-a : la 11 oct. 1954 cu Me
xic (3—1 la Tokio)

O Goluri jubiliare:
Primul : în primul meci (1922, 

Iugoslavia 2—1) prin Ronay
Ăl 50-lea : în al 24-lea 

(1930.
Wetzer 

Al 
(1933, 

Al 
(1936, _______
Schwartz

Al 200-lea : în al 
(1946, Bulgaria 2—2)

Al 250-lea : In al 
(1952, R.D.G. 3—1) prin Vaczl

exceptînd doar contl-

orașele cele mal des 
au fost — firește —

va da. cu 
un nou Imbold pro- 

fotoalulul In această

la 8 iunie 1922 
(2—1 la Belgrad) 
la 14 oct. 1934

Grecia 8—1)
100-lea : în al 
Bulgaria 7—0) 

150-lea în al
Bulgaria

ur-
cu
cu
CU
cu

cu

Iu-

cu

meci 
R.i prin

42-lea 
prin 

62-lea 
4-1)
95-lea ___
prin Reuter 
122-lea meci

meci 
Dobai 
meci 
prin
meci

Al 300-lea : 
(1962, Spania 
stantln

Al 350-lea : 
(1966, Polonia 
(autogol)
• Scorurile cele mai frec

vente :
Victorii t 2—1 de 18 ori, 1—0 

dC 16 ori șl 3—2 de II ori.
Meciuri egale : 1—1 de 17 ori. 

2—2 de 12 ori și 0—0 de 9 ori
Infringed : 1—2 de 14 ori, 0—3 

șl 0—1 de cîte 13 ori
• Victoriile cele mai conclu

denta z
8—1 în 1930 cu Grecia la Bucu

rești
7—0 in 1933 cu Bulgaria și în 

1967 cu Cipru la București
6—0 In 1950 cu Albania la Bucu

rești
6—1 In 

București
5—0 în 

București
• Cele ... __ ___ .

înscrise de 111 jucători, dintre 
care 6 aparțin echipelor adverse 
(autogoluri).

Jucătorii cel mal eficace 
fost i 
Dobay, 
Wetzer
Bindea. __________
schowskl.

Media golurilor marcate pe 
meci indică următorul clasa
ment valoric (țlnînd cont de cel 
care au Înscris cel puțin 7 go
luri în total) : 0.80 : Al. Schwartz; 
0.76 : R. Wetzer I ; 0.72 : vaczl ; 
0.69 : Sep! II ; 0.65 : Baratky ;
0.60 : Bodola ; 0 50 : Clolac și N. 
Georgescu : 0,47 : Dobay. Idolii
noștri din ultimele decenii n-au 
motive să 
dea, 0.31 : 
0,29 : ion

1926 CU Bulgaria la
1933 eu Iugoslavia la
384 de goluri au fost

au
29 goluri : Bodola, 19 : 

16: Sep! II. 13: R.
I, Baratky, 12 : Clolac, 

Constantin, 11 : Pet-

se laude : 0,44 : Drl- 
Ozon. 0 30 Constantin, 
lonescu : 0 13 : Pircâ- 

lab <5 goluri doar Ir. 33 de me
ciuri). 0.11 : Dobrin (2 in 18) B. 
Marian (tot 2 și tot In 18 par
tide), 0,10 : Lucescu (2 în 19). 
Vina se aruncă. oarecum pe 
drept, pe sistemele defensive : 
WM. 4—2—4, beton, lacăt, mi- 
turâtor. E cert insă că și pre
gătirea înaintașilor lasă de dorit.

S-a ivit insă — in sfirșit — 
șl o speranță autentică : Dumi
trache, cu 4 goluri Înscrise In 
numai 8 meciuri.
• Cele mai multe meciuri in 

prima reprezentativă le-au dispu
tat următorii :

48 : Bodola (1931-39. C.A.O. 32. 
Venus 16)

42 : Albu (1931—38. Gloria Arad 
17, Venus 25)

40 : Dobay (1930—39. Banatul 2, 
Ripensia 38) și Ion Nunwelller 
III (1958-67, Dlnamo București).

39 : Constantin (1950—67, C.C.A.— 
Steaua)

38 : Pircălab (1961—68, Dlnamo 
București)

37 : N. Kovacs I (1929-38, Ba
natul 12, C.A.O.. 25) și Popa
(1958—67. Dlnamo Buc.)

36 : Dan Coe (1963-69. Rapid)
34 : Burger (1929—39, Chinezul 

7, Ripensia 27)
33 : Ghergheli (1962-69, Viitorul 

5. Dinamo Bvc. 28)
32 : Petschowschl (1945—53.

I.C.O. 1, U.T.A. 23, C.C.A. 8)
• Cele mal lungi cariere In 

naționala A le-au avut urmă
torii :

13 ani și 10 luni : Fllote (1942— 
56) : 13 ani și 2 luni : Voineseu 
(1949-62) ; 11 ani și 1 luni :
Constantin (1956—67). 11 ani șl 4 
luni : Zavoda II (1951-62) : 12
ani șl 11 luni : Petschowschl 
(1945—58).

Fr. MOISES

DUMITRIU II A JUCAT
BRAȘOV, 3 (prin telefon).

— în cadrul pregătirilor pe 
care Ie efectuează In vederea 
partidei cu lotul național. 
Steagul roșu Brașov a susținut 
un meci amical la Zărnești, cu 
echipa locală din divizia C, 
Torpedo. Cu această ocazie, 
în echipa brașoveană a evo
luat și rapidiâtul Dumitriu II 

aflat în concediu la Pre-

LA STEAC’JL ROȘU!>
deal. Stegarii au cîștigat cu 
4—0, prin golurile înscrise de 
Florescu, Gane, 
Gydrfi.

Partida dintre 
și lotul național 
mată duminică 
Municipal, cu începere de la 
ora 15,30.

Dumitru VIȘAN C. GKUIA-coresp. principal

Steagul roșu 
este progra
pe stadionul

Necula și

scos teren devreme ?
De ce 1 se trec mereu cu ve
derea toanele acestui jucător 
certat cu disciplina ? Cine ne dă 
convingerea că în meciul de la 
12 octombrie același Dan nu va

atunci că este o simplă întîm- 
plare, că Dan va redeveni Jucă
torul Îndrăgit de public. Au ve
nit apoi alte manifestări de a- 
ceeași natură, care l-au pus In 
afara stadionului. Cu o totali

octombrle e pe aproape. Jo
și atitudinea Iul ban Coe 
ultima vreme pun sub sem- 
Intrebării utilitatea lui în 

cu echipa Portugaliei.

TRICOUL CU NUMĂRUL 6...

Nu se poate spune că in scurta pauză care a urmat după 
„deschiderea" la cuplajul de la „23 August" spectatorii n-au 
avut nimic in „program". Lor li s-au oferit cîteva minute de 

„echilibristică" pe gardul metalic care separă tribuna I de 
sectorul 0. Firește, .adaosul" la spectacol n-a intrat în soco

telile organizatorilor. Dar in prevederile lor 1

Slnt unul din zecile de mil de 
Iubitori ai fotbalului care s-au 
aflat miercuri în tribunele sta
dionului „23 August*.

Am așteptat, ca toți ceilalți 
suporteri din întreaga țară, cu 
sufletul la gură, evoluția echipei 
Rapid, aceea care, după spusele 
specialiștilor, «vea șanse de a 
reface terenul pierdut la primul 
meci cu Setubal șl a se califica 
mal departe în „Cupa europea
nă a tlrgurilor'.

Șl ce ne-a fost dat să vedem 7 
O echipă obosită fizic șl aproape 
total nepregătită din punct de 
vedere tehnlco-tactic șl moral 
pentru această confruntare deci
sivă. A surprins neplăcut înde
osebi jocul nelnsplrat, dur, ne
sportiv al purtătorului tricoului 
cu numărul 6, mult prea răs
fățatul șl mereu iertatul Dan 
Coe.

să privim lucrurile drept, în 
față. Miercuri, Dan s-a compor
tat atît de slab, de parcă ar fi 
fost cel de al doisprezecelea ju
cător al portughezilor. Altfel 
cum poate fl apreciat Jocul unu’ 
component al echipei naționale 
prin a cărui „contribuție* directă 
s-au înscris trei din golurile oas
peților. De ce antrenorii nu l-au

Juca In aceeași manieră 7 Iată 
întrebări la care nu știu cine ar 
mal putea găsi un răspuns de 
bun simt In favoarea lui Dan.

Fiindcă am mal avut șl alte
ori prilejul să-l vedem pe jucă
torul feroviar — căzut pradă 
nervilor — comlțînd fel de fel 
de acte nesportive pe terenul de 
joc. Ne mal aducem aminte de 
un joc al Rapidului cu Politeh
nica lași — In urmă cu vreo 
doi ani — clnd, nemulțumit de 
admonestările publicului. Dan 
Coe a trecut la Insulte șl ges
turi de florăreasă. Am crezut

îngăduință, ce a făcut mult rău 
fotbalului românesc, 1 s-au Ier
tat multe Iul Dan (In fond, nu 
era nici primul șl nici ultimul 
In această situație). ȘI cu a- 
ceeași lipsă de respect, Dan șl-a 
reluat vechile apucături. Croni
carul recentului meci de la Tg. 
Jiu amintea de lipsa de respect 
a lui Dan față de parteneri și 
public șl de răspunsul lui ce se 
voia naiv la una din observa
țiile făcute. Miercuri, Dan își 
„punea în evidență" silueta ma
sivă pe gazonul stadionului după 
terminarea meciului al cărui

erou de tristă amintire fusese. 
Cum poate fi calificată altfel 
atitudinea Iul Dan decît lipsă de 
cuviință din partea unui sportiv 
cu „marcă* 1

Mă glndesc cu mîhnire că a- 
cestul „copil teribil* al Giuleș- 
tlulul nici atmosfera clubului șl 
i.lcl aceea a lotului național nu 
l-au putut corecta minusurile în 
comportament.

12 
cui 
din 
nul 
meciul __ ______.................
nu-1 recomandă ca purtător demn 
a! tricoului cu numărul 6. Un 
singur fault In careu sau o altă 
abatere disciplinară cate ar atra
ge eliminarea de pe teren poate 
să însemne pentru fotbalul nos
tru încă o absență la campio
natul 
grijă 
năm 
nesc 
cl și 
partenerul de întrecere 
public.

mondial. Să avem deci 
ca acei pe care îl desem- 
să reprezinte sportul româ- 
să albă nu numai picioare, 
demnitate, respect față de 

șl de

M. PANDURU



D. STANCULESCU transmite din Neapole:

• Tehnica și
• Iugoslavia a

experiența baschetbaliștilor cehoslovaci au învins Italia si galeria e»
întrecut fără drept de apel formația U.R.S.S. • Astăzi — semifinalele

telefon, 
special).

NEAPOLE 3 (prin 
de la trimisul nostru 
Ora tîrzie la care s-a înche
iat meciul România — Polo
nia nu ne-a permis să vă 
oferim amănunte asupra sen
zaționalei victorii (aprecie
rea aparține tehnicienilor și 
ziariștilor prezenți aici) ob
ținute de reprezentativa ță
rii noastre asupra uneia din
tre favoritele grupei A la o 
diferență de 32 de puncte. De
sigur, după insuccesul înre
gistrat de sportivii români, 
miercuri seara, în fața Spa
niei, victoria de joi apare 
neverosimilă și face necesare 
unele explicații. De fapt, 
există una singură. Echipa 
română a 
decît cea 
dentă. Nu 
după cum 
modificări s-au dovedit esen
țiale), ci prin 
care a știut să se bată din 
prima și pînă în ultima se
cundă. Acesta a constituit, de

fost cu totul alta 
din seara prece- 
ca alcătuire (deși, 
veți vedea, unele

maniera cu

altfel, factorul care a demo
ralizat după primele 10 mi
nute solida formație polo
neză.

Schimbarea în formația de 
bază se referă la introduce
rea clujeanului Matei Ruh- 
ring, care a imprimat între
gii echipe un ritm trepidant, 
iar prin coșurile înscrise în 
primele minute a dat încre
dere tuturor jucătorilor. Ex
cepțional s-a comportat și 
Nosievici. nu numai datori
tă celor 34 de puncte mar
cate, ci și prin aportul adus 
în apărare, iar Novac, Tarău 
și Iekely merită de aseme
nea toate laudele pentru con
tribuția la acest succes. Cît 
privește evoluția scorului, ea 
a lăsat înmărmurită întrea
ga asistență : 10—1 (min. 5), 
23—8 (min. 9), 33—13 (min. 
13) pentru ca 
crească pînă la acea incre
dibilă diferență de 32 
puncte obținută în fața Po
loniei, care în urma acestui

treptat să

de

EMANUELFÂNTÂNEANU transmite din Tallin

ÎN SFÎRȘIT, VICTORIE!

la un pas ele

Ziua a treia a turneului 
final a celui de al doilea 
campionat european de volei 
rezervat juniorilor a fost des
tinată doar jocurilor dintre 
echipe masculine, cele femi
nine avînd zi de odihnă. 
Formația țării noastre a în- 
tilnit, într-o partidă deosebit 
de dificilă, pe cea a Ceho
slovaciei, care se dovedise, 
In pofida înfrîngerilor sufe
rite pînă acum, un adversar 
redutabil. Partida a început 
într-o tensiune nervoasă ac
centuată, ambele echipe în- 
cercînd să-și impună supe
rioritatea încă din start. 
Acest lucru i-a reușit repre
zentativa României. Ea s-a 
impus prin atacuri variate, 
care au destrămat cu ușurin
ță apărarea echipei ceho
slovace. jucătorii noștri luînd 
un substanțial avans: 9-2,
11-5. Balanța victoriei s-a 
înclinat după alternări de 
dominare spre echipa Româ
niei, care a reușit să preia 
conducerea eu 1-0 la seturi.

Pentru toți cei prezenți la 
masa presei se contura o 
victorie facilă a românilor, 
dar al doilea set avea să 
infirme acest pronostic, echi
pa noastră fiind net depășită 
de adversari, care au cîștigat 
clar cu 15-7.

Setul al treilea avea să 
aibă o desfășurare dramatică, 
echilibrul menținîndu-se
aproape permanent pe tabela 
de marcaj, fiecare punct 
constituind rezultatul unor 
îndelungi strădanii. Formația 

1 României, deși condusă cu 
5-2 și 9-5, a mai găsit resurse, 
a evoluat aproape fără gre 
șeală, nepermițînd adversa
rilor să mai acumuleze nici 
un punct, adjudeeîndu-și se
tul cu 15-9. 2-1 pentru Ro
mânia!

După schimbarea terenului,

cei ce au repus mingea în 
joc au fost sportivii ceho
slovaci- Pentru ei setul al 
patrulea a coincis cu o vic
torie. Voleibaliștii noștri n-au 
reușit să mențină echilibrată 
decît prima parte a setului, 
în cea de a doua, echipa Ce
hoslovaciei s-a distanțat, iar 
încercările de salvare nu au 
reușit decît să reducă din 
handicap, iar o minge expe
diată afară de Cătălin a pus 
capăt setului. Deci, egalitate : 
2-2.

In setul decisiv, voleibaliștii 
cehoslovaci au reușit să ia un 
avantaj . ie 2 puncte, recupe
rat însă cu ușurință de jucă
torii noștri, care au preluat 
conducerea cu 4—2. Se părea 
că nimic nu-i va mai opri pe 
români, dar aceștia au ratat 
cîteva atacuri și avantajul a 
trecut de partea cealaltă: Ce
hoslovacia—România 6—4. De 
aici încolo, însă, voleibaliștii 
români au efectuat cu mai 
mare atenție blocajul, au a- 
tacat mai incisiv și au pre
luat conducerea: 8—6, 10—7, 
13—9, iar finalul le-a apar
ținut, ei obținînd victoria cu 
3—2 (13, —7, 9, —12, 10). A 
arbitrat cuplul Ivanovici (Iu
goslavia) — Vanderhurt (Bel
gia) cu multe scăpări care au 
dezavantajat ambele echipe.

Deși învingătoare, echipa 
României a comis o serie de 
greșeli (în special la dublaj), 
a căror consecință a constitu
it-o pierderea de pugete pre
țioase. Blocajul, în schimb, a 
funcționat mult mai bine 
comparativ cu partidele an
terioare, fapt care i-a anih - 
lat deseori pe puternicii tră
gători cehoslovaci.

Alte rezultate înregistrate 
la Tallin: R. F. a Germaniei— 
Turcia 3—0 (7, 9, 6); Finlanda 
—Spania 3—0 (12. 7, 7).

insucces a fost 
a rata calificarea în semifi
nalele pentru locurile 1—4-

Din păcate însă, frumoasa 
victorie de joi seara nu a 
ajutat „5“-ului românesc să 
mai evite locul 5 în grupă, 
deoarece Israelul nu a putut 
învinge Spania. Luyk a făcut 
din nou o partidă excepțio
nală, fiind factorul determi
nant 
plin 
min 
mai 3 puncte în favoarea 
spaniolilor, dar aceștia 
urmă au învins pînă la 
șit cu 90—81 (48—40). 
România s-a clasat pe 
V în grupa A după trei me
ciuri excelente (Cehoslovacia, 
Italia și Polonia), unul me
diocru cu Israelul și unul 
foarte slab cu Spania. Rea
lizatorii partidei România — 
Polonia: Ruhring 8, Nosie
vici 34, Dragomirescu 2, 
kelv 24. Czmor 2, Novac 
Tarău 7, Dimancea 2 de 
învingători 
Dolczewski, 
Seweryn 2, 
Kozak 8.
Gula 2, Korcz 4 de la învinși. 
Foarte bun arbitrajul prestat 
de Muhametjianov (U.RS.S.) 
și Leegwater (Olanda).

Întîlnirea decisivă pentru 
desemnarea ocupantelor locu
rilor 1—2 în grupa A a fost 
epuizantă și pentru cele două 
echipe, și pentru public. Ju
cătorii ambelor formații au 
aruncat în luptă toată ener
gia, toată capacitatea lor teh
nică și fizică, iar evoluția 
scorului a fost cu adevărat 
rarisimă. Selecționata 
slovacă 
vicka 
deosebit de șterși) și 
browski 
mari a înfrînt nu numai na
ționala țării gazdă, care-și 
juca ultim» șansă, ci și un 
public ce și-a încurajat cu 
o neobișnuită frenezie echipi 
favorită. Cel puțin în ulti
mele minute, cînd squadra 
azzurra era doar la un pas 
de a-și atinge țelul, aveam 
impresia că a erupt Vezu- 
viul. Totul a fost însă în za
dar pentru că acești

al unui succes pe de- 
meritat. E drept, în 

38, diferența era de nu-

din 
sfîr- 
Deci 
locul

și Trams
2. Cegielski 
Jurkiewicz 

Kwiatkowski

cu Pistelak, 
(pînâ la acest

în vervă de

T. STAMA și V. STAMATE transmit din Havana:

campionatului mondial
de floretă

O căldură tropicală a am
plificat enorm dificultățile 
marelui examen pe care l-au 
început cei 75 de participanți 
la proba individuală de flo
retă din cadrul campionate
lor mondiale.

Pînă în prezent, dintre re
prezentanții țării noastre, Io
nel Drîmbă și Mihai Țiu au 
reușit să aibă cea mai bună 
comportare, ambii calificîn
du-se în semifinalele între
cerii.

în primul tur, Drîmbă a 
tras în maniera sa obișnuită, 
economisindu-și forțele și 
mulțumindu-se cu locul se
cund în grupa care a avut 
ca lider pe francezul Jac
ques Dimont (5 victorii și o 
înfrîngere). Drîmbă a acu
mulat 4 victorii (la R. Trost 
—_ Austria^ P. Pfieffer — 
~ ’ Anglia,

Australia) și 
înfrîngeri (la 
Abaunza —

dauna vest-ger- 
manuluj E. Sens- 
gerius.

în grupa a 10-a 
s-a impus Iuliu 
Falb care a ter
minat neînvins 
cele 5 asalturi ale 
primului 
punînd. 
alții, de 
Granieri 
Raschke

în cel

Ie- 
16, 
la
4,
6,

23.
12.

ceho- 
Kon- 
meci

Bo- 
zile

mari

Este amenințat soccerul 
britanic de boala huliganis
mului ? Dacă se ține seama 
de creșterea îngrijorătoare în 
timpul și după disputarea me
ciurilor. a actelor nesportive 
din partea suporterilor dife
ritelor echipe, s-ar părea că 
„virusul" se extinde cu repe
ziciune. Aproape nu trece 
săptămînă fără ca pe sta
dioanele din Anglia și, mai 
ales, in afara lor, să nu aibă 
loc incidente violente, sol
date cu spargerea vitrinelor 
magazinelor, tulburarea li
niștii publice și uneori chiar

tehnicieni și tacticieni care 
sînt baschetbaliștii ceho
slovaci au știut să păstreze 
cu dinții un avantaj minim, 
spulberând toate speranțele 
napolitanilor-

Și, astfel, după 5 zile da 
dispute furtunoase, Cehoslo
vacia (învingătoare la un coș 
în fața României) și Polonia 
(învinsa noastră la 32 de 
puncte) vor juca mai departe 
pentru locurile 1—4 datorită 
următorului clasament:
1. Cehoslovacia

5
3
3
2
2 
0

2. Polonia
3. Italia
4. Spania
5. România
6. Israel

10
8
8
7
7
5

derbiul gi-

397—334 
349—380 
334—299 
359—389 
365—361 
338—410

0
2
2
3
3
5

în
o surpriză pro-

R.D.G., P. Graham 
P. Simon — 
a suferit două 
Dimont și la 
Mexic).

Tot pe locul 
minat acest episod și Mihai 
Țiu (cu 3 victorii și 2 înfrîn
geri) la egalitate cu vest-ger- 
manul Wilfried Wolfgarten, 
în timp ce locul I a revenit 
francezului Gilles Berolatti 
cu 5 victorii (și numai 13 tușe 
primite).

în grupa a 4-a, Ștefan 
Haukler a pierdut de puțin 
calificarea în turul următor, 
fiind întrecut la număr de 
tușe de cubanezul Jesus Gil. 
Dar tot la număr de tușe. 
Ștefan Ardeleanu a reușit să 
se califice pentru turul II în

secund a ter-

tur dis- 
printre 
Nicolae 
(Italia) 

(RD. Germană).
de al II-lea tur eli

minatoriu, Drîmbă trece ușor 
(5—1) peste garda polonezu
lui Wojda și a lui Pfeiffer 
(R.D.G.), dispune ceva mai 
greu (5—3) de vest-germanul 
Reichert și italianul Granieri 
dar cedează, la limită (4—5) 
sovieticului Șarov.

Cu același bilanț, în linii 
mari, încheie al doilea tur și 
Țiu. El se dovedește intan
gibil (5—0) în fața lui Szabo 
(Ungaria) și apoi acumulea
ză trei victorii la scor iden
tic (5—3) In fața mexicanu
lui Calderon, a francezului 
Talvard și a sovieticului 
Stankovici. Surprinzător, Țiu 
cedează la scor (1—5) în a- 
saltul cu italianul Pinelli.

în sferturile de finală evo
luează 24 de trăgători împăr- 
țiți în patru grupe. Campio
nul țării noastre Ionel Drîm
bă a abordat fiecare asalt cu 
multă atenție și a obținut 
victorie după victorie : 5—1 
cu Pinelli și Gyarmati. 5—2 
cu vest-germanul Wessel și

5
5 
5 
5 
5 
5

La Caserta, 
ganților — < 
dusă de maniera categorică 
în care Iugoslavia a întrecut 
formația U.R.S.S., campioană 
mondială și europeană : 
73—61 (37—29). Echipa lui
Daneu a condus de la cap 
la cap, stopînd cu regulari
tate încercările de revenire 
ale baschetbaliștilor sovie
tici, care — trebuie spus — 
au făcut o partidă sub posi
bilități. Alte rezultate : Bul
garia — Grecia 84—67 (34— 
29) și Ungaria — Suedia 
92—76 (44—41). în această 
grupă, echipele Bulgariei și 
Ungariei. întrecute categoric 
în ultima lună de formația 
României. , vor juca în tur
neul pentru locurile 5—8!

CLASAMENT:
5 I
5
5 :
5 : 
5 
5 I 

fost

și Fritz 5—4 cu Șarov (o revanșă 
promptă) și cu Revenu (după 
un asalt furtunos).

în grupa sa. Țiu acționea
ză și el cu multă siguranță 
inregistrind o serie de patru 
victorii i 5—2 cu Sveșnikov, 
5—3 cu Berolatti, cu engle
zul Halstead și cu Kaczma
rek dar nu mai găsește re
surse pentru asaltul cu im
petuosul Putiatin cedînd 
0—5. Oricum, locul său 
semifinale era asigurat.

cu 
în

a 
cu 
Și

în semifinale, M. Țiu 
obținut 3 victorii (5—1 
Putiatin, 5—2 cu Fiiredi 
5—3 cu Wojda) calificîndu-se
în finală împreună cu Stan- 
kovici și Revenu. în cealaltă 
grupă, Berclatti a barat dru
mul lui Drîmbă în finală în- 
vingîndu-1 în asaltul decisiv 
cu 5—4. Drîmbă a cîștigat la 
Parulski (5—3) și Romanov 
(5—4) dar a cedat lui Wes
sel și Power (4—5). Pină la 
închiderea ediției, situația fi- 
naliștilor din grupa lui Drîm
bă nu era încă clarificată.

Ti^aruȚ Ijg.!,Udoiina}ia,‘, «țț. Breieianu țfipuiefti

1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. Bulgaria
4. Ungaria
5. Grecia
6. Suedia 

Vineri a

5
4
3
2
1
0

0 
; 1

2
3
4
5 

zi

447—282 10
9
8
7
6
5

415—308 
359—363 
335—380 
338—400 
312—403

_ de odihnă, 
în care echipa română a ple
cat la Caserta unde va juca 
în turneul pentru locurile 
9—12. Iată, de altfel, progra
mul meciurilor următoare:

1—4 : Cehoslovacia —
U.R.S.S. și Polonia — Iugo
slavia ; 5—8 : Italia — Unga
ria și
9—12 : România — Suedia și 
Grecia

Bulgaria — Spania ;

Israel.

cu rănirea unor persoane. 
Bineînțeles în fața unor ase
menea stări de lucruri auto
ritățile nu puteau să rămînă 
pasive. Forurile sportive, poli
ția și alte organizații au ho- 
tărît să reclare „război" hu
liganismului în sport.

Săptămîna trecută, poliția 
engleză a anunțat declanșa
rea așa numitei „Operația 
ambuscadă". Ea constă în 
oprirea neanunțată a trenu
rilor care transportă supor
terii echipelor de fotbal, con
trolarea comportării acestora 
și, în caz de nevoie, arestarea 
celor ce s-au făcut vinovați 
de delicte. Măsura, ultima 
anunțată în cadrul 
„război*

acestui 
a fost luată după 

ce 250 de suporteri ai echipei 
Tottenham Hotspur au luat 
pur și simplu cu asalt mica 
localitate Flitwick. situată ’.a 
72 km de Londra, întrucît, 
pentru „comportare necivili
zată* au fost obligați să pă
răsească trenul cu care că
lătoreau. în ziua aceea, Tot- 
teham fusese învinsă cu 0—5 
de Derby County, 
echipei ținînd să-și 
dezamăgirea prin 
geamurilor trenului 
gerea canapelelor 
partimente.

Ca urmare a acestui inci
dent, „Clubul suporterilor lui 
Tottenham Hotspur" a anun
țat că de acum înainte, va 
închiria garnituri de tren, bi
letele urmînd să fie vîndute 
numai persoanelor care-și dau 
numele și adresa. „Nu avem 
vreo dovadă că cei ce au pro
vocat tulburările din Flitwick 
sînt membri ai organizației

suporterii 
manifeste 
spargerea 
și distru- 
din com-

19 FOTBALIȘTI BOLIVIENI 
ȘI-AU PIERDUT VIAȚA

fn catastrofa aeriană petrecută 
zilele trecute în apropiere de 
La Paz (Bolivia) *u pierit toți 
cei 19 membri al echipei de fot
bal „The Strongest*. Echipa se 
reîntorcea de la Santa Cruz, unde 
susținuse un meci din campio
natul bolivian.

JOHN WHETTON (28 
ani), lector la Nottin
gham, ridică brațele 
In semn de triumf : a 
cîștigat proba de 1500 
m cu un timp foarte 
bun (3:38,4), *duclndu-i 
Marii Britanii Încă o 
medalie de aur la C.E. 
de atletism pe anul 
1869. In cadrul meciu
lui Marea Britanie — 
Finlanda el va avea 
prilejul de a-ți recon
firma calitățile.

P/XrSIOR/XMIC 
SPORTIV 
EXTER\

da),Răcoarea toamnei, care și-a 
făcut apariția pe meleagurile 
noastre, n-a reușit, desigur, să 
răcească și interesul iubitorilor 
de sport pentru marile com
petiții de peste hotare, iar 
săptămîna ce urmează le va 
furniza, iarăși, numeroase su
biecte de comentat.

Fotbalul este în plină efer
vescență : marile întreceri in- 
tercluburi și-au efectuat in ul
timele două zile tragerile la 
sorți, preliminările Campiona
tului Mondial trepidează sub 
semnul aruncării în luptă a ul
timelor atuuri, iar campiona
tele naționale în țările euro
pene polarizează tot mai mult 
atenția tifosi-lor de pretutin
deni. Tragerile la sorți, apărute 
în numerele de ieri și de azi 
ale ziarului, nu mai necesită 
comentarii ; meciul Cehoslova
cia—Irlanda de asemenea ; în 
sfirșit, pentru finala „Cupei 
intercontinentale" (returul A.C. 
Milan—Estudiantes La Plata) 
vom lăsa cuvîntul rubricii de 
specialitate. Ne-ar fi greu, pro
babil, să găsim vreun nemul
țumit de programul din aceas
tă săptămînă...

Pe pistele atletice, fie de tar
tan (sau produse similare), fie 
clasice (se pare că zgura și-a 
trăit traiul...), curba intensită
ții descrește, nu fără cite vreo 
întîrziată performanță de ră
sunet. La urma urmei, chiar 
revanșele de onoare, fără re
percusiuni în palmaresul ma
rilor competiții, sint importan
te. Dintre competițiile găzdu
ite de bătrinul continent se des
prind, ca asemenea ocazii de a 
mai agita rubricile publicați
ilor de specialitate, meciurile 
atletice Elveția—R.F. a Germa
niei—Franța (decatlon, la Zu
rich) și Marea Britanie—Fin
landa (echipe complete, la 
Londra).

Și in sporturile cu motor 
toamna coincide cu numără
toarea „bobocilor". în campio
natul mondial al piloților (for
mula I) recolta a fost însă 
timpurie ; pletosul scoțian Jac
kie Stewart nu mai poate pier
de titlul, iar Marele Premiu al 
S.U.A. (la Watkins Glen, cir
cuit de mare dificultate) va 
permite doar adjudecarea locu
rilor de onoare. în campiona
tul european de viteză în coas
tă al automobiliștilor, vîrful 
Marchairuz va găzdui ultima 
probă, a 11-a, după care tit
lul de maeștri ai urcușului pe 
serpentine va lua, probabil, 
drumul Elveției : reprezentan
ții ei sint bine plasați in cla
sament.

Serialul echitației — C.H.I.O. 
- continuă, episodul din acest 
week-end avînd loc la Lisa
bona. Vom mai aminti însă și 
de o competiție ceva mai pu
țin sportivă, adică de „Prix de 
l’Arc de Triomphe” (2400 m), 
la Paris, pe pista celebrului 
hipodrom de galop Longchamp, 
sanctuar al turfului. Mare fa
vorit — „Djakao" ; outsideri 
principali „Blakenes” (Anglia), 
„Zbor" (U.R.S.S.), „Montefel- 
tro” (Italia) și „Simboly" (Ja
ponia).

în lumea boxului, disputa 
profesioniștilor Ebihara (Ja
ponia) și - Charranchi (Tailan-

pentru titlul mondial la 
categoria muscă, va atrage 

, meroși pasionați în jurul 
gului din Osaka.

în ciclism, profesioniștii 
lupta pentru întîietate în 
rul Lombardiei, cursă clasică 
de mare importanță (financia- 
ară... pentru ei).

Amatorilor de curiozități 
competiționale, ca și celor care 
ar dori să contribuie la pro
pășirea unor sporturi frumoa
se și utile, le vom mai aminti 
de două concursuri aparținînd 
unor genuri pe nedrept omi
se la noi în țară. Mai întii, 
campionatele de înot artistic șl 
sincronizat ale R.F.G. (la 
Frankfurt), competiție ce ne 
aduce aminte de încercări au
tohtone eșuate din cauza unei 
indiferențe nejustificate, apoi, 
de întîlnirea echipelor de ti
neret la trampolin ale R.F. a 
Germaniei și Angliei (la Bre
men). Nu este primul apel 
făcut în Panoramicul nostru 
pentru a se utiliza pe scară 
mai largă acest aparat hiper- 
elastic, foarte indicat nu neapă
rat ca sport în sine, ci mai ales 
ca ajutor al gimnaștilor și să
ritorilor în apă. Este un sport 
silențios ; poate că acesta-i mo
tivul ignorării lui în conti
nuare !

nu- 
rin-

dau 
Tu-

G. RUSSU-Ș1RIANU

PROGRAMUL OPTIMILOR DE FINALA

noastre" — a declarat George 
Marshall, care deține de 20 
de ani funcția de președinte 
al clubului. „De acum înainte, 
insă, ne asumăm întreaga 
răspundere pentru comporta
rea suporterilor ce vor însoți 
echipa în deplasările ei“.

Și tribunalele engleze au 
hotărit să fie mai severe față 
de cei care tulbură ordinea 
în tribunele stadioanelor. Săp
tămîna trecută, un așa zis 
„suporter" din Leeds a fost 
condamnat la doi ani și ju
mătate închisoare pentru că a 
lovit doi polițiști pe stadio
nul clubului Leeds United. 
Era pentru a 11-a oară cînd 
acest individ a fost adus în 
fața unui complet de jude
cată pentru comportare huli
ganică pe un teren de sport. 
Alți cinci suporteri au fost 
arestați pe stadionul londo
nez Stamford Bridge pentru 
„amenințări Ia adresa jucă
torilor și arbitrilor", urmînd 
să beneficieze la rîndul lor de 
o „pauză" forțată în frecven
tarea meciurilor de fotbal.

Acestea sînt numai cîteva 
din metodele cu care auto
ritățile britanice au hotărit 
să lupte împotriva huliganis
mului în sport Presa engleză 
manifestă optimism și consi
deră că în scurt timp aceste 
măsuri vor începe să dea 
roadele așteptate.

Ieri, la Geneva, s-au tras 
la sorți meciurile din turul 
al doilea (optimi de finală) 
ale C.C.E. și Cupei cupelor 
la fotbal. Pentru desfășurarea 
meciurilor au fost fixate da
tele de 12 și 26 noiembrie.

în C.C.E. sînt programate 
partide deosebit de atractive, 
ca Celtic — Benfica, Dinamo 
Kiev — Fiorentina etc. Iată 
programul completLeeds 
United — Ferencvaros Bu
dapesta, Vorwărts Berlin — 
Steaua roșie Belgrad, Spartak 
Trnava — Galatasarai Istan
bul, Celtic Glasgow — Ben
fica Lisabona, Legia Varșo
via — St. Etienne, Standard 
Liege — Real Madrid și Di-

namo Kiev — Fiorentina. în 
CUPA CUPELOR : Glasgow 
Rangers — Gornik Zabrze, 
Olimpique Marseille — Di
namo Zagreb, Norkoepping 
— Schalke 04, Roma — 
F.S.V. Eindhoven, Goztepe 
Izmir — Cardiff City, F.C. 
Magdeburg — Academica 
Coimbra, Lierse — Manches
ter City și Levski Spartak 
Sofia — St. Gallen.

Și în această competiție ac
tivează o 
valoroase.
va avea o 
fața fostei 
loniei, Gornik Zabrze, ca și 
Roma în compania echipei 
olandeze Eindhoven.

serie de formații 
Formația scoțiană 
misiune dificilă în 
campioane a Po-

I. R.

IUGOSLAVUL PAVLIK
SOFIA, 3 (Agerpres). — Cea 

de a 5-a etapă a Turului ’i- 
clist al Bulgariei, desfășu
rată pe distanța Sliven-Bur- 
gas (137 km) a fost cîștigată 
de rutierul iugoslav Pavlik 
cronometrat în 3 h 19 :22, ur
mat de cehoslovacul Mainusz 
— la 30 sec 
Poloni — la 
sosit dintre 
a fost Andrei Suciu, clasat pe 
locul 10 cu timpul de 3 h 23:40.

și de italianul 
45 sec. Primul 
cicliștii români

PETRE MĂRMUREANU
V

ÎN FINALĂ LA TEL AVIV
TEL

Finala
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Tel

AVIV, 3 (Agerpres). 
probei de simplu băr-

ÎNCEPE zonalul cm.
FEMININ DE ȘAH

La 5 octombrie va începe în 
localitatea Veselina—Morave 
(Cehoslovacia) turneul zonal 
feminin de șah pentru campio
natul mondial. La acest turneu 
participă 16 jucătoare din 9 
țări. România va fi reprezen
tată de Margareta Teodoreseu 
și Suzana Makai. Dintre cele
lalte participante se remarcă 
Nowarra, Just (R. D. Germa
nă), Asenova (Bulgaria), Hon- 
fi (Ungaria), Lazarevid, Be- 
lamarici (Iugoslavia), Radzi- 
kowska (Polonia), Malipetro- 
va, Eretova (Cehoslovacia).

Aviv se va disputa între ju
cătorul român Petre Mărmu- 
reanu și tenismanul cehoslo
vac Jan Kukal. în semifi
nale, Petre Mărmureanu l-a 
învins cu 6—4. 6—1 pe aus
tralianul Tony Hammond, iar 
Jan Kukal a dispus cu 3—6, 
6—1, 6—2 de Hans Kary 
(Australia).

în semifinalele probei de 
dublu masculin, cuplul Kukal 
(Cehoslovacia) — Kary (Aus
tralia) a întrecut cu 6—2, 
6—3 perechea Dubitsky — 
Stabholtz (Israel).

ARIS SALONIC
PROTESTEAZĂ..

TURUL BULGARIEI

CÎȘTIGĂ LA BURGAS
se 
de 
la 
Ia 
9a

In clasamentul general in
dividual, pe primul loc 
află Poloni (Italia), urmat 
Knispel (R. D. Germană) 
36 sec, Ladocha (Polonia)
2 : 08, Gawliczek (Polonia)
2:40. Românul V. Burlacu 
ocupă locul 16 la 6 : 43.

Pe echipe conduce Bulga
ria, urmată de R. D. Germană 
— la 30 sec, Polonia — la
3 :13. Formația română Steaua 
București se află pe locul 8.

ROMA, 3. — Conducerea 
clubului de fotbal Aris din 
Salonic a depus o plîngere 
la Comisia de organizare a 
„Cupei europene a tîrguri
lor", în legătură cu gravele 
incidente petrecute în timpul 
meciului susținut de echipa 
greacă cu formația Cagliari, 
în minutul 75, la scorul de 
3—0 în favoarea formației 
italiene, în urma unor buscu
lade între 
echipe. 
Despland 
din cauza 
de către
Clubul italian respinge însă 
acuzațiile, susținînd că nu 
este echitabil să fie decis ia 
masa verde rezultatul unui 
meci pe care echipa Aris îl 
pierduse clar pe teren.

jucătorii celor două 
arbitrul elvețian 
a întrerupt jocul 
invadării terenului 
publicul spectator.

/

In sferturile de finali ale turneu
lui de tenis de la Berkeley (Cali
fornia), Arthur Ashe l-a învins 
cu 6—3, 6—1 pe jamaicanul R.
Russel. Stan Smith a cîștigat cu 
6—3, 6—3 la Parun (Noua_Zeelan- 
dâ), iar Thomas Koch 
a dispus cu 6—4, 6—4 
Osborne (S.U.A.).

(Brazilia) 
de Jlm

Selecționata de hochei 
a Pakistanului a jucat 
cu reprezentativa Spaniei, 
ții au terminat învingători 
(4—0).

pe 
la

iarbă
Madrid 
Oaspe- 
cu 5—0

Campionatele mondiale de Yach
ting — clasa „Dragon" au cent

tlnuat la Palma de Mallorca cu 
disputarea regatei a patra, In 
care victoria a revenit camplonu- . . jn cia_

con- 
(R.D.

lui suedez Axel Holm, 
samentul general individual 
tinuă s? conducă Schwarz 
Germană).

Furman. A. Zaițev a pierdut la 
Glpslls. A fost consemnată re
miza în partidele Petrosian — 
Tal, Vaslukov — Polugaevskl, Lu- 
tikov — Holmov, Tukmakov — 
Averkin, Balașov — Juhovițkl jl 
Talmanov — Llberson.

Campionatul mondial de yachting 
— clasa „Finn“, care urma să 
înceapă la Hamilton (Insulele 
Bermude), a fost amînat din 
cauza timpului neprielnic, provo
cat de apropierea uraganului 
„Inga“.

fotbalIn cadrul competiției de 
„Cupa Africii", echipa Ugandei a 
învins cu scorul de 7—0 forma
ția. Zanzibarului, care pierduse 
anterior la Kenya cu 1—2.

e
In runda a 18-a a campionatului 
unional de șah Gheller l-a învins 
pe Gufeld, iar Stein a cîștigat la

La Ostrava s-a disputat returul 
meciului dintre echipa locală Ba- 
nik și formația portugheză Vi
toria Guimaraes, contlnd pentru 
primul tur al „Cupei europene a 
tîrgurilor" la fotbal. întîlnirea s-a 
încheiat la egalitate 1—1 (0—0). 
învingătoare în primul joo 
1—0, Vitoria Guimaraes s-a 
ficat pentru -urul urmâtor.

cu 
call-

Cu prilejul unei gale desfășurate 
la Londra, boxerul englez Jimmy 
Revie l-a învins la puncte "ri 10 
reprize pe deținătorul centurii 
europene la cat. pană, italianul 
Tomaso G'alli. în acest meci, 
titlul european nu a fost pus in 
joc.


