
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
T In „Cupa Steaua** la ciclism;

fTAPA
p p

IRGAN Al UNIUNII UE CULTURA FIZICA Șl SPURT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
----------------- X............................................................ ...................................................................................................................... . '......................................      ' ' ------- ----------- ----- ----------- --

>nul XXII —Nr. 5048 Vineri 12 august 1966 % 4 pagini 25 bani

„Cupa Steaua" a debutat In 
condiții atmosferice nefavorabile. 
0 ploaie rece și deasă i-a sîciit 
pe cicliști de la plecare și pînă 
la sosire, în această situație, 
etapa' I — București—Giurgiu— 
București, 90 km — fost ne
așteptat de dură. Deși arbitrii au 
făcut-O' reducere a kilometraju
lui (de la 108 la 90), rutierii 
au încheiat cursa mai obosiți de- 
cît într-o etapă de 150—160 km, 
desfășurată în condiții normale.

udă le-a cerut eforturi 
La startul întrecerii 
„prezent" doar 41 

de cicliști invitați.

au 
din 
De

Șoseaua 
sporite, 
răspuns 
cei 60 
ce ? !.?

Cu tot timpul neprielnic, 
cliștii au plecat „tare". Înainte 
de Călugăreni s-a produs o scin
dare a> plutonului, 18 dintre ru
tieri formînd grupul fruntaș. Ce
lălalt grup, urmăritor, a fost ne
voit să plătească tribut nesigu
ranței unor rutieri: pe șoseaua
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Din viata organizației noastre

lubul raional Progresul 
în... progres!
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I Dintre problemele importan
te ale activității sportive, an
trenarea în competiții regulate 
la membrilor UCFS, pe de o 
Iparte, și munca pentru ridi- 
Icarea nivelului de clasificare, 
fce de altă parte, stau și tre- 
puie să stea în atenția orga- 
Inelor și organizațiilor UCFS. 
Ilar printre cluburile raionale 
Ibucureștene care manifestă 
[preocuparea cuvenită pentru 
loceastă problemă și - firesc 
I- au obținut rezultate cores- 
Ipunzăbjjpre se numără și clu- 
Ibul Progresul al raionului „V. 
II. Lenin" din Capitală.
l Tntr-adevăr, principala rea
lizare în acest sens a activiș
tilor acestui club o constituie, 
[după părerea noastră, procen
tul mare de membri activi. în 
primul semestru al anului în 
curs, 21 000 dintre cei apro
ximativ 34 000 de membri (71

a-

a muncii depuse 
clubului. Să vă 
însă tot cu aju- 
alte cîteva rea-

de asociații și clubul, cu 
proape 3 000 de clasificați) au 
participat la spartachiada de 
[vară, iar la campionatele pe 
asociații s-au înregistrat pînă 
acum peste 10 000 de compe
titori. (Notă discordantă — a- 
sociațiile Luceafărul și U.C.R., 
unde treaba „merge" greu...). 
Cifrele ne dau o imagine des-
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Pe> litoral...
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tul de fidelă 
de activiștii 
exemplificăm, 
torul cifrelor, 
lizări de la Progresul : 136 de 
secții pe ramură de sport afi
liate (atletism 4, baschet 4, 
box 3, aviație 1, fotbal 29, 
haltere 1, handbal 11, lupte
1, natație 1, polo 1, popice 6, 
rugbi 2, șah 28, sărituri în 
apă 1, scrimă 2, tenis de cîmp
2, tenis de masă 19, volei 19, 
tir 1) și 13 neafiliate, cuprin- 
zînd 2 724 de sportivi clasifi
cați (2192 bărbați 4- 532 fe
mei), dintre care 63 de maeș
tri ai sportului (45 + 18), 188 de 
categoria I (142+46), 435 de 
categoria a îl-a ” (347+88), 
1 268 de categoria a lll-a 
(1 075 + 193) și 770 de juniori 
(582 + 188). în primul semestru 
al anului 1966 s-au înregistrat 
unele progrese pe linia clasi
ficării sportive, dintre care 
consemnăm spre exemplificare 
doar „sporul", de la atletism : 
1 la categoria I, 13 la cate
goria a ll-a, 24 la categoria 
a lll-a și 3 juniori. Dintre cele 
61 de obiective de performanță 
s-au și îndeplinit 27, în lotu
rile republicane au fost se; 
lecționați 47 de reprezentanți 
ai clubului, iar 6 juniori și-au 
înscris numele în dreptul re
cordurilor republicane.

O „cheie" a 
bune o constituie 
bine pusă la punct 
lor. Pe urmele ei i 
paradoxal, unele < 
păreau să ateste I 
graficul desfășurat 
tei „performerilor" 
nele scăderi în cursul 
semestru : 4 maeștri ai sportu
lui, 36 de sportivi de catego
ria I, 27 de categoria a lî-a, 
47 de categoria a lll-a și chiar 
78 de juniori scoși din evi
dență I Și totuși, constatarea 
ne-a relevat grija față de bunul 
mers al muncii cei amintiți 
erau scoși din evidenta pentru 
câ nu se mai conta pe ei (nici

G. RUSSU-ȘIRIANU

rezultatelor 
> evidența 
a sportivi- 
ne-au pus, 
cifre care 
lipsuri : în 
al eviden- 
figurau u-

I acestui

(Continuare in pag. a 2-a)
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Aspect din timpul cursei

*11

udă, cîțiva dintre 
și au angrenat în 
10—12. Fărîmițat, 
m^i avut resurse 
(ine o urmărire și 
șanse, întrucît în 
cicliști de prima mină. La întoar
cere, primul grup a pierdut doi 
dintre componenții săi : Alex. So- 
fronie și Gh. Drăghicioiu rare au 
spart. Cursa a fost rapidă (41,2 
km medie orară). Putea fi însă 
și mai animată dacă cicliștii de 
la Steaua nu s-ar fi rezumat nun 
mai la 
inițiate 
Steaua 
mențină 
tanții < 
pînă în etapa a 
tesc că îi vor 
contratimp. Vom

Sprintul final, 
disputat 16 alergători, 

iastă dată

ai au alunecat 
busculadă alți 
Acest grup n-a 
pentru a sus- 
așa lipsită de 
față se aflau

i contracararea acțiunilor 
de dinamoviști. Cei de Ia' 
doresc, probabil, să se

i la egalitate cu 
clubului
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ASTĂ - SEARĂ,
ROMANIA-R.F. GERMANĂ, 

■ LA BOX
Pentru întâlnirea de box 

dintre reprezentativele Ro
mâniei și 
care se va 
de la ora 
Republicii, 
instalat... 
nul, neacoperit, în 
coavă", iar celălalt, acoperit, 
în fața tribunei principale. 
Așadar, amatorii de box din 
Capitală, vor avea posibili
tatea să urmărească meciu
rile în orice condiții atmos
ferice.

Cea de a cincea confrun
tare dintre pugiliștâi români 
și vest-germani se anunță 
foarte dîrză. Antrenorul oas
peților, Dieter Wemhoner, a 
deplasat la București nu mai 
puțin de cinci campioni pe 
anul 1966 : Rascher (cocoș), 
Puzicka (ușoară), Kottysch 
(semimijlocie), Gerber (semi
grea) și Peek (grea). Dintre 
aceștia, Rascher a cucerit

R. F. Germane, 
disputa astă-seară, 

19,30, pe stadionul 
organizatorii ari 

două ringuri. U- 
„pot-

centura de campion conți ■ 
nental la Lucerna (1959), iar 
Gerber a obținut medalia de 
argint la „europenele" de la 
Berlin (1965).

In ceea ce-i privește pe bo
xerii noștri, ei au efectuat 
ieri ultimul antrenament. 
Antrenorul Popa a hotărît ea 
la categoria ușoară să-1 folo
sească, la București, pe Ion 
Dinu. Programul primei reu
niuni arată, deci, astfel : 
Ciucă — Penzler; Gîju — 
Rascher ; Crudu — Prause; 
Stanei — Niewohner; Dinu
— Puzicka ; Ghiță — Kot- 
tysch ; Constantinescu — 
Muck ; Chivăr — Reimers ; 
Monea — Gerber ; Mariuțan
— Peck. întâlnirea de la 
București va fi condusă de 
arbitrii 
tantin 
heller 
(R. F.
la Constanța de Virgil Caza-

Victor Popescu, Cons- 
Chiriac, Otto Kram- 
și Helmuth Leyer 
Germană), iar cea de

*
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Foto : A. Neagu

Să 
reprezen- 

sportiv Di na mo 
lll-a, cînd soco- 
putea depăși la 
vedea...
pe care și l-au 

a dat —- 
și de această dată — cîștig de 
cauză cicliștilor dinamoviști. A în
vins, fără ...emoții, Nicolae Ciumetî 
(mai bun de la o cursă la alta). 
Clasament: 1. N. CIUME 11 (DL 
NAMO) 2 h.lJ:42; 2. I. Ar- 
deleanu (Steaua), 3. C. Ciocan 
(Dinamo), 4. G. Moiceanu (Di
namo), 5. Gh. Suciu (Dinamo), 
6. Fr. Gera (Steaua) — același 
timp. Pe echipe conduce formația 
Dinamo. Astăzi are loc clapa a 
Ii-a : București — Alexandria — 

București, 134 km. Plecarea și 
sosirea la km. 7. Start la ora 
15,30.

Iulie 1964. Nicolae Puiu 
(stingă) începe „seria" cunos
cutelor sale croșee la față. Ad
versarului său, Geissler, nu-i 
rămîne deeît să se ascundă în 
mănuși. De data aceasta, „co
coșul" nostru va evolua la 
Constanta în compania fostului 
campion european, Horst 
Rascher.

Foto: V. Bageac

cu, Aii Rișat (și, bineînțeles, 
de arbitrii vest-germani). 
Ca „neutru", în ambele par
tide, va oficia Delcev (Bul
garia). întâlnirea "de la Cons
tanța va avea loc duminică 
de la ora 20, pe noua arenă 
sportivă.
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HRISTACHE NAUM

300 de participanți

la finalele
caiacisti si

» 5

tinerilor

canoistî•>

pe Snagov,

ȘEDINȚA... s
Zilele trecute, trebu

rile m-au purtat prin 
orașul Tr. Severin. Ora
șul de pe Dunăre e 
parcă mereu mai tînăr. 
Cîte nu ai de văzut ? !

Am admirat cît am 
admirat, dar parcă tot 
sportul mă interesa 
mai mult. Ce vreți ? 
Deforrnație profesiona
lă ! De unde puteam 
afla mai bine cîte ceva 
despre activitatea spor
tivă deeît de la Con
siliul orășenesc UCFS.

Urc cîteva trepte ale 
unei clădiri din centrul 
orașului și la primul 
etaj pe două uși ală
turate, dau cu Ochii de 
două 
oraș“ 
„UCFS 
bătut bucuros la pri
ma ușă, gîndindu-mă 
la „cei doi iepuri vî- 
nați“ deodată. O încă
pere mare cu multe 
birouri, cu pereții plini 
de grafice. Un tovarăș 
mă întreabă ce doresc.

— Aș dori să vorbesc 
cu tovarășul președin
te al Consiliului -'”x 
șenesc. Sînt de 
ziar...

Omul 
biroul

firme : „UCFS 
și lingă ea 

raion". Am

ora
la

la
sare de 
care

la
stătea

$
și, fără să-mi răspundă 
ceva, trece în came
ra alăturată. După cîte
va șoapte se întoarce :

— Tovarășul preșe
dinte este într-o șe
dință.

— Nu-i nimic, zic... 
timp am, îi aștept. 
Pînă atunci poate aș 
putea vorbi cu tovară
șul președinte al Con
siliului raional. Aproa 
pe că n-am terminat 
vorba și omul meu., 
dispare din nou. lax* 
șoapte. .

— Și dumnealui e în 
ședință.

M-am așezat mai co
mod pe scaun în timp 
ce cetățeanul cu care 
vorbisem plecă 
un „bună 
rece.

Tovarășii 
auzind ușa 
au crezut că sînt sin
guri și fără să vreau, 
(ușa dintre cele două 
consilii UCFS nu este 
„capitonată1") am reușit 
să aud cum decurge 
ședința.

— Ce facem, Busuioa 
ce ? Iar au venit de la 
ziar ! (Busuioace fiind 
I. Busuioc, președinte 
le Consiliului raional).

după
ziua“ cam

din ședință 
trîntindu-se

spor-

— Ce să facem ? A- 
rătăm planuriLe.

— Bine, dar dacă vor 
să meargă pe teren, să 
vadă ?

— Ne descurcăm noi, 
ce naiba !

— Dunărințule. eu te 
las pe tine (Dunărințu
le fiind Gh. Dunărințu, 
președintele Consiliu-

— Instructori 
tivi ?

— Nimic !
— Eu unu...
— Bravo, e o reali

zare Concretă.
— Cupa Agriculturii ?
—- In timpul treiera

tului ?
— Ai dreptate.
— Tu cum stai

etapa pe oraș a spar- 
tachiadei ?

— A fost programată 
între 24 iulie și 1 
gust, tocmai cînd 
ăsta aici...

cu

Ibilcton
orășenesc), te pri-hii ...

cepi mai bine că ești 
de la „oraș“, nu ca 
mine de la „raion“.

— Busuioace, tată... 
să recapitulăm, sa nu 
le încurcăm.

— Eu cu spartachia
da stau prost. Pînă a- 
cum nimic, dar în ra
port am lucruri... con. 
crete.

— Eu la fel.
— Insigna de poli

sportiv ?
— Nimic !
— Și eu.
— Dar arătăm numă

rul purtătorilor din 
grafic.

au-
e

— întrecerile ar 
bui să aibă 
handbal, fotbal, 
tir, tenis de masă, ci
clism etc...

— Nu-i nimic, îi ară
tăm planul de muncă.

Nu-mi venea a cre
de... Dar mi-am zis că 
ceilalți participanți la 
ședință vor lua cuvîn- 
tul, vor arăta lipsurile, 
vor face propuneri 
pentru impulsionarea 
activității sportive de 
masă, care, după cele 
aflate din „ședința“ de 
alături, este... sublima, 
în rapoarte și planu-

tre- 
loc la 

volei,

rile de muncă, dar 
practic nu există.

După încă 20 de mi
nute de discuții, „șe- 
dința“ se încheie cu 
angajamentul... să se 
facă în așa fel îneît 
să nu fie „amîndoi" la 
sediu, cînd vine cel 
de la ziar.

Eu aștept, contrariat. 
Oare ceilalți partici
panți nu au avut nici 
un cuvînt de spus ? De 
ce au lăsat tot „greul" 
pe umerii președinți
lor ?

Ușa... necapitonată se 
deschide și apar unul 
după altul cei doi pre
ședinți... Și atît !

Dau mîna cu 
eu mă uit în 
lor, să văd cine 
apare. Nimeni !

— Gata 
ședința ?

_  ?
— Ați 

probleme
— Spartachiadă, 

signă de polisportiv, 
campionatul asociației, 
Cupa Agriculturii... Să 
vedeți planurile și ra
poartele statistice.

— Mulțumesc. Le cu
nosc. Fără 
am fost ăl 
participant 
dv.

mine, 
spatele 

mai

tovarăși cu

avut multe 
de discutat.

In-

să vreau 
treilea... 

la ședința

PAUL IOVAN
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Astăzi și mîine, 
se vor disputa finalele campio
natelor republicane de caiac- 
canoe pentru juniori. Evenimen
tul reține atenția nu numai prin 
aceea că la startul probelor 
sint înscriși peste 300 de tineri 
sportivi, ci și pentru că pe pista 
de apă de la Snagov vor evo
lua multe dintre speranțele ca
iacului și canoei noastre de ia 
care așteptăm o confirmare a 
valorii arătate pînă acum.

In lupta pentru cucerirea titlu
rilor sînt angrenați juniori din 
București, Timișoara, Arad, Re
șița, Galați, Hunedoara, 
Mureș și din alte centre nau
tice. Campionatele se vor des
fășura pe grupe de vîrstă — 
juniori I și juniori II — după 
următorul program :

VINERI de la ora 9,09 : serii 
la Kl, K2, Ci și C2 ; de la ora 
17,00 : Finala la K2 — 5000 m 
și Kl — 5000 m și serii la Kl] 
—1 000 m ; C 1 — 1 000 m și 
Kl — 500 m (F).

SÎMBĂTA : de la ora 9,00: 
Finale : Kl — 500 m (F), K2 
— 500 m (F), K4 — 500 m (F), 

500 m, K2 — 500 m, K4 
m, CI — 500 m, C2 — 
pentru juniori categoria 
și Kl — 500 m (F), K2 
m (F), K4 — 500 m (F),

Kl — 500 m, K2 
1000 m, C2 
1000 ni. K2 — 1000 m și
000

ria 1.

Kl —
— 500
500 m 
a H-a
— 500

500
1000 m,

m, CI]
Kl —>
K4 —,

m pentru juniori categf®-



M OTO

Adnotări pe marginea ultimului
concurs internațional de motocros

Concursul internațional de motocros mai bune. Este știut doar că acest 
(etapa a Il-a a «Cupei capitalelor bal- alergător se pregătește ou seriozitate 
canice”) desfășurat duminică la Bu- și aplică cu promptitudine indicațiile 

tactice date de antrenor, el situîndu-se 
printre motocrosiștii valoroși din țara 
noastră. De asemenea, mai avem în 
vedere și faptul că la 18 septembrie, 
la Sofia, alergătorii noștri vor avea 
un examen greu (ultima etapă a 
^Cupei capitalelor balcanice**) care 
trebuie să fie trecut cu succes și pen
tru aceasta va fi nevoie de mobili
zarea tuturor resurselor. Ținînd cont 
că ultima posibilitate de a ne verifi
ca potențialul înainte de etapa de la 
Sofia este concursul internațional de 
motocros care va avea loc la Brașov, 
la 11 septembrie, socotim că rezol
varea situației lui C. Coman trebuie 
grăbită.

canice”) desfășurat duminică la 
curești a scos în evidență buna pre
gătire a motocrosiștilor, noștri frun
tași precum și unele probleme de or
din tehnic de care 
țină seama.

Faptul că primele 
samentul individual 
de alergătorii noștri 
au avut un ,atu“ f... .
bulgari deoarece cunoșteau traseul 
mai bine. Dar, cu toate acestea, dacă 
motocicletele pilotate de bucureșteni 
n-ar fi fost reglate cu maximum de 
rigurozitate, cu siguranță că sportivii 
noștri n-ar fi putut realiza performan
țele amintite. Așadar, se cuvine un 
„bine" și ia capitolul pregătirii mași
nilor de concurs.

Echipa București I a fost alcătuită 
din maeștrii sportului Mihai Dănescu, 
Cristian Doviț, Mihai Pop și Eugen 
Kerestcș, iar cea secundă a cuprins pe 
maestrul sportului Traian Macarie a- 
lături de tinerii Ștefan Chițu, Cice
rone Coman și Alexandru Șuier. Ex
periența acumulată de Dănescu și 
Pop în concursurile grele alături de 
subtilitatea lui Doviț și tenacitatea 
Iui Keresteș au decis succesul acestei 
echipe.

Din echipa secundă a făcut parte 
și alergătorul C. Coman. El a fost 
selecționat în urma evoluțiilor din ce 
în ce mai frumoase în etapele cam
pionatului republican, desfășurat în 
acest sezon. Păcat însă că acest spor 

o motocicletă necores- 
Dacă asociația sportivă 
o motocicletă nouă (și 

Și

va trebui să se

6 locuri în cla- 
au fost ocupate 
este elocvent. Ei 

față de partenerii 
cunoșteau

tiv pilotează
punzatoare.
i-ar asigura 
aceasta este posibil) _ desigur ca 
rezultatele ar putea fi din ce în ce

popice

fruntași

din Capitală în întrecere

VOLEt Oglindă a unor lipsuri tehnice

TREI CLASAMENTE
Pînă la începerea ediției 1966/196' 

a campionatelor republicane de volei 
tnai este 
analizarea 
constatate 
precedent, 
acțiuni de 
nice, am întocmit și prezentăm în rîn- 
durile de mai jos trei clasamente ine
dite. Elocvente chiar și fără comen
tarii, ele ilustrează, raportate la nu
mărul de seturi susținute, greșelile co
mise de echipele noastre masculine din 
seria I a categoriei A de-a lungul 
campionatului 1965/1966, în două capi
tole esențiale ale jocului : punerea min
gii în joc și primirea serviciilor. Cifrele 
din cele cinci coloane ale clasamentelor 
reprezintă: A. locul ocupat dc echipa 
respectivă în clasamentul final al cam
pionatului ; B. numărul greșelilor sau 
al punctelor directe înregistrate în tur; 
C. numărul greșelilor sau al punctelor 
directe înregistrate în retur; D. totalul 
acestora ; și E. totalul seturilor jucate 
ta campionatul 1965—1966. lată :

destul timp. Destul, pentru
In continuare a lipsurilor 

In jocurile din campionatul 
Venind în sprijinul acestei 
ameliorare a execuțiilor teli-

ION DUMITRESCU

SERVICE! GREȘITE

A B C D E
1. Rapid București 1 «0 77 157 «1
2. Tractorul Brașov 4 64 70 134 90
3. Politehnica Brașov 6 61 53 114 82
4. Politehnica Tim. 9 49 43 92 87

5. Progresul Brăila 7 52 33 85 85
6. știința Galați 5 36 42 78 86
7. Dinamo București 2 37 32 69 81
8. Politehnica Cluj 11 33 32 65 78
9. Farul Constanța 12 32 33 65 84

10. Petrolul Ploiești 8 36 31 67 87
11. Minerul Baia Mare 10 22 34 56 82
12. Steaua București 3 23 29 52 85

PUNCTE PIERDUTE DIN PRIMIREA
SERVICIILOR

A B C D E

1. Politehnica Ciuj 11 49 58 99 78
2. Petrolul Ploiești 8 54 51 105 87
3. Minerul Baia Mare 10 45 39 84 82
4. Progresul Brăila 7 43 39 82 85
5. Steaua București 3 28 43 71 85
6. Farul Constanța 12 34 36 7« 84
7. Politehnica Brașov 6 36 29 65 82
8. Tractorul Brașov 4 31 37 68 90
9. Politehnica Timișoara 9 44 15 59 87

10. Rapid București 1 17 36 53 81
11. Dinamo București 2 22 27 49 81
12. Știința Galați 5 25 24 49 86

PUNCTE ÎNSCRISE DIRECT
DIN SERVICIU

A B C D E

((Jrmare din pag. 1)

cifrelor 
din acti-

Fără îndoială, o analiză amănun
țită și cu exemplificări foarte nume
roase pe sporturi depășește posibi
litățile noastre de spațiu. Dar rîn- 
durile de pînă acum redau trăsătu
rile esențiale, distinctive ale activi
tății din acest club. Desigur, ar mai 
pulea fi semnalate unele lipsuri, dar 
faptul că ele sînt izolate și, în ge
neral, însăși evidența riguroasă le 
face depistabile și remediabile de 
îndată ne determină să considerăm 
că nu sînt semnificative sau carac
teristice. Esențialul ni s-a părut a fi 
tocmai preocuparea pentru atragerea 
în activitatea sportivă sistematică, 
organizată și regulată, a unui cît

INEDITE

După o vacanță binemeritată, spor
tivii fruntași din Capitală iau startul 
azi într-o competiție organizată de 
clubul sportiv Constructorul pe arena 
din șoseaua Iancului. Este vorba de 
concursul dotat cu trofeul „Cupa 23 
August1*, la probele clasice de 1Q0 
bile mixte femei și 200 bile mixte băr
bați. în prima etapă își dispută întîie- 
tatea cite trei fete și tot atîția băieți 
de la fiecare asociație sportivă cu sec
ție de popice. Jumătate dintre con- 
curenți se vor califica apoi într-un 
turneu final care se va încheia la 
22 august.

Și-au anunțat participarea Elena 
Trandafir, Cornelia Moldoveanu, Ele
na Lupescu, Vasile Măntoiu, membri 
ai reprezentativelor țării noastre care 
au cîștîgat titlurile de campioane mon
diale pe echipe, Cornelia Grecu, De- 
zideriu Deneș și alți cunoscuți spor
tivi, precum și o serie de tineri popi
cari, întrecerile constituie . un criteriu 
de verificare a stadiului pregătirilor 
efectuate în așteptarea apropiatului 
campionat republican pe echipe.

măcar pentru .rotunjirea" 
din rapoarte), fie ca retrași 
vilatea competifională, fie ca neco
respunzători etc. Așadar, pe lîngă 
exigența față de evidența Ca atare, 
grijă pentru păstrarea în secțiile de 
performanță doar a acelora de fa 
care într-adevăr se mai poate aș
tepta un rezultat bun.

Axioma referitoare la baza de 
masă a sportului de performanță gă
sește și ea o rezolvare corespunză
toare în cadrul clubului Progresul. 
Comisiile raionale pe ramură de 
sport (altă notă discordantă - co- _ . _ . - -
misia de șah, căreia pare a-i fi... mai mare număr de membri UCFS, 
căzut steagul) depun, în -general, o 
muncă susținută, alături de comisiile 
orășenești și cu ajutorul delegărilor 
reprezentînd asociațiile din raion. 
Despre aceasta ne vorbește numărul 
mare de competiții organizate în 
acest semestru, precum și reușita 
unora dintre ele : «Cupa Progresul" 
la atletism, în cadrul căreia s-au în
trecut peste 400 de copii din școli 
generale (de altfel, excelent prilej 
ae selecție pentru secțiile de perfor
manță), „Cupa 8 Martie" la tenis de 
masă feminin ș.a.m.d. Mai mult, pre
vederile calendarului sportiv au fost 
substanțial depășite încă din acest 
semestru : 8 prevăzute, 16 organi
zate, în afară de spartachiada de 
vară și de campionatele pe asocia
ții I lată o orientare pe care o re
comandăm și altora...

în privința noului regulament de 
clasificare, element motor în ridica
rea continuă a măiestriei sportive, 
clubul Progresul a dovedit reală o- 
perativitate. Imediat după primirea 
regulamentului, s-a trecut fa prelu
crarea lui cu activiștii și tehnicienii 
din raion, iar unii dintre aceștia, la 
rîndul lor, au contribuit la însușirea 
esenței sale de către sportivii din 
secții. Pentru o și mai bună menți
nere a regulamentului de clasificare 
în centrul atenției sportivilor și an
trenorilor, s-a inițiat confecționarea 
de panouri-cu-normele pe sporturi 
și afișarea acestora la bazele spor
tive respective.

în principal prin menținerea susci- 
tatei evidențe și prin operativitatea 
măsurilor concrete, nu numai con
form planificării, ci și de la caz la 
caz. Credem că roadele unor ase
menea metode judicioase și ale unei 
asemenea concepții despre activita
tea în domeniul sportiv vor fi re
prezentate de rezultate bune, vor 
crea condiții favorabile muncii 
instruire din secțiile clubului sportiv 
raional Progresul.

TIR

Finala

de

s.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

1 54 65
4 56 61
6 60

11 37
3 24
7
8
0
2
5

12
10

sus

28
36
38
27
25
29 27
23 16

38
32
46
38
31
23
28
25

78
85
85
«7
87
81
B«
84
82

le-am în- 
ediipă în

Rapid București 
Tractorul Brașov 
Politehnica Brașov 
Politehnica Cluj 
Steaua București 
Progresul Brăila 
Petrolul Ploiești 
Politehnica Timișoara 
Dinamo București 
Știința Galați 
Farul Constanța 
Minerul Baia Mare

Clasamentele de mai 
tocmit adunind pentru fiecare 
parte și apoi pentru toate la un loc 
greșelile consemnate în foile de arbi
traj de la 131 din 
jucate.
anume 
Steaua 
lua în______
glijent completată de arbilrul-scorer F. 
Vrăieseu. Cele trei clasamente dau to- 
taluri pe marginea cărora sînt destule 
de discutat: 1044 de servicii greșite 
(531 în tur 4-513 în retur), 858 de 
puncte 
mingii 
comise 
prima 
retur).

îndeosebi cîteva observații sînt nece
sare. Mai înlii, cu privire la faptul că 
unele echipe de valoare superioară, care 
folosesc în executarea serviciilor și pro
cedeele tehnice dificile (roată, în forță),

O foaie 
aceea de 

—Politehnica 
considerație,

cele 132 de meciuri 
de 
la

Cluj, n-am putut-o 
deoarece a fost nc-

arbitraj, și 
primul meci

ciștigaLe direct din punerea 
în joc, așadar 858 de greșeli 
la primirea serviciilor (428 1n 
parte a campionatului 4-430 in

Cupei F.R.T.11»»
în urmă, în toate 
început o intere-

la armă sport
Cu cîleva luni 

regiunile tării, a 
sântă competiție la armă sport, do
tată cu „Cupa federației române de 
tir". Acum, întrecerile au ajuns în 
faza finală, ce se va disputa la Arad 
în zilele de 13 și 14 august. Parti
cipă reprezentative de regiuni, alcă
tuite din patru trăgători: un senior, 
un junior, o senioară și o junioară. 
De asemenea, la concurs mai iau 
parte și o serie de tineri trăgători 
— invitați de federația de specia
litate — care s-au evidențiat în eta
pele precedente ale competiției. Deci, 
la Arad, la sfirșitul acestei săptă- 
Înîni, vor concura peste 100 de tră
gători cu armă sport. Concursul este 
așteptat cu multă atenție de Către

participanți, deoarece proba de armă 
sport — după o absență de cîțiva 
ani — va fi din nou prezenta în 
programul campionatelor republicane 
de tir din acest an.

Competiția va avea loc pe poligo
nul C.S.O. Arad, pregătit cu multă 
atenție pentru acest eveniment. Pro
ba se desfășoară la 60 de focuri, la 
pozițiile culcat, în genunchi și în pi
cioare.

♦ s.

Peste 300 autoturisme atribuite de către Loto-Pronosport
de la începutul anului

Zilnic se prezintă la LOTO-PRONOSPORT noi și noi 
cîștigători de autoturisme. Ei pornesc spre casele lor 
la volanul mașinilor cîștigate. Printre ultimii care 
s-au prezentat figurează și participanții: Pascu Silvia 
din București „FIAT 1800“ la Pronoexpres, Faie Vasile — 
Valea Vinului-Maramureș „FIAT 1300“, plus 11000 lei 
la LOTO, Binder Frăncisc din Tg. 
Lux“, plus 30 000 lei la Pronosport, 
din Tg. Jiu „Wartburg Standard", 
Galați „FIAT 850", Adam Vențel

Bîrlad

Mureș „Wartburg 
Caragea Romulus 
Gogoț Ștefan din 
din Gheorghîeni 

„Wartburg„Fiat 600“ și Gnețu Toader din 
Standard** toți la Loz în Plic.

In fotografie vi-1 prezentăm pe 
al 300-lea autoturism în persoana 
RAGEA ROMULUS din Tg. Jiu în momentul primirii 
frumosului premiu.

Tragerea Loto de azi va avea loc în orașul Predeal 
Ia ora 18,30.

câștigătorul celui de 
participantului CA-

Rubrică redactată de Administrația de stat Loto- 
Pronosport.

comit mai multe „rateuri* decît ec 
pele care îndeobște evită riscurile, tra 
formînd adesea serviciul într-o sim] 
formalitate de trecerea mingii pe 
plasă. Aceasta constituie desigur înt 
oarecare măsură o explicație pentru 
rarhizarca de mai sus. Dar nu și 
scuză pentru neînsușirea temeinică 
tuturor procedeelor tehnice de pune 
mingii în joc. Și încă o subliniere 
feritoare la cîștigarea punctelor dir 
din punerea mingii în joc. Consider 
în continuare aceasta și ca o dovadă 
bunei pregătiri tehnice făcute la ca 
toiul respectiv de echipele care cîști 
puncte direct, dar «nai ales ca fii 
reflectarea pregătirii cu lacune a ,4 
mirii* de către echipele cărora punct 
le-au fost înscrise din serviciu.. Forțî 
oarecum comparația, am spune că 
pierde un punct prin greșita primire 
serviciului advers echivalează cu i 
transformarea, la fotbal, a unui penai 
Cu alte cuvinte, ca primordial sc 
tactic al serviciului vedem nu marcat 
punctelor directe, care denotă mai l 
dea una lipsuri de pregătire la cehi 
carc-1 primește, ci î-ugreunarea oonMnu 
acțiunilor ofensive ale adversarului, «i 
cu seamă punerea acestuia în impod' 
litatea de a ataca din priuia pasă, 
special din acest punct de vedere c 
dem că trebuie analizată ordinea a 
clasamentul alcătuit după punctele 4 
recte realizate de primele noastre ed 
pe divizionare masculine.

CONSTANTIN FAC

Finalele campionatelo 
republicane de j&iiîor

r" 
finale 
volei

și junioare
Astăzi, la Sibiu, încep 

campionatelor republicane de 
juniori și junioare, la care particiț
echipele calificate în urma turneeb 
zonale. Acestea sînt : Ș.S.E tir. 
București, Ș.S.E. Oradea, Ș.S.E. PI 
iești și Ș.S.E. Rai. Vilcea — la băieț 
Ș.S.E. nr. 2 București, Ș.S.E. Orade 
Meteor Brașov și Ș.S.E. Constanța - 
la fete.

DE LA I. E. B. S
• Pentru cuplajul de fotbal ȘT 

INTA BUCUREȘTI — DINAM 
PITEȘTI și PROGRESUL — RĂPI 
de dunr.nică 14 august, biletele t 
găsesc de vînzare la casele obi.< 
nuite.

• Casele speciale din str. Io 
Vidu, stadionul Republicii si parei 
halelor Obor vind bilete*' pentr 
întîlnîrea internațională de bo 
ROMANIA — R. F. GERMANĂ 
de astăzi, de la stadionul Rețu. 
blicii.

• La ștrandul Tineretului se pr 
mese înscrieri pentru CURSURIL 
DE ÎNOT PENTRU COPII într 
5—14 ani si pentru CURSURILE D 
TENIS DE CÎMP pentru copii < 
tineret între 7—18 ani. Informat 
la telefonul nr. 17.39.25.

• La bazinul Floreasca conținu 
cursul de inițiere la înot pentr 
copii. înscrieri la bazin.

• • • • •

—3^
) t » W (

hai

asigurați faca&afiir aufafu7uAmju£ uia. 
p&ptfruc cagufuiiiz. de acWuu Ai 

ateA/iăgain'iu. auriii.



„LOS ROMANOS SORPRENDIERON POR 
SO EXCELENTE FUTBOL"

Meciuri amicale internaționale
JIUL MTM$fNl—S.K.A. ROSTOV 1-1 (0-0)

însemnări de la campionatul european studențesc de fotbal
Primul campionat european studențesc de fotbal, desfășurat în Spa

nia între 23 iulie și 3 august, ne-a adus o satisfacție : locul trei în cla
samentul general, într-o competiție la care au participat o serie -de țări 
renumite în fotbalul mondial.

Trei localități înșirate de-a lungul răcoroasei coaste a Atlanticului 
au fost desemnate ca gazde: Santiago de Compostella, Pontevedra și 
Vigo. Spectatorii din Pontevedra — unde au avut loc partidele grupei 
■tin care a făcut parte România — sânt buni cunoscători ai fotbalului și 
lăbia așteaptă o fază frumoasă — fie a favoriților, fie a adversarilor — 
pentru a o aplauda. Competența lor este legată și de faptul că echipa 
acestui oraș activează în prima ligă a campionatului spaniol.

[Jucătorii noștri au reușit să arate 
Lb/icufai spaniol că sînt posesorii 
fiei bune tehnici individuale și că 
racîîcă un iotbal de valoare. De alț
ii, excepltnd echipa gardă, formația 
păstră a fost aceea care a cules cele 
lai multe aplauze, bucuri ndu-se tat
uată de cele mai elogioase comen
tai in presă. In grupă, noi am reali
st 2—0 cu Franfa, 5—2 cu Olanda și
1—2 cu Spania — ceea ce ne-a asi- 
Lrat locul al doilea și participarea 
■ semifinale. Au urmat, după cum se 
lie, meciurile cu Iugoslavia (0—1) 
I R.F.G. (2—1). Forma] ia de bază fo- 
fsită de către antrenorii Roșculef și 
leodorescu a fost următoarea: Coa- 
lantinescLț — Surdan, Mined, Anca, 
i'mpead^ Strimbeanu, Șteiănescu 

I- Lucescu, Marca, Libardi, Ciornoa- 
p. Au mai jucat Race le seu (mai 
px/t de jumătate din meciuri, fie ca 
r doilea stoper, fie ca atacant cen
tal), Papuc, Grizea, Neșu, Marius 
retan și Szabo. Autorii celor 9 go
liri înscrise de reprezentanta noștri 
n cele 5 meciuri susținute în Spa
tia au fost Ciornoavă (4), Lucescu 
B), Libardi 12) și Marcu (1). Ev ide n- 
ferife sînt greu de făcut -, fiecare a 
lical foarte bine in unele partide, dar 

dat un randament scăzut în altele.
uefdnescu ni s-a părut totuși jucă
torul cel mai util. L-a secundat, de 
Isemenea, bine Strimbeanu (foarte 
Iun, mai ales in fata francezilor și 
llandeziior dar dezordonat in meciul 
Iu Spania). Lucescu și Ciornoavă au 
pst atacantii cu cea mai mare etica- 
litote, impresioaînd prin tehnica și 
hntezia lot. Marcu a fost un bun co
ordonator al întregii echipe. Consian- 
L'nescu, Surdan, Mined, Anca, Cîm- 
leanu și Libardi au fost jucători de 
fază și^pristanți. Dintre ceilalți, Kă- 
le/escuW fost folosit cu cea mai 
pare încredere — și el a dat randa- 
pentui așteptat ca apărător și ca viri 
le atac. Grizea a jucal foarte bine 
Li singurul meci folosii integral (cu 
ItF.G.j, iar la serviciile lui Breton nu 
l-a apelat decit o repriză. Neașteptat 
le slab s-a prezentat Nesu : vlăguit, 
tpsit de orientare și de precizie în

LA 21 AUGUST: PRIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A

In cursul zilei de ieri, F. R. Fotbal rie-a ftcift cunoscut o modificară 
a programului campionatului categoriei A. Intrucît meciurile interna
ționale amicale pe care urmau să le susțină unele echipe de categoria 
A, nu vor mai avea loc, prima etapă programată inițial pentru miercuri 
24 august se va disputa duminică 21 august. Amintim cu acest prilej 
jocurile ce vor avea loc : C.S.M.S. — Steaua, Farul — Rapid, U. T. A. — 
Universitatea Chij, Jiul — Steagul roșu, Politehnica Timișoara — 
Petrolul, Progresul — Dinamo Pitești, Dinamo București — Știința 
Craiova.

. In meci amical:

Mnamo Pitești—Oltul Rm. Vilcca
3-1 (2-0)

La Pitești s-a desfășurat talâlninea 
uBaicală dintre echipa locală Dinaino și 
)ltul Ttm. Vîlcea. T*iteșteniî au obținut 
rictoria cu 3—1 (2—0) prin punctele 
nscrise de Radu, Dobrin și Nită <(im 
punior), în timp ce pentru vîkeni a 
narcat Suciu din lovitură de la 11 m.

Buna comportare q formației din Pi- 
:ești ne dă dreptul să sperăm <ntr-o 
îv-oluție corespunzătoare în campionatul 
jare bate la ușă. Vâlcenii au început 4c 
?urînd pregătirile și aceasta s-a resim
țit în special în repriza secundă, cînd 
ei au slăbit din punct de vedere fizic, 
/’in eschidere s-a disputat meciul din
te selecționata taberei de juniori Pi

tești și ’or mari a de categoria "C, Mus
celul Cîmpulung. Priinua formație a în

joc. Szabo (foarte obosit și cu o glez
nă umflată) și Papuc (care, resimțind 
cel mai mult oboseala drumului, a fost 
nesigur în primul meci), nu au mai 
fost folosiți după întîlnirea cu 
Franța.

Jocuri frumoase au realizat repre
zentanții noștri in fafa Franței, Olan
dei și R.F.G., precum și in repriza 
secundă a meciului cu spaniolii. 
„Diario de Pontevedra" a publicat 
după primul meci o pagină întreagă 
cu titlul: „Românii au surprins prin 
excelentul lor fotbal". Cronicarul e- 
logia aplicarea elastică a sistemului 
4—2—4, ca și excelentele calități ale 
lui Lucescu și ale lui Marcu. Cotidia
nul „Faro de Vigo" a remarcat și el 
prezenta în echipa română a patru 
jucători de clasă : Marcu, Cimpeanu, 
Libardi și Strimbeanu, iar „Marks" 
— un mare cotidian din Madrid — a 
Închinat românilor o pagină specia
lă, pe lingă cronicile meciurilor.

Cea mai slabă evoluție au avut-o 
Jucătorii noștri în prima repriză a 
partidei cu gazdele și în a doua a in■ 
tihnirii cu iugoslavia. In fata gazde
lor, întreaga echipă a început lent, cu 
combinații complicate și preluări ne
sigure. în schimb, spaniolii — care 
au făcut in acea zi cel mai bun meci 
al lor din intreaga competiție — au 
fost Întotdeauna primii ia minge, au 
atacat în trombă și cunoscuta „tune 
spaniolă" i-a dus la 2—0 în minutul 
40. E adevărat, după pauză, băieții 
noștri și-au revenit, au fost aplaudați 
dar... prea tîrziul. în întilnirea cu ut 
goslavii, în prima repriză românii au 
controlat jocul și au presat. Totuși, 
la. o greșeală de apărare un atac af 
adversarilor se încheie cu un gol. 
Dominăm și avem ocazii multe — 
ceea ce ii enervează pe iugoslavi, 
care joacă din ce în ce mai nervos 
și dur. E accidentat Ciornoavă și 
făptuitorul e eliminat, e accidentat 
Marcu și al doilea adversar e elinii 
nat. Din minutul 63 adversarii rănitn 
în 9 jucători, iar noi în 11 (valizi, 
insă, 8). Jucătorii iugoslavi nu mai fes 
din careul de 16 metri aici o clipă, 
se apără cu disperare, ai noștri n-au

vins cu 2—0 (1—prin golurile în
scrise de Kis și Ciutac.

AL. MOMETE și I. LDRESCU-coresp.

Duminică pe terenul
Timpuri Noi

Terenul „Timpuri noi“ din Capi
tală va găzdui duminică dimineața 
un interesant joc araîcaL Este vorba 
de întîlnirea dintre echipa gazdă Fla
căra roșie și Flacăra Moreni. Meciul 
va începe ia ora 10. 

răbdare și se năpustesc să înscrie, se 
pripesc, astfel că nu reușim să ega
lăm pînă la siîrșît.

Acum, cînd avem posibilitatea să 
reflectăm „la rece', putem conchide 
că fotbaliștii noștri au evoluat în ge
neral bine. Dacă ei n-au reușit să 
joace toate partidele la cel mai înalt 
nivel posibil, acest lucru consider că 
se datorește următoarele cauze:

1. Oboseala. Reprezentanții noștri 
au plecat în Spania direct din exame
ne și imediat după ce se terminase 
campionatul republican.

2. Lipsa de omogenitate a formației 
noastre. Cu toate că a cuprins multe 
valori de „primă mină" în fotbalul 
nostru, reprezentativa nu a putut des
fășura un bun joc colectiv din pr ierna 
neomogenității. Perioada de pregă
tire a lost scurlă și lipsită de aie 
eiuri ou echipe care să pună proble
me serioase selecțioriabihlor.

3. Condiții de joc. Terenurile sînt 
de dimensiuni mai reduse ca ta noi. 
Mingea a fost și ea neobișnuită: 
mică (puțin mai mare ca cea -de hand 
bal), grea, umflată mult și toarte e 
lastioă. A tost, de fapt, mingea pe 
care Spania a prezentat-o la con
cursul pentru „Cupa Mondială" de la 
Londra. Ea a obținut acolo premiul, 
al 11-lea și gazdele noastre au găsii 
cu cuviință s-o impună „europene
lor" universitare (fără însă a o pune 
la dispoziție și pentru antrenamente).

Oricum, performanta studenților 
noștri este meritorie și ea constituie 
încă o mărlurie a progreselor pe care 
le-a făcut fotbalul românesc in ulti
mii ani,

G. MITROI

Pe niaful Someșului, pe terenul din ve.iișătatea friimosuliii stadion orășenesc, 
in silele vaoamiei se atlitnă tineri clujeni care inctag .„partide" in toată legea

Foto : A. Palade-Ursu daș al gazdelor.

Programul turului campionatului
categoriei C, ediția 1966-1967, seria Vest

ETAPA I, 2S AUGUST

Metalul Hunedoara — Electroputere Cr. 
Metalul Tr. Severin — Victoria Că'ian 
Minerul Anina — Tractorul Brașov 
Chimia Făgăraș — Victoria Tg. Jiu 
A.S.A. Sibiu — C.F.R. Caransebeș 
Aurul Zlatna — Progresul Strehaia 
Autorapid Craiova — Minerul Deva

ETAPA A U-A, 4 SEPTEMBRIE

C.F.R.  Caransebeș — Minerul Anina 
Minerul Deva — Metalul Hunedoara
Electr opul ere Cr. — Metalul Tr. Severin 
Victoria Călan — Aurul Zlatna 
Progresul Strehaia — Chimia Făgăraș 
Tractorul Brașov — Autorapid Craiova
Victoria Tg. Jiu — A.S.A. Sibiu

ETAPA A III-A, 11 SEPTEMBRIE

Aurul Zlatna — Minerul Deva
Progresul Strehaia — Electroputere Cr.
A.S.A. .Sibiu — Minerul Anina 
Metalul Tr. Severin — Metalul Huned. 
Autorap.id Craiova — Victoria Tg. Jiu 
Victoria Călan — C.F.R. Caransebeș 
Chimia Făgăraș — Tractorul Brașov

ETAPA A IV-A, 18 SEPTEMBRIE

Chimia Făgăraș — A.S.A. Sibiu 
Minerul Deva — Victoria Tg. Jiu 
C.F.R. Caransebeș — Metalul Tr. Sev. 
Electroputere Craiova — Auto rapid Cr. 
Tractorul Brașov — Progresul Strehaia 
Metalul Hunedoara — Aurul Zlatna 
Minerul Anina — Victoria Călan

ETAPA A V-A, 25 SEPTEMBRIE
Metalul Tr. Severin — Autorapid Craiova
A.S.A. Sibiu — Victoria Călan

PETROȘENI, 11 (prin telefon). Des
fășurată pe tin timp frumos, în fața 
a peste 4000 de spectatori, întâlnirea 
internațională amicală dintre Jiul și 
echipa sovietică S.K.A. Rostov a pri
lejuit o dispută extrem de dîrză.

In prima repriză, partida, a avut un 
slab nivel tehnic, ambele formalii 
practicând un joc „tare“. După pauză, 
jocul se înviorează, amândouă forma
țiile acordând mai multă atenție... 
fotbalului. In min. 53, la capătul unei 
combinații fără prea multe șanse, 
Matveev șutează prin surprindere «ie 
la 20 m și înscrie. Golul are efectul 
unui duș rece asupra gazdelor, -care

PETROLUL—SELECȚIONATA ORAȘULUI HANOVRA 0-2 (0-0)!
PLOIEȘTI, 11 (prin telefon,. — 

Spectatorii ploieșteni, veniți în nu
măr mare să vizioneze meciul amical 
dintre echipele Petrolul și selecțio
nata orașului Hanovra, au plecat la 
sfârșit plouați și la propriu și la fi
gurat, deoarece echipa lor favorită a 
dezamăgit. Intr-adevăr, deși a domi
nat în majoritatea timpului, Petrolul 
n-a știut să se descuree în fața unei 
apărări masive și aglomerate cum a 
fost aceea a oaspeților. Extremele, 
lipsite de orientare, s-au înghesuit 
mereu pe centrul terenului unde s-au 
încurcat cu înaintașii centrali Dridea I 
și Badea. Cel mai periculos pentru 
poarta adversă a fost... mijlocașul 
Dragomir, care a șutat puternic, de 
la distanță, la poarta lui Achtert. 
Spre sfârșitul reprizei secunde, vă- 
zîndu-se conduși cu 1-0, ploieștenii 
și-au intensificat dominarea, creîn- 
du-și o serie de ocazii, dar ratate de 
Dridea I (min. 80, 81, 8b si 87), Flo- 
rea (min. 82) și Badea (85).

Oasoeții au prezentat o formație 
tinără. Ei s-au apărat aglomerat și

Progresul Strehaia — Minerul Anina 
Metalul Hunedoara — C.F.R. Caransebeș 
Victoria Tg. Jiu — Aurul ZJatna 
Electroputere Cr. — Tractorul Brașov 
Minerul Deva — Chimia Făgăraș

ETAPA A VI-A, 2 OCTOMBRIE

Minerul Anina — Minerul Deva 
Autorapid Craiova — Prog. Strehaia 
C.FJ1. Caransebeș — Tractorul Brașov 
Aurul Zlatna — A.S.A. Sibiu 
Chimia Făgăraș — Electroputere Cr. 
Metalul Tr. Severin — Victoria Tg. Jiu 
Victoria Călan — Metalul Hunedoara

ETAPA A VII-A, 9 OCTOMBRIE

Progresul Strehaia — Metalul Tr. Sev. 
Minerul Deva — Victoria Călan 
Autorapid Craiova — Chimia Făgăraș 
Minerul Anina — Metalul Hunedoara
Tractorul Brașov — A.S.A. Sibiu
Aurul 'Zlatna — C.F.R. Caransebeș 
Victoria Tg. Jiu — Electroputere Cr.

ETAPA A VIII-A, 23 OCTOMBRIE

Victoria Călan — Tractorul Brașov 
Electroputere 'Craiova — Aurul Zlatna 
A.S.A. Sibiu — Minerul Deva
Victoria Tg. Jiu —■ Progresul Strehaia 
Metalul Hunedoara — Chimia Făgăraș 
Metalul Tr. Severin — Minerul Anina 
C.F.R. Caransebeș — Autorapid Cr.

ETAPA A IX-A, 30 OCTOMBRIE

Aurul Zlatna — Autorapid Craiova 
Tractorul Brașov — Victoria Tg. Jiu 
Progresul S+rehaiă — Metalul Huned. 
Electroputere Craiova — Minerul Anina 
A.S.A. Sibiu — Metalul Tr. Severin 

încep să acționeze cu mai multă ho
tărâre, inițiind atacuri după atacuri 
la poarta oaspeților. Golul nu „vine" 
pentru că Libardi, Crăciun, Casandra 
și Martinovici ratează ocaziile pe care 
le au. De-abia în min. 87, la execu
tarea unui corner, dintre cei .20 de 
jucători masați in careul oaspeților 
se desprinde Libardi care șutează 
fulgerător și înscrie.

In general, meciul nu a satisfăcut 
sub aspect spectacular.

ȘTEFAN KONICICA

STAICU BÂLOi 
cotesp.

aii contraatacat periculos. lata cum 
s-au înscris golurile : în mm. ■65, 
Bode execută o lovitură liberă de la 
aproximativ 20 metri și aripa stingă 
Esch trimite balonul cu capul, pe 
lângă lonescu ieșit din poartă. In 
min. 89, Boc oprește balonul cu mina 
pe linia porții și Borchardt trans
formă, imparabil, lovitura de 'la 11 
metri. Deep 2—0 pentru oaspeți.

De subliniat faptul că Dridea a ra
tat in min. 70 o lovitură de la 
11 m.

Arbitrul Iosif Ritter a condus co
rect formațiile :

PETROLUL: louescu — l’ahoiițu, 
Boc, Fiorea, Mocanii — luhas. Dra
gomir — Moldoveanu, Dridea I, Ba
dea, Dridea II (Moldovean u).

SELECȚIONATA ORAȘULUI HA
NOVRA : Achtert — Seturski, Fri
cke — Falkenstein, Anders, Bor
chardt — Bode, HaJbe, Deppe, Krurn- 
rey, Esch.

A. VLĂSCEANU 
și I. CONSTANTINOAIE 

coresp.

Dinamo București 

învingătoare la Augsburg 

(R. F. Gtrmană)
Miercuri seara. Dinamo București 

a jucat la Aujțsburg (R.F. Germană) 
cu echipa Schwaben care activează în 
campionatul regional (seria sud). Vic
toria a revenit fotbaliștilor români 
cu 3—1 (2—1). Primul gol l-au mar
cat gazdele prin Sturm (min. 5), dar 
în continuare dinamoviștîi au pus stă
pânire pe joc, impunîndu-și superiori
tatea. Pîrcălab, care după cum remar
că corespondentul agenției S.I.D., a 
fost cel mai bun de pe teren, a egalat 
în min. 23 șî apoi Frățilă a majorat 
scorul. După pauză (min. 71) Pîrcălab 
a stabilit scorul final, transformând o 
lovitură de la 11 m acordată în urma 
unui henț în careu comis de un fun-

Minerul Deva — C.F.R. Caransebeș
Chimia Făgăraș — Victoria Călan

ETAPA A X-A, 13 NOIEMBRIE

Victoria Tg. Jiu — Victoria Călan 
Metalul Tr. Severin — Aurul Zlatna 
Autorapid Craiova — A.S.A. Sibiu 
C.F.R. Caransebeș — Progresul Strehaia 
Minerul Anina — Chimia Făgăraș 
Metalul Hunedoara — Tractorul Brasov 
Mineral Deva — Electroputere Craiova

ETAPA A XI-A, 20 NOIEMBRIE

Electroputere Cr. — C.F.R. Caransebeș 
Progresul Strehaia — Minerul Deva 
Minerul Anina — Victoria T;g. Jiu 
Victoria Călan — Autorapid Craiova 
Tractorul Brașov — Metalul Tr. Severin 
Chimia Făgăraș — Aurul Zlatna 
Metalul Hunedoara — A.S.A. Sibiu

ETAPA A XU-A, 27 NOIEMBRIE

Minerul Deva — Tractorul Brașov 
A.S.A. Sibiu — Electroputere Craiova 
Victoria Călan — Progresul Strehaia 
Aurul Zlatna •— Minerul Anina 
Victoria Tg. Jiu — C.F.R. Caransebeș 
Autorapid Craiova —- Metalul Huned. 
Chimia Făgăraș — Metalul Tr. Severin

ETAPA A XHI-A, 4 DECEMBRIE

C.F.R. Caransebeș — Chimia Făgăraș 
Metalul Tr. Severin — Minerul Deva 
Electroputere Craiova — Victoria Călan 
Metalul Hunedoara — Victoria Tg. Jiu 
Minerul Anina — Autorapid Craiova 
Tractorul Brașov — Aurul Zlatna 
Progresul Strehaia — A-S.A. Sibiu



[|. Vintilă, C. Socol și I. Popa 

campioni republicani 

pe 1966
CLUJ, 11 (prin teleJon). Joi a fost 

o vreme splendidă, tocmai bună pentru 
atletism, he aceea și rezultatele au fost 
destul de bune. în special la pentatlon 
au fost obținute cîteva cifre promiță
toare. ELENA V1NT1LA (Dinamo) și-a 
adjudecat titlul, totalizing 4519 p la 
6 puncte de recordul republican. Ea a 
sărit 6,20 m la lungime și a alergai 
200 m în 25,8. De subliniat că în toate 
cele cinci probe și-a realizat recorduri 
personale. Pe locurile următoare s-au 
clacat: 2. A/. Pândele (Metalul) 4362 
p (5,81 ; 27,4) ; 3. Ed. Schal (SSE 
Brașov) 4217 p (5,63; 26,4)-

Întrecerea decatloniștilor a revenit, 
conform așteptărilor, lui CUK1 SOCOL 
(Univ. Cluj) care a concurat acciden
tat de la proba a treia. El a realizat 
7060 p (110 mg — - 15,1 ; disc -- 43,53 ; 
prăjină — 3,50: suliță — 56,60;
1500 m — 4:30,7). S-au clasat apoi :
2. G. Piculschi (Banatul) 6530 p (17,2; 
35,65; 4,05; 56,84; 4:46,9); 3. S. llo- 
do,s (ICE) 6410 p la 6 puncte de re
cordul de juniori (16,7; 36,82; 3,00; 
50,58; 4:24,3).

Cursa de 50 km marș s-a încheiat cu 
victoria lui 1L1E POPA (Steaua) cu 
4 li 36:40,0. în clasament l-au urmat 
în ordine: 2. I. Barbu (Telefoane) 4 li 
40:26,4 ; 3. M. Perșinaru (Telef.) 4 li 
43:40,8. Pe echipe: 1. TELEFOANE 
11 7 p, 2. Telefoane I 14 p.

A. PALADE-URSU, coresp.

MATATIE

In prima zi a finalelor la înot

Copiii au înfruntat cu dirzenie 
ploaia și frigul...

Ploaia și frigul de ieri după-amiază 
au fost cel mai incomod adversar al 
celor mai tineri înotători, care și-au 
început întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane. Cu ambiția și 
dîrzenia lor deosebită, cei mai mulți 
dintre participant! au învins totuși 
capriciile vremii, oferindu-ne o serie 
de curse de rară spectaculozitate, cu 
sosiri strînse, care au pus în dificul
tate nu de puține ori și pe arbitrii 
de control. Ca urmare a acestui lu
cru la încheierea primei reuniuni, 
am fost nevoiti să consemnăm 7 noi 
recorduri ale tării (după cele alte 6 
stabilite în serii), dintre care unele 
de bună valoare.

Pe tablou! de onoare al zilei inau
gurale s-au înscris nume mai cunos
cute ca cele ale bucureștenilor Anca 
Groza (care a impresionat în proba 
de 1 (X) m fluture), Liviu Copcealău, 
Dumitru Gheorglie, Georgeta Cer- 
beanu Ion Midăuș (din Sibiu), ZenO 
Oprițescu (Cluj) sau Mariana Birsan 
(Galați). Au fost însă și cîteva frumoa
se surprize din partea tinerilor Mara 
Hahanu (Viitorul), Carmen Cehanzuc 
(SSE 2) la 50 m spate, Dan Păsărin 
(S.S.E. 1), Dieter Wetternack (Reșița) 
și Ira Ratușni (Dinamo). întrecerile 
insă de abia au început...

REZULTATE TEHNICE — COPII A : 
1(H) m liber (b) : 1. D. GHEORGHE
(C.S.Ș.) 63,8 — rec. republican, 2. I. Mi
clăuș (S.S.E. Sibiu), 65,7, 3. A. Reisenauer 
(S.S.E. Sibiu) 67,3; 100 m liber (f): 1. M. 
Hahanu (Viitorul) 1:14,0, 2. M. Stanciu 
(S.S.E. Reșița) 1:14,3. 3. D. Coroiu
(S.S.E. Reșița) 1:14,5; 100 m bras (b) : 1.
D. PASARIN (S.S.E. 1) 1:23 4, 2. I. Vlad
(C.S.M. Cluj) 1:23.8. 3. A. Adam (Steaua) 
1:24.6; 100 m bras (f): 1. M. Birsan (S.S.E. 
Galați) 1:28 6. 2. G. Onuțlu (S.S.E. 2)
1:29,0, 3. Y. Prodan (S.S.E. Timiș.) 1:29.0; 
100 m delfin (b): 1. I. MICLAUȘ (S.S.E. 
Sibiu) 1:13,7, 2. E. Aimer (S.S.E. Reșița) 
1:20.2, 3. D. Ungureanu (S.S.E. Galați) 
1:21,1: 100 m delfin (f): 1. G. CERBEANU 
(C.S.Ș.) 1:18,0, 2. D. Mezinca (S.S.E. Re
șița) 1:21,4 3. M. Petre (Steaua) 1:27.1; 
4X100 m liber (f): 1. S.S.E. REȘIȚA 
5:06,8 — rec. republican, 2. S.S.E. 2 5:17,3,
3. Steaua 5:19,8.

COPn B — 100 m delfin (b) : 1. L. 
COPCEALAU (Dinamo) 1:21,5 — rec. re
publican, 2. T. Nicolae (Dinamo) 1:27,2 
— rec. republican copii C, 3. Z. Opri- 
țescu (C.S.M. Cluj) 1:29,0; 100 in delfin 
(f): 1. A. GROZA (Dinamo) 1:26,3 — rec. 
republican, 2. A. Anton (Dinamo) 1:27,8, 
3. M. Dobocan (Met. Turda) 1:28 1; 50 m 
spate (b): 1. Z. OPRIȚESCU (C.S.M. Cluj) 
38.0, 2. E. Manolescu (S.S.E. 2) 38,7, 3. 
Gh. Lupu (C.S.S.) 40,2; 50 m spate (f):
1. C. CEHANZUC (S.S.E. 2) 37,7, 2. Z. 
Erdely (C.S.M. Cluj) 38,3, 3. M. Dobocan 
(Met. Turda) 41,0;

COPII C — 50 m spate (b): 1. D. WET
TERNACK (S.S.E. Reșița) 40,4, 2. T. Ni
colae (Dinamo) 40.5, 3. C. Oatu (C.S.S.) 
42,4; 50 m spate (f): 1. I. RATUȘNI (Di
namo) 43,3 — rec. republican. 2. L. Ra- 
hău (Dinamo) 44,9, 3. A. Pop (S.S.E. 2) 
45,0, 4. I. Sporea (S.S.E. Reșița) 45,0, S.
E. Iveseu (Dinamo) 45,0; 4x50 m liber 
(b): 1. DINAMO 2:29,7 — rect republican
2. S.S.E. 2 2:48,0, 3. S.S.E. Reșița 2:48,0; 
4x50 ni liber (f): 1. DINAMO 2:28,4, 2. 
S.S.E. 2 2:28,9, 3. Dinamo II 2:33 2.

Știri — Rezultate
3
MOSCOVA. — Campionatele mondiale 

de aviație sportivă au continuat pe aero
portul Tușino din apropiere de Mos
cova cu desfășurarea seriei a doua a 
cxercițiilor impuse. La masculin 
în fruntea clasamentului se află Ovsia- 
kin (U.R.S.S.) cu 4 135,5 puncte. La 
feminin conduce sportiva sovietică Kor- 
ciuganova cu 3 985,8 puncte.

ROMA. — Cea de a 19-a ediție a tur
neului internațional de baschet mascu
lin de la Messina a fost cîștigată de 
echipa U.R.S.S., care în meciul decisiv 
a întrecut formația italiană Simmenlhal 
Milano cu scorul de 86—68 (42—38).

PORTILLO. “ Noul campion mon
dial de schi în proba de slalom uriaș 
este francezul Guy Perillat. In manșa 
a doua a probei Perillat s-a compor
tat excepțional reușind să remonteze se
cundele pierdute în prima manșă. El a 
totalizat la sfîrșitul ambelor ,,manșe“ 
timpul de 3:19,42/100 fiind urinat în 
clasament, de Georges Mauduil (Tranța)
— 3:19,93/100 și de Karl Schrantz 
(Austria) 3:20,40/100, Jean Claude 
Killy (Franța), învingător în prima 
manșă a realizat timpul total de 
3:21,42/100. In clasamentul combinatei 
conduce Jean Claude Killy — 6,60 
puncte urmat de austriacul Karl Schrantz
— 18.61 puncte.

OBERSTDORF. — In cadrul turneu
lui internațional de hochei pe gheață 
de la Oberstdorf, echipa cehoslovacă 
Z.K.L. Brno a obținut două victorii. In 
primul joc hocheiștii cehoslovaci au în
trecut formația suedeză Vaestra Froe- 
1 tinda cu scorul de 6—4 (2—3, 2—0, 
2—1), iar în cel de al doilea au dispus 
cu 6—2 (3—0, 2—1, 1—1) de forma
ția vest-gerniană E. V. Fussen

BUDAPESTA. — Federația maghiară 
<lc fotbal a definitivat programul echipei 
Ungariei pentru sezonul de toamnă. Fot 
haliștii maghiari vor susține următoa
rele partide : la 7 septembrie, cu Olanda, 
la Rotterdam (în cadrul campionatului 
european inter-țări); la 21 septembrie, 
cu Danemarca, la Budapesta (în cadrul 
campionatului european inter-țări) ; la 
28 septembrie, cu Franța, la Budapesta; 
ia 30 octombrie, cu Austria, la Buda
pesta.

Parcă a fost ieri... 16 echipe, cali
ficate pentru turneul final, se pre
zentaseră la startul lui „World Cup“ 
în acea memorabilă zi a lui iulie 
(luni, 11) cînd asupra Wemblev- 
ului stăteau ațintiți milioane de ochi. 
Meciul Anglia — Uruguay însemna
se... pocnetul de pistol și cursa în
cepuse. Cu o surpriză de proporții 
(„Ah! Ah ! Anglia — ce start ai 
iuatl". se tînguia pe șapte coloane 
cronicarul lui „Daily Express"), 
prima din seria care avea să zguduie 
lumea fotbalului (mare cît... lumea), 
răsturnînd calcule și declanșînd ve
ritabile drame printre suporterii fa
natici. Intr-adevăr, opt zile mai tîr- 
ziu, coechipierii lui Pel6, dubli cam
pioni mondiali, pă
răseau competiția 
înainte de „sfertu
ri", însoțiți de nu 
mai puțin celebra 
Squadra Azzura, 
sosită și ea în An
glia cu pretenția 
de a intra defini
tiv în posesia tro
feului. Și „World 
Cup" a continuat 
la fel de pasionant, încheindu-se cu 
o finală dramatică, de neuitat.

Să „derulăm", în rindurile ce ur
mează, filmul de lung metraj „tur
nat" timp de trei săptămîni pe sta
dioanele Angliei, alegînd — bineîn
țeles — secvențele care ni s-au părut 
a fi cele mai importante. Vom în
cepe așadar cu „optimile".

BRAZILIA — MAREA ÎNVINSA
Firește, cloul optimilor — prima 

fază a întrecerilor din cadrul tur
neului final — l-a constituit elimina
rea Braziliei; a acelei echipe care, 
avînd de apărat un prestigiu (cîștigat 
la Stockholm și Santiago de Chile) 
și de cucerit un trofeu, s-a pregătit 
cum nu o făcuse pină atunci, chel
tuind multe milioane de escudos. 
Valoarea lotului, timpul îndelungat 
afectat pregătirilor au făcut din Bra
zilia echipa nr 1 a campionatului, 
fapt simțit și la bursa pariurilor. 
Cota, cea mai mică, de 2-1 la care se 
paria pe.„ piciorul lui Pel6 nu urcase 
cu o centimă după prima evoluție 
a fotbaliștilor cariocas, care nu stră
luciseră de loc în timpul primului joc 
susținut cu Bulgaria. Marele public 
— șl nu numai el — impresionat de 
execuțiile tehnice ale lui PelA și 
Garrincha, la cele două lovituri li
bere încheiate cu gol, scăpa din ve

Șahiștii români Toate privirile

continuă scria victoriilor spre J 0 dln p,tI
— Turneul de la

SOFIA, 11 (Agerpres). — In ziua a 6-a 
a turneului zonal feminin de șah de la 
Varna pentru campionatul mondial, două 
din cele trei reprezentante ale Româ
niei au înregistrat victorii. Alexandra 
Nicolau a cîștigat la Todorova (Bul
garia), iar Elisabeta Polihroniade a în
vins-o pe Malipetrova (Cehoslovacia). 
Cealaltă reprezentantă, Margareta Pere- 
voznlc, a remizat cu Radzikovska (Polo
nia). în partida întreruptă din runda 
anterioară Polihroniade a terminat la 
egalitate cu Radzikovska. Alte rezul
tate : Novara (R.D.G.) -r- Asenova (Bul
garia) 1—0 ; Sili (Ungaria) — Eretova 
(Cehoslovacia) remiză ; Karakaș (Unga
ria) — Keller (R.D.G.) remiză.

In clasament continuă să conducă No
vara cu 5’/2 puncte, urmată de Eretova 
cu 4’/2 puncte, Asenova și Sili cu cîte 
4 puncte, Nicolau cu 3'/2 puncte și o 
partidă întreruptă.

STOCKHOLM. 11 (Agerpres). — Cam
pionatul mondial universitar de șah de 
la Orebro a continuat cu desfășurarea 
rundei a 7-a a turneului final. Echipa 
României a întîlnit formația R.D. Ger
mane, pe care a întrecut-o cu scorul de 
2*/s—1’/2. Alte rezultate : URSS—Bulgaria 
3—1 ; Anglia—Finlanda 3—1 ; Ungaria— 
Cehoslovacia l'/2—2’/e : Olanda—Danemar
ca 1—3 : Izrael — Iugoslavia l’/i—2i/t.

In clasament, după 7 runde, conduce 
formația URSS cu 21 de puncte, urmată 
de cea a Cehoslovaciei cu 18 puncte, 
Danemarcei cu 17 puncte, României

Gimnastele noastre 

pleacă astăzi la Sofia
Reprezentativa noastră feminină de 

gimnastică părăsește astăzi Capitala, 
plecînd la Sofia în vederea concursu
lui cu formația Bulgariei. Această 
competiție internațională constituie 
ultima verificare importantă a gimnas
telor noastre înaintea campionatelor 
mondiale de la Dortmund. Echipa Ro
mâniei va fi alcătuită din : Elena 
Ceampelea. Rozalia Filipescu, Cristina 
Ioniță, Elena Tutan, Rodie» Apăteanu 
și Maria Andrioaie.

dere amănuntul că cele două „viori" 
cîntă în afara orchestrei.

Trei zile mai tîrziu, stadionul 
Goodison Park din Liverpool intra 
în istorie: Brazilia (fără Pele, lovit 
în meciul cu echipa Bulgariei) era 
umilită de selecționata Ungariei, 
care o surclasase la toți factorii: 
tehriico-tactic, fizic și moral-volitiv. 
Era prima înfrîngere — după 12 ani! 
— suferită de brazilieni intr-un cam
pionat mondial. Nu însă și... ultima : 
marți, 19 iulie, tentativa lui Vicente 
Feola de a reface handicapul pier
dut (schimbînd nu mai puțin de 9 
jucători) a eșuat. Intr-o jumătate de 
oră „bicampeones" primiseră două 
goluri și-l pierduseră pe marele

Retrospectivă---------
„World Cup46-1966

Pele, lovit de Morais la picioiul șu
brezit din partida anterioară.

In Chile -— remarca cineva — Bra
zilia a reușit să cîștige totuși între
cerea, utilizîndu-1 pe Pele doar in
tr-un singur meci. Pentru că. adău
găm noi, pe atunci în echipa Braziliei 
mai jucau încă veteranii Didi și Vava. 
Acum, Vicente Feola nu mai dispu
nea nici de Zito și Amarildo, ambii 
accidentați înaintea lui Pele. Cu toate 
acestea, nimeni nu-i acordă circum
stanțe atenuante antrenorului brazi
lian, căruia i se aduce acuzarea în
temeiată de a fi folosit în 33 de par
tide pregătitoare tot atîtea... echipe I 
Și greșelile se plătesc...

„RAPSODIA UNGARA" INTER
PRETATĂ... O SINGURA DATĂ

Deși învinsă în prima partidă, oa
recum împotriva cursului jocului, 
băieții lui Baroti n-au demoralizat. 
Ei au abordat plini de încredere în 
forțele lor meciul cu reprezentativa 
Braziliei, impunîndu-și ritmul și stilul 
de joc. în min. 3, Bene făcea șah- 
mat apărarea adversă, care pină la 
sfîrșit avea să cedeze încă de trei 
ori dacă socotim și golul al patrulea 
(perfect valabil, după părerea noas
tră) înscris de Rakosi, dar neacor
dat de arbitru.

Sania Monica —
și Iugoslaviei cu 16*/» puncte fiecare.

NEW YORK, 11 (Agerpres). — La San
ta Monica (California) s-au disputat 
partidele întrerupte din rundele a 13-a 
și a 14-a ale turneului internațional de 
șah „Memorialul Piatigorski". Campio
nul mondial Tigran Petrosian (URSS) 
l-a învins pe Donner (Olanda) iar ma
rele maestru sovietic Boris Spasski a 
cîștigat partida cu Larsen (Danemarca). 
Partidele Fischer (SUA)—Unzicker (R.F. 
Germană) ; Unzicker—Najdorf (Argen
tina) ; Reshewski (SUA)—Ivkov (Iugo
slavia) șl Najdorf—Larsen s-au încheiat 
remiză.

Iată configurația clasamentului după 
14 runde : 1. Boris Spasski 9 puncte ; 
2. Fischer 8 puncte ; 3—5. Larsen, Naj
dorf, Unzicker 7*/2 puncte ; 6—7. Petro
sian, Reshewski 7' puncte ; 8. Portisch 
(Ungaria) 6'/2 puncte ; 9. Donner 57î
puncte.; 10. Ivkov 41/: puncte.

Cu toată intervenția brazilianului Orlando, celebrul Eusebio marchează < 
doilea gol (cu capul) in poarta lui Manga. (Fază din meciul Portugalia- 
Brazilia 3—1 !)

Prin ce a impresionat formația un
gară ? Printr-un joc complet, echili
brat, de siguranță în situațiile de 
apărare (datorită aportului adus de 
Matrai, care a acționat ca un „libe
ro") și de inventivitate în atac — 
sub bagheta lui Albert, demn succe
sor al lui Hidegkuti. Albert a con
dus cu măiestrie o serie de acțiuni 
ofensive, servindu-și cum scrie la 
carte coechipierii și în special pe 
cele două „vîrfuri", Bene și Farkas. 
O activitate laborioasă au depus în 
acest joc Meszoly și fundașul Ka- 
posta, inițiatorul multor acțiuni o- 
fensive.

După meci, impresionat de evolu
ția formației învingătoare, cronicarul 

lui „Sunday Mirror" a asemuit jocul 
prestat de Albert et comp. cu... ne
muritoarea rapsodie a lui Liszt. Dar 
„Rapsodia ungară" s-a făcut auzită 
în Anglia o singură dată. In jocul 
disputat în sferturile de finală în 
compania echipei U.R.S.S. fotbaliștii 
unguri au fost vădit incomodați de 
marcajul strict efectuat de adversar 
pe întreaga suprafață a terenului. 
Albert a fost păzit cu strășnicie de 
rutinatul Voronin și potențialul o- 
bișnuit al echipei s-a redus simțitor. 
Adăugind la acestea și faptul că 
portarul Gelei poartă un gol pe con
știință, primit chiar la începutul par
tidei, avem și mai clară explicația 
înfrîngerii și eliminării Ungariei din 
sferturile de finală. Pină la urmă, 
elevii lui Baroti au rămas cu satis
facția de a fi furnizat alături de bra
zilieni cel mai frumos joc din acest 
turneu final al campionatului mon
dial.

JOCUL UMBRELOR SAU SOUADRA 
AZZURA... PROPRIA-I UMBRĂ

Pe programul optimilor din ziua 
de 16 iulie, meciul Italia — U.R.S.S. 
constituia un cap de afiș. Un motiv 
în plus pentru a ne deplasa spre 
nordicul oraș Sunderland. La ora fi
xată (15) ne aflam în tribunele sta-

CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres 
La cea de-a două săptămînă sportivă îl 
temațională preolimpică care va avd 
loc intre 14 și 21 octombrie la Ciuda 
de Mexico și-au anunțat pină în prl 
zent participarea peste 500 de spol 
tivi din 19 țări. Anul trecut la prinl 
ediție a acestor întreceri au evolul 
396 de sportivi. Țările care și-au col 
filmat participarea sînt : Austiia, //<] 
aia, Unlgaria, Canada, Finlanda, Erond 
R. I). Germană, R, F, Germană, OZnl 
da, România, Ungaria, Italia, Japolui 
Polonia, Elveția, Cehoslovacia, lain 
slavia, Mexic fi U.R.S.S,

Sportivii se vor Întrece Ia 9 disd 
pline: atletism, baschet, box, cicZisz 
canotaj, scrimă, gimnastică, natatie 
volei.

dionului Roker Park, așteptînd c 
justificat interes primul fluier al ar 
bitrului. Palmaresul celor două f 
chipe, între Chile '62 și Anglia '6( 
și îndeosebi al Italiei (doar trei mi 
ciuri pierdute din 22 de meciuri 
constituia prin el însuși o garanții 
Deziluzie, însă. Din prima secund 
amîndouă formațiile s-au jKjigren» 
înlr-un joc de uzură, „om p
întreaga suprafață a terenului. Doa 
Șesternev și Salvadore acționau „e 
libero", restul fiind umbra adversJ 
rului direct, în situațiile de apărar« 
L-am văzut astfel pe Facchetti, f-fii 
dașul ofensiv al lui „Inter", ureîn 
spre careul advers numai atunci cîn< 
Cislenko — aripa sa — îl „chema 
după el. Fără îndoială, avea consem 
de la Fabri să nu se hazardeze î 
acțiuni constructive de atac. I.a cs 
pitolul ofensivă antrenorul italia 
mizase totul pe șutul și pe forța g 
pătrundere a lui Sandrino Mazzoli 
Penibil spectacol : toate mingile i 
căutau pe Sandrino, care — bin 
păzit de doi adversari — pierdea ci 
regularitate toate tentativele de a s 
elibera din strînsoarea lui Kurts 
lava și... Șesternev, gala să intervin 
pentru orice eventualitate. Abia du 
pă primirea golului înscris de Cis 
lenko (min. 58), Fabri a dat consemi 
pentru schimbarea tacticii falimen 
tare. Era prea tirziu. Panica puses 
stăpînire pe Squadra Azzura car 
mergea din greșeli în greșeli. Apo 
aroganța profesioniștilor italieni 
primit replica jocului serios presta 
de fotbaliștii nord-coreeni. Califi 
carea, considerată ca sigură inaiiM 
de meci, rămăsese undeva... pe st< 
dionul din Middlesbrough.

La sfîrșitul meciului, Jaques Etien 
ne, trimisul special al ziarulu 
„l'Equipe" scria următoarele : „Aceșt 
jucători (n. n. este vorba d< 
fotbaliștii nord-coreeni) ne-au dat < 
lecție : în lumea noastră unde tolu 
nu este decit calcul, unde nu st 
cunoaște actul dezinteresat și gratuit 
unde rege esle banul, se mai găses 
și jucători care merg pînă la limiti 
forțelor lor în dorința de a-și apăr: 
culorile țării. Să ne ridicăm pălări 
in fața lor".

Dar despre echipa R.P.D. Coreene 
marea revelație a acestui turneu, von 
vorbi mai pe larg într-un artico 
viitor.

C. MACOV? 
G. NICOLA ESC
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