
ț B.bliotccâ Centra»-

PROLETARI rț)IN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!. ;; ,.o. ----------- I------------------- 1-------- Intîlnirea de
Interviu

cu antrenorul șef

AN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA a] echipei italiene

XXII-Nr. 5081 * Joi 22 septembrie 1966 * 4 pagini 25 bani Corespondență specială 
pentru ziarul „Sportul popular"

ealalta coloană a rămas albă...
kln orașul Focșani există aproape 30 
■^asociații. Două dintre ele se asea
mănă foarte mult prin posibilitățile lor 
nateriale. Este vorba de asociațiile spor- 
ive Vinexport și Luceafărul IPROFIL 
rare dispun de echipament, terenuri, 
Instructori voluntari. Și mai au încă 
reva comun : numeroși tineri dornici să 
acă sport, să se întreacă la fotbal, vo- 
ei, atletism etc.

Le-am vizitat pe amindouă, în aceeași 
:i. Pe multe file din carnetul de în
demnări am notat fapte, cifre, inițiative. 
Jar, confruntînd datele culese, am fost 
îevoiți să împărțim fiecare filă din 
rarnet In două coloane. Am scris in 
treapta: VINEXPORT — cu secții de 
itletism, fotbal, volei, popice, șah, te- 
îis de masă, ciclism, turism și baschet, 
n care activează, în mod organizat, ma- 
oritatea celor peste 800 de membri 
JCFS.În stingă am notat: LUCEAFA- 
IUL IPROFIL — cu secții de fotbal,

volei, popice, box, tenis de masă și șah, 
în care stnt angrenați numai jumătate 
dintre cei aproape 500 de membri 
UCFS. Asociația sportivă Vinexport este

Din viața organizației noastre

reprezentată in campionatul orășenesc 
de echipe de fotbal, volei, popice, tenis 
de masă și șah, iar Luceafărul doar de 
formațiile de fotbal, popice și volei. 
Sportivii de Ia prima asociație au Ia 
dispoziție terenuri de volei și baschet, 
o pistă de popice în aer liber, sectoare 
de atletism și un club utilat cu o 
masă de tenis și 18 de șah. Toate insta
lațiile sportive sînt bine întreținute. In 
schimb, Luceafărul IPROFIL are un teren

de fotbal, înconjurat de o pistă de atle
tism degradată, pe care iarba a crescut 
în voie, semn că de mult n-a mai fost 
folosită. Și un alt fapt: în curtea fa
bricii au fost proiectate terenuri sportive 
simple. S-au făcut măsurători, s-a adus 
zgură. Lucrările de amenajare a tere
nului de volei trebuiau să se termine 
anul acesta (în luna mai), dar au fost 
aminate pentru sfîrșitul lui august. Dar 
nici acum nu a fost dat în folosință.

După cum am menționat, ambele aso
ciații au terenuri, echipament (sufi
ciente pentru buna desfășurare a dife
ritelor concursuri), nu Ie lipsesc nici 
instructorii voluntari și, totuși, rezul
tatele obținute în campionatul asocia
ției și mai ales în concursurile pentru 
trecerea probelor Insignei de polispor
tiv diferă. Astfel, la Vinexport sînt 
înscriși în foile de concurs pentru cu
cerirea insignei 320 de membri UCFS, 
dintre care 86 au îndeplinit toate nor
mele. Printre noii purtători ai insignei

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

atletism ROMÂNIA - ITO
Sîmbătă și duminică va avea 

loc ultimul mare concurs al se
zonului competițional italian, 
după care despre atletism nu se 
va mai vorbi pînă Ia primăvară, 
cînd frunzele vor înverzi iarăși 
ramurile copacilor. Dar, înainte 
de această pauză ne așteaptă în- 
tîlnirile prietenești cu reprezen
tativele României, pentru care 
atleții italieni s-au pregătit cu 
toată seriozitatea.

In legătură cu întîlnirea de la 
sfîrșitul săptămînii l-am căutat, 
pentru un scurt interviu, pe dl. 
Lauro Bononcini, antrenorul șef 
al echipei Italiei. L-am găsit la 
telefon, Ia Formia, Ia centrul fe
deral de antrenament.

— Desigur, nu pot spune că-i 
cunosc în amănunt pe viitorii 
adversari ai atleților noștri. Deși 
anul trecut, Ia prima noastră în
tîlnire, Italia a învins cu mai 
bine de 20 de puncte, cred că de 
atunci s-au schimbat unele lu
cruri. Ceea ce știu cu siguran
ță e faptul că la București ne 
așteaptă o întîlnire dificilă.

— îndeosebi la ce probe 
credeți că italienii au prima 
șansă în meciul de Ia sfîr- 
șitul săptămînii ?

— Am deplină încredere în po
sibilitățile sprinterilor, ale aler
gătorilor peste garduri, ale arun
cătorilor de greutate și disc. Ți- 
nînd seama de rezultatele de 
pînă acum, românii se anunță fa- 
voriți la 5 000 m, 10 000 m, 3 000 m 
obstacole și poate la 1 500 m. La 
celelalte probe nu mă încumet 
să spun altceva decît că lupta 
va fi deschisă oricărui rezultat.

— Dar în ceea ce privește 
întrecerea feminină ?

Miercuri, la Pitești

Dinamo Pileșli - F. C. Sevilla (Spania) 
in „Cupa orașelor tîrguri"

— Aici cred că nu este nici un 
dubiu ! Atletele noastre au de 
făcut față unor adversare mult 
mai puternice (Peneș, Viscopo- 
leanu, Sălăgean și altele) și în 
mod firesc, nu văd că ar avea 
prea multe șanse să obțină vic
toria pe echipe.

Z. Vamoș, dublu campion 
balcanic la 5000 m și 3000 m 
Qbst., va evolua la aceste probe 
în meciul de Pe Stadionul

Republicii

Aspect din etapa a VII'-a pe ruta Tg. Mureș-Cluj.
Foto : A. Neagu

A XV-a edifie a „Turului României'1

Gabriel Moiceanu 
a’obținut la Oradea 
treia victorie de etapă

Gh. Suciu își păstrează tricoul galben • Tudor Vasile a 
etapa a IX-a, Oradea-Aradpe locul III • Astăzi,

>RADEA 21 (prin telefon, de 
trimisul nostru). Se pare că 
ii cicliști, din rîndul cărora 

: suficient să-i citez pe Fausto 
pi, Roger Riviere și Rik van 
y, au avut dreptate cînd au 
citat organizatorilor eliminarea 
lor de odihnă din programul 
>elor pe etape. Motivarea adu- 
— scoaterea din ritmul de 
nirs — este rezultatul expe- 
ței de ani de zile a acestor 
înți ai șoselelor.
r confirmare a justeții acestui 
iderat am avut-o astăzi cînd, 
ă ziua de odihnă de la Cluj, 
onul n-a putut să-și mai re- 
ească cadența obișnuită. în 
aa oră de rulaj din etapa a 
l-a, Cluj—Oradea, s-au par- 
j doar 35 de km. Deși vremea 
ost favorabilă, iar traseul a 
rentat multe puncte tactice", 
ună perioadă de timp am cre- 
că nimic nu va putea să scoa- 
grupul compact din apatia 

‘-1 cuprinsese. Nici urcușul de 
Păniccni — altă dată motiv 
declanșare a unei aprige dis- 
î între cățărători •— n-a reu- 
să agite spiritele. Ne obișnui- 

cu idcca că vom asista la... 
doua zi de odihnă, la o sim- 
plimbare cicloturistică (pei- 

il montan este, de altfel, 
ndid aici) cînd, în apropiere 
iTuedin, se produce în sfîrșit 
vcscență în pluton. Sprintul 

cîștigat de C. Dumitrescu.

în apropiere de Ciucea notăm și 
prima încercare serioasă : tînărul 
A. Sofronie își ia inima în dinți, 
atacă și se detașează. Are la un 
moment dat un avans de
500 m, insuficient însă pentru

cea.
a

HRISTACHE NAUM

Debutul echipelor românești Di
namo Pitești, Steaua și Petro
lul în competițiile europene la 
care participă se apropie cu pași 
repezi. Astfel, miercuri, la Pi
tești, echipa locală Dinamo va 
debuta tn „Cupa orașelor tîrguri* 
întilnind formația spaniolă F. C. 
Sevilla. Partida va fi condusă de 
arbitrul iugoslav Canak Ratko. 
Returul — la 5 octombrie, la 
Sevilla.

Tot miercuri 28 septembrie, e-

chipa noastră campioană, Petro
lul Ploiești, va disputa primul 
joc în compania campioanei An
gliei, formația F. C. Liverpool, 
în „Cupa campionilor europeni*. 
După cum se știe, primul joc va 
avea loc la Liverpool, iar cel 
de-al doilea la 12 octombrie la 
Ploiești. Acesta din urmă va fi 
condus de trei arbitri din 
U.R.S.S. : Lukianov — Ia centru, 
Hodin și Zverev — la tușă.

— Atunci, putem concluzio
na : o întîlnire ușoară pentru 
atleții italieni și alta foarte 
dificilă pentru reprezentante
le „sexului frumos” ?

— Oh ! Nu chiar așa... Să nu 
ne grăbim să tragem concluzii. 
Pentru a putea învinge Ia Bucu
rești, atleții noștri trebuie să 
lupte ! Echipa României contea
ză pe unii atleți valoroși, care 
au și avantajul terenului propriu 
și care, sînt convins, vor lupta 
din răsputeri pentru fiecare 
punct. Și în plus a mai interve

nit, la unii dintre băieții mei, 
o oarecare deconcentrare psihică 
după eforturile făcute în pregăti
rea pentru „europene”. Așa cum 
îi cunosc, sper ca la București 
ei să se mobilizeze și să evolue
ze în fața spectatorilor români 
la adevărata lor valoare.

CESARE TRENTINI

Bologna 21, prin telex.
(Citiți în pagina a Il-a echipele 

Italiei pentru meciul de la Bucu
rești).

Trimisul nostru special, CRISTIAN MANTU, transmite:

R. D. GERMANĂ-ROMÂNIA 2-0, LA FOTBAL
GERA 21. în fotbal contează 

rezultatul cure răinîne scris pe ta
bela de marcaj, după cele 90 de 
minute. Și azi, în meciul dispu
tat pe stadionul din localitate în
tre reprezentativele R. D. Germane 
și României scorul a fost favo
rabil gazdelor, care au cîștigat cu 
2—0. Ce folos că, în ansamblu, 
echipa noastră a practicat un joc 
mai tehnic, mai elegant ! Dar, i- 
neficace! înaintarea, ca totdeau
na, s-a 
livitate 
reușind 
dintre 
vreme 
alcătuirea 
corespunzători exigențelor fotbalu-

dovedit lipsită de comba- 
în fazele de finalizare, ne- 
să concretizeze nici una 

ocaziile avute. De multă 
tot căutăm soluții pentru 

unei linii de atacanți

Iui modern, dar nu reușim să le 
găsim. Faptul că echipa noastră a 
fost din nou învinsă în depla
sare este o consecință a acestui 
lucru.

Pîrcălab a jucat fricos, Dridea 
a fost lăsat din nou singur, tot 
timpul cu trei adversari în față, 
Badea n-a rezistat decît o repriză 
(în care de altfel nu dăduse ran
damentul scontat) iar înlocuitorii 
săi, Mateianu și Iancu, au fost 
sub nivelul dorit. Singur Sorin 
Avram a contat în lupta cu linia 
apărătorilor gazdelor, izbutind de
seori să-i depășească pe aceștia și 
să șuteze la poartă mai mult și 
mai bine ca oricînd. Din păcate, 
el a avut neșansa să întihiească

un Blochwitz în zi excepțională 
(a făcut cea mai bună partidă 
din carieră, după cum declarau 
antrenorii săi), care a apărat tot 
ce i s-a tras. Oricare alt portar 
ar fi scos de cel puțin trei ori 
mingea din plasă.

Dintre mijlocași, Nunweiller VI 
’ a făcut o partidă deosebită, fiind 

cel mai bun om din echipa noas
tră. Dacă la acest meci am da 
note, lui Nunweiller VI i-am a- 
corda fără ezitare 10. Ghergheli a 
fost de nerecunoscut, el neluînd 
contact cu mingea decît foarte 
rar. Din rîndul ultimilor apărători, 
Nunweiller HI s-a ridicat peste 
valoarea celorlalți, îndeosebi în

prima parte a reprizei a 11-a, etnd 
a muncit mult pentru a repara e- 
rorile comise de colegii săi de 
linie. Alături de el s-a aflat Dan 
Coe care a depus, la fel, eforturi 
deosebite. Pe partea dreaptă s-a 
simțit lipsa lui Popa, Greavu fiind 
mereu depășit de valorosul lui ad
versar direct, Vogel, iar Mocanu 
a evoluat sub forma sportivă care 
l-a adus în echipa națională. Cît 
privește pe portarii noștri, ei sînt 
cei mai nefericiți. lîaidn, care 1-a 
înlocuit pe Ionescu, bolnav, a 
avut neșansa să se accidenteze la 
umărul sting. Este vorba de o 
luxație care îl face indisponibil

(Continuare în pag. a 3-a)

Această toamnă caldă și 
însorită ii îmbie pe bucureș- 
teni să-și petreacă orele de 
răgaz în mijlocul naturii.

Parcul LiberlăfH, cu pomii 
săi seculari, cu aleile minu
nate și oglinda strălucitoare 
a unui mic dar pitoresc lae, 
este unul dintre locurile de 
atracfie. Aici, o plimbare cu 
barca oferă prilejul unei odih
ne excelente.

Foto: Șt. Ciotloș

Boxerii de la U.M. Timișoara, 
in Iugoslavia

Boxerii de la U. M. Timișoara 
au susținut trei întîlniri în Iu
goslavia, obținînd următoarele re
zultate: 12—8 cu Partizan Sa
rajevo, 10—10 cu selecționata o- 
rașului Zcnica și 16—4 cu repre
zentativa orașului Tuzla. Din for
mația timișoreană s-au evidențiat 
Carol Pop, Paul Costea, Paul 
Mentzel și Gustav Schubert.

I. Jura-coresp.



ATLETISM

RADU NEGULESCU ELEONORA MIHALCA

„ZIUA RECOLTEI

De ce au pierdut Mana Alexandru

Dup® mai bine dte patru luni, frun
tașii: tenisului' nostru- de masă s-au reîn
tâlnit -.:<!>< âtnitia trecută-. Ia Brașov,î cn 
ocazia campionatelor republicane indi
viduale și pe echipe. Deci» un prilej 
nhneiit pentru a, putea face unei» apre
cieri asuprat 
gătii'-.

Așa rum 
fertreveri.lor, 
caracterizat

stadiului lor retual de pre-

am relatat chiar în ti ni pul 
cele două competiții s-au 
prin numeroase reaultate- 

8iwprivi, cea mai mare fiind — după 
păreri-» noastră — dubla înfrîngere a 
Miinriietr Alexandru în fa {a Eîeonorei Mi- 

hiosh:®, noua- campioană a țării. Insucce
sul Măriei Alexandru din întrecerea pe 
echipe a fost considerat poate, de unii 
drept un... accident, mai ailes că IMfihalca 
pierduse și ea, la aceeași probă, lă Cre* 
jee și' Crișan» De aceea, partidele de 
simplu femei au» fost așteptate cu mult 
interes. Cu o comportare mai bună de 
la un meci la altul; Mihalca le-a eliminat 
pe rînd pe Crejec și Crișan, fără să 
lase vreun set, ajungind.în finală, ală
turai de. Alexandru (calificată , și* ea . cu 
wșuuiiiță). Meciul decisiv dintre aceste 
două» sportiva a dat loc la o luptă deo
sebit de dîrză, cu răsLurnări de scor, 
ca faze; antrenante,, mult aplaudate de 
spectatori. A învins Mihalca, pentru că 
și-a impus tactica (ioc de mijloc, inter
calat cu topspinuri și lovituri puternice), 
dxwediiul siguranță în execuții. In- 
schimb, Alexandru a acționat inegal, nu 
a urmărit cu cousecvență aplicarea unei 
anumite idei tactice și, mai ales, a ră
mas prea mult. în. espectativăwV atacîml 
rareori și atunci neconvingător. Este 
drept că Maria Alexandru — din cauza 
unei grele sesiuni dc examene —1 nu 
s-a antrenat decît în ultimele 45 de zile 
dar^ și- în această situație, așa cnmva 
dfcimrs înlîlnirea, ea putea să cîștige. 
Cu conțliția însă să fi preluat inițiativa, 
f(dids«nd mai des loviturile ofensive. 
Oricum, victoria Eîeonorei Mihalcațeste 
pe deplin meritată și ea răsplătește 
munca perseverentă depusă fără ' între
rupere- — și pe timpul verii — la VVb- 
ința- Arad. Așa se explică, de altfel, 
succesele înregistrate la Brașov de elevii 
antrenorului Emil Procopeț: un titlu»re- 
p-ublicmt (Mihalca), contribuție la.cuce
rirea altuia (dublu femei, Mihalca ■ îm
preunat cu Alexandru-)^ locurile secunde 
ocupate la echipe femei (turul campio
natului), dublu femei (Lesai-Sălăgeana), 
dublu bărbați (ȘimandaurSimin), ca și

rezultatele favorabile obținute de cam
pionul de juniori A Șbuandun, Ia Bodea, 
Sîndeanu și Sentivarti.

Dintre juetWorii antrenorului emerit 
F. Paneth (Beți a absentat fiind reți
nut de examene), cel care a corespuns 
integral a fost Radu I'feguleseir — cîț- 
tigătorni titlului. In vervă, cn o bună 
pregătire fizieă și viteză sporită în lo
vituri, Negulescu și-a dominat permanent 
adversarul cel mai redutabil, (Jiuxgiucă. 
Acesta, surprins de ripostele ferme ale 
colegului său de echipă, s-a- mențimit în- 
tr-un joc prea uniform, abordînd o tac
tică simplistă. Produce înte-adevăw nri, 
rare faptul că- Giiicgiucă, jucător cu re
nume pe plan internațional, nu reușește 
de ani. de zile s® „intre" în posesia ti
tlului republican Ia simplu bărbați. Nit 

. este oa-re vorba de o desconsiderare din 
partea lui Giurgiueă a concursurilor in
tern» și a posibilităților coechipierilor 
săi? Și mai este Inc® ceva. Se pare că, 
în ciuda eforturilor antrenorului F. Pa
neth, (Siurgiueă și alți jucători de la 
®S;M. €Iuj nu au frecventat cu conș- 

, trinciozitate ședințele de pregătire din 
lunile de vară. Urinările s-au văzut la 
Brașov undte Giurgiucă, Sentivani, Bodea 

. ca și o serie de jucători bucureșteni au 
avut evoluții nesatisfăcă-toare. Cum 
pînă la Balcaniada de tenis de masă 
(Ia-Brașov) mai stat aproape trei săp- 
tămtai» este de dorit ca în acest inter
val pregătirile sportivilor care ne vor 
reprezenta, să fie intensificate, astfel 
ca jucătoarele și jucătorii să se găseas
că într-o formă corespunzătoare.

Revenind la competițiile^ de la Brașov, 
am avut mulțumirea să urmărim evoluția 
unor elemente tinere, relevtadu-se ju
niorii din formațiile Dinamo Craiova, 
C.T.S. Iași, A.S.A. și Bere Grivița- 
Bucureștă-. Consemntad comportarea bună 
a tinerilor, nu putem să nu semnalăm 
și prezența la întreceri, a unui număr 
cam * mare de jucători plafonați, fără 
perspective-. Și, ta acest sens, ar fi cazul 
ca'ta secțiile de la Spartac și Construc
torul București, Tebnoraetal Timișoara să 
se procedeze lac triere riguroasă» iar 
antrenorii să-și îndrepte atenția ta di
recția ’ depistării șU creșterii copiilor și 
juniorilor. 0 infuzie de elemente tinere 
ar fi atît spre: folosul secțiilor și an
trenorilor respectivi», cit și — ta gene
ral -— al tenisului de masă de la noi.

ite la București
Federația italiană de atletism a co-, 

munlcat componența echipelor care vor 
evolua sîmbătă și duminică pe stadionul 
Republicii : BĂRBAȚI : 100 mu
Giant, NeUo Simoncelli; 200 m r Livta 
Berruti, Ennio Preatoni ; 400 ra : Serglo 
Ottolina, Sergio Bello ; 800 m : Frances^ 
co Bianchi, Elio Sicari; 1 500 m t Fran
cesco Arese, Renzo Finelli; 5 000 m : 
Giuseppe Ciondolo, Antonio Giancate- 
rino; 10 000 m : Antonio Ambu, Gioacchi
no De Palma; no mg : Eddy Ottoz, 
Giovanni Cornacchia; 400 mg: Roberto 
Frinolli, Alessandro Scatena; 3 000 m 
obst. : Giovanni Pizzl, Umberto Risk; 
lungime : Roberto Bonechi, Pier Lutgt 
Gatti; triplu : Gatti, Andrea Vecchione; 
înălțime : Erminio Azzaro, Alberti Pico ; 
prăjină : Renato Dio nisi. Aldo Right; 
greutate : Silvano Meconi, Michele Sor- 
renti; disc : Flavio Asta, Silvano St- 
meon ; suliță : Vanni Rodeghiero, Fran
co Radman; cioGan: Fausto De Boni, 

'Gian Paolo Urlando; 4x100 m : Berruti, 
Giani* Giannattasio, Preatoni (Simon- 
cetU); ixiM m : B. Bianchi, Fust, 
Puosi, Ottolina (Frinolli),

FEMEI : 100 m : Michela Pogglpollint, 
Magali Vettorazzo; 200 m : Donata Go- 
vani, paggipolltni; 400 m : Govoni, Fer
nanda Ferrucct; 800 m : Paola Ptgnt9 
Giuseppina Torello ; 80 mg : Paola Giuit, 
Vettorazzo ; lungime : Vettorazzo ; înăl
țime : Osvalda Giardi, Luciana Giamper- 
lati; greutate : Silvana Forcellini, Elt- 
via Ricci JBallotta ; disc : Ballotta, Fran
ca- Pravadelli; suliță : Anna Maria 
Mazzacurati, Rosaria Sica.

Echipele vor fi însoțite de d. Glosne 
Foii», președintele Federației italiene de 
atletism, Giorgio Obertaeger, directorul 
tehnic național al federației, un mare 
număr de antrenori și cinci ziariști.

în vederea meciurilor internațio
nale din luna noiembrie a fost alcătuit 
un ilot lărgit de 42 de jucători din 9 
cluburi : 13 de la Dinamo, IT de ta 
Steaua, 9 de la Grivița Roșie, 3 de la 
Gloria, 2 de la Politehnica Iași și cîtc 
unul de la Știința Petroșeni, Farul 
Constanța, Arhitectura și Știința Insti
tutul de construcții. Ultimele două 
formații activează în categoria: B, se
ria a FV'-a (oraș București). De pregă
tirile echipei se ocupă Nicolae Pădu 
reaou, antrenor emerit.

Iată care sînt cei 42 de selecționa- 
bili : linia I stilpi : Constantin DINU 
(Grivița Roșie), Gheorghe STOICA 
(Dinamo), Nicolae BACIU (Dinamo), 
Constantin GHEORGHE (Gloria) și 
Alexandru IONESCU (Steaua) ; linia 
I, trăgători ; Viorel ONUȚIU (Grivița 
Roșie), Mircea ALEXANDRESCU 
(Știința Institutul de construcții)-, Mir
cea GHEORGHE (Steaua), Ion GHIM- 
BĂȘANU (Dinamo) și Paul IORDĂ-

r

& COMARNI SCHI

Raliul Dunării - Castrol
După cei 2830 km. străbătuți timp 

de 2 zife și două nopți pînă la (Ma
maia, participanții la Raliul Dună
rii — Castoal au: beueiiciat de o 
binemeritată noapte de ■.odihnă»i

Astăzi1 în jurul orei 
rentii vor lua startul 
conitinuindii-și drumul 
wtKfe- vor sosi vineri 
ora l'6',50, după ce vor 
1862 km.

Prin țara noastră traseul este.ur
mătorul : Mamaia — București. unde 
concurenții vor sosi în jurul orei 
16,30 la Pavilionul Expoziției Econo
miei Naționale și vor participa., la|o 
probă de viteză fa circuit. s>-

Pe teritoriul țării noastre concu- 
renții au mai avut în cursui'fziieijde 
ieri facă 3" probe' speciale jde/viteză 
între- Mureșenii B-îrgăuluif—’ Poiana 
Stampei, Bicaz — Lacul Roșu și' Ghe- 
orghieni — Ptaid, iar astăzi îp afară 
de proba de viteză de la. București)' 
vor mai participa la încă trei probeil 
Podu Dîmboviței. — între km 79^87, 
Bîșmav — Predeal și Brașov — Po
iana Brașov (fa

După ce vor 
prin Sighișoara- 
1,20) — Sibiu 
coccurentii vor 
ÎS* prin, Borș, fa jurul orei 6„40,

14,00, concu- 
din Mamaia 
spre Viena, 
23 sept.'J. la 

străbate încă

jurul orei' 22.00). 
trece în continuare 
(vineri 23 sept, ora 
— Sebeș — Cluj/ 
ieși din țara noas-

Începînd cu cea de a IV-a ediție 
1967 Raliul Dunării — Castrol, în 
urma aprobării Federației Interna
ționale de Automobilism, va fi in
trodus în campionatul mondial al 
raliurilor și va trece în organizarea 
ASOCIAȚIEI AUTOMOBILIȘTILOR 
din ROMÂNIA.

Hotărîrea luată de către condu- 
cer.ea. F.f.A. confirmă aprecierea mo
dului' excepțional în care A.A.R. a 
organizat edițiile anterioare ale ra
liului, cu sprijinul organelor de 
miliție, ale Ministerului Sănătății 

Prevederilor Sociale pre
cum și asupra condițiilor pe care 
traseele din țara noastră Ie oferă » * <' f-;9
acestor' genuri de competiții: dru
muri.» foarte bune, teren variat, pei

sagii minunate.

î 
$ HANDBAL

ț

I

Interesante competiții sportive 
și Sibiu

președinții asociațiilor din comuna 
amintite. I

SIBIU. La data de 25 se/Țțemhrl 
din cele patru coifuri ale raionul! 
vor pomi ștafete* către patru cenll 
de comune, ducind cu ele mesa/a 
cooperatorilor agricoli. Sosirea ștaA 
telor se va face pe terenurile I 
sport, pe care se vor organiza în- I 
ceeași zi întreceri la fotbal, atletisn 
volei, handbal și trîntă. Nu vor lipi 
din program nici jocurile distracții 
și nici ansamblurile de gimnastic] 
De asemenea, echipele fruntașe efl 
întreprinderile și instituțiile raronl 
lui vor participa la întreceri tZun 
cum urmează: Sticla- Aorig 
și volei) în comuna Porumbacu,-^ 
păți Mîrșa (fotbal, volei, handîMh 
la Avrig, Păltinișul Rășinari f&anl 
bal și trîntă) la Poplaca^, Forestieri 
Sibiu la AHămor, Bumbacul Cisnâcfl 
la Racovița, Mătasea roșie1
la Cornățd etc. Pînă seara tir zii 
cîntecul și jocul îi vor însoți apoi p 
tinerii și tinerele de pe meleagnril 
sibiene.

BRĂILA. — Președintele Consiliu
lui raional UCFS, tov. V. Căprifă, 
ne-a vorbit la telefon despre cîteva 
din acțiunile întreprinse în vederea 
sărbătoririi „Zilei recoltei*. Comu
nele raionului Brăila vor cunoaște în 
ziua de 2 octombrie entuziaste mani
festații sportive. Sute de tineri vor 
participa cu acest prilej la întreceri 
de atletism, volei, fotbal, trîntă și 
ciclism. încă de pe acum s-au luat 
măsuri organizatorice și de populari
zare a duminicilor cultural-sportive 
care vor avea loc în comunele Vizirii, 
Gemenele, Rîmnicel, Glopeni, Cazaci, 
Corbu și însurăței. In unele din 
aceste comune, iuv plus de atraefie 
îl va constitui participarea sportivi
lor fruntași din orașul Brăila, prin
tre care boxerii de la asociațiile 
P.A.L. și Voința, handbaliștii și 
handbalistele de la Voința, luptătorii 
de la Progresul etc. In vederea de
plinei reușite a acestei acțiuni, în 
ziua de 25 septembrie sa vor orga
niza 3 duminici cultural-sportive mo
del, la car» au fost invitați să par
ticipe, pentru schimb de experiență,

C.HESCU (Dinamo) linia a. Il-a: Ion 
ȚUȚUIANU (Dinamo), Hristache 
PREDA (Steaua). Vasile RUSU (Di
namo), Mircea RUSU (Grivița Roșie), 
Constantin ȘERBAN (Steaua) și Cons
tantin DĂSCĂLESCU (Politehnica 
Iași) ; linia a Hl-a: Radu DEMIAN 
(Grivița Roșie), Gheorghe B-ĂLTĂ- 
REȚU (Steaua), Radu IFTIM1E (Poli
tehnica Iași), Constantin FUGIGI (Di
namo) și Gheorghe RĂȘCANU (Stea
ua) ; mijlocași la grămadă : Constan
tin STĂNESCU (Grivița Roșie), A- 
drian PILA (Dinamo), Ștefan RADU
LESCU (Steaua) și Adrian MATEES- 
CU (Steaua) ; mijlocași la deschidere s 
Alexandru GIUGIUC (Dinamo), Ște
fan CRISTEA (Farul Constanța), Vic
tor MARINESCU (Grivița Roșie) și 
Mihai NICULESCU (Arhitectura) ; li
nia de treisferturi, centri : Gheorghe 
NICA (Dinamo), Valerin IRIMESCU 
(Grivița Roșie)» Gheorghe DRAGO- 
MIRESCU (Dinamo), Valeriu SABĂU

I
(Știința Petroșeni), Nfrhad
(Grivița Roșie) și Mihai GA VI 
(Glloria) ; aripi: Paul 'CIOBĂNI 

(Steaua), Vasile DRAG0M1R (Di 
mo), Dan COR AVU (Dinamo), și J 
hai ȚIBULEAG (Grivița Roșie) ; 
dași : Alexandru PENCIU (Steau 
Victor DĂIiCtULESGU (Dinaniu») 
Rada1 DURBAC (Steaaia).

CLASAMENTUL
AU ALEGORIEI

1. Grivița Roșie ÎS 14 1 a 203— 50
2. Steaua 15 14 » i. 203— 50
3. Dinamo Buc. 15- 1T 2 2 215— 67
4. Farul 15 3 0 7 91— 82
5i. Știința Petroșeni 15 fi 2 7 72—10^
G. Precizia Săcele 15 6 1 8 61—131
7. Rulmentul Bîrlad 15 6 0 9 89— 90
3. Gloria București 15 5 2 8 72^-12»
9. Progresul Buc. 15 5 Q 10 106—154

10. Constructorul 14 3 2 9 55—117
11. Politehnica Iași 14 3 1 10 70—113
12. Univ. Tim. 15 2 1 12 50—176

li

Unul dintre candidații postului de mijlocaș Ia grămadă in echipa nafională, Adrian Pilă (Dinamo), dă o pasc 
in stilul său cwact'eristia' (fază din meciul Dinamo — Progresul! Foto: Șt. Petrică

a
Frumoasa evoluție 
patinatorilor sovietici

Marți seară a avut loc premiera
spectacolului artistic — sportiv 
„FEERIE PE GHEAȚĂ” prezentat de 
Ansamblul de patinaj artistic din 
Kiev la patinoarul ,23 August”. Spec
tacolul s-a bucurat dte un deosebit 
succes.

Frumoasele evoluții ale atisamblu- 
llri continuă zilnic de la ora 19,30

Azi, jocuri în cadrul seriei studențești
Ieri dapă'-amiaaă pe stadionul Tinere

tului s-a disputat jocul feminin de hand
bal dintre echipele I.G.F. și LS»E^. con- 
ttadf ta cadrul etapei a Il-a as întrecerii 
rezervată formațiilor studențești. Parti
da a fost tot timpul la discreția echipei 
I.C.F., care a cîștigaț cu scorul de 12— 4.

Restul partidelor programate în cadrai 
etapei a Il-a a seriei studențeștii vor avea 
loc azi în diferite centre din {ară pre
cum și în Capitala, unde pe stadionul 
Tineretului, îheepfnd die la ora 14. se vor 
disputa patru tatilriiri.

se

Cealaltă coloană a rămas albă...
(Ut mare din pag. 1)

numără Filip Brehoi, Gheorghe 
Eazăr, Vasile Bartoș, Paul Nistor, 
Gheorghe Giurea și alți tineri. 
Aceștia au fost instnriți de Ion Ar- 
ghir, care este ajutat în pregătirile 
viitorilor purtători ai insignei de 
către profesorul de educație fizică 
Teodor Pasau. La Luceafărul 
IPROFIL nu există încă nici un 
purtător al Insignei de polisportiv, 

fu coloana rezervată asociației 
Vinexport ar mai fi de trecut cîteva 
inițiative: întîlniri amicale cu spor
tivii asociațiilor Spartac, Voința, 
Milcovul etc., organizarea unui cen
tru de antrenament pentru copii la 
fotbal (condus de instructorii Marin 
Mit»,, Valentin Arbofac și Nicolae 
Drăghici), excursii cicloturistice, de 
care s-a ocupat mecanicul Gavrila

Poiană. în continuare, se cuvine sl 
consemnăm cu majuscule, STRINS, 
COLABORARE DINTRE CONDUCI 
REA ASOCIAȚIEI ȘI COMITETU 
U.T.C. ÎN DIVERSELE ACȚIUb 
PENTRU ATRAGEREA UNUI NI 
MAR TOT MAI MARE DE TINES 
PE TERENUL DE SPORT, MUNC, 
COLECTIVA, CONSECVENTA ț 
OPERATIVĂ A CONSILIULUI ASC 
CIAȚIEI ÎN FRUNTEA CĂRUIA S 
AFLĂ TOV. NICOLAE LEUCĂ 
PRECUM ȘI SPRIJINUL CONCRE 
ACORDAT ACTIVITĂȚII SPORTIV 
DE CĂTRE DIRECȚIUNEA ÎNTRI 
PRINDERII. In cealaltă coloană n-ar 
putut face astfel de însemnări. Hîi 
tia a rămas aibă... Poate ca aici tre 
bufe căutată explicația deosebi^ 
care există între asociația Vinexpol 
și Luceafărul IPROFIL.



Marginalii la „B“ și „C“

Ifltimele vești

de Ib Cettbns

conducerea antrenorilor Bozii 
Angelo Niculeseu, pe stadion 
Reiman*,, acolo unde se vor 
cele dou ă formații. A n trena -

COTÎBDSi, 21 (prin teiefonj. — Cea 
e » 6»-a întihrire dintre echăpefe- de ti- 
îeret ale României și R.D. Germane este 
ișteptată la Cottbus cu un interes deo
sebit. .De ce ? Pentru că de data, asta 
ncchij- aie loc, de £apt„ între echipele 
.olimpice44 ale celor două țări: cele două 
selecționate se află în pregătire pentru 
wrriinrinariile turneu-lui olimpic ce va a- 
Kea loc la Ciudad de Mexico, în 1968.

Echipa României a sosit luni după a- 
niazft. Marți; dimineața întregul lot a 
îfectuat un antrenament de 70 de mi- 
rote, sub 
Htariam* și 
tul ,„Max 
ntîlni joi
nentul a constat dintr-o acomodare cu 
erenul și pregătire fizică. Totodată s-a 
discutat ideea tactică a jocului. Cu alte 
etmvrte a fost un fel de „repetiție ge- 
neral'ă“. Din păcate nu se știe dacă 
va putea fi folosit fundașul timișorean 
Sttrdcm, care are o ușoară entorsă la pi
ciorul sting. Iată formația StabiKfiă să 
înceapă iacul; Gornea. — Sur dan, Boc, 
). Nicolae, Sătmăreanu — Jamaischi, 
Pescarii — Pantea, Libardi, Fragilă, 
Ciomoavă. In cazul în care Surdan nu 
va putea juca, locul lui va fi luat de 
Pe^escu.
^Fotbaliștii germani au făcut marți 
după .amiază un antrenament la două 
porțr^lFcompania unei echipe locale. Ad
versarii noștri s-au mișcat bine și din 
rindul lor s-au evidențiat portarul Croy, 
fundașul Rock, înaintașii Nachtigall și 
Stein. Antrenorii germani nu s-au ho
tă rît as-upra formației, d'eclarînd că ea 
va fi alcătuită în dimineața jocului, din 
următorul lot: Croy, Brauenlich — por- 
ari, Rock, JFfuck, Sykora, Carow, 
Bransch — fundași, Naumann, Sam
mer, Seehaus — mijlocași, Nachtigall, 
Stein, Decker, Nicht, Lienemann, Gumz 
— înaintași.

Jocul va fi condus de arbitrul ceho
slovac Fiala.

Roy, portarul bătmărenilor prinde ba
lonul din fafa atacantului oaspe, 
Gkergheli. (Fază din meciul Minerul
Baia Mare—A.S. Cu gir, 4—0)

Foto: L. Citiră—Baia Marc

...Deci să recapitulăm : în 
min. 34 al jocului de catego
ria B dintre Metalurgistul 
București și Met rom Brașov, 
jucătorul bucureștean Cojocarii 
este eliminat datorită lovirii 
intenționate a doi adversari; 
cu 5 minute înainte de finalul 
partidei Unirea Dej--Gaz me
tan Mediaș, Rezmuves de la 
echipa oaspe este eliminat pen
tru aceeași cină; Rapid Mi- 
zil a terminat meciul cu Fo- 
vesta Fălticeni in 9 jucători, 
pentru că Dinuță și Mihalache 
au fost și ei scoși din joc de 
arbitru; Marin Ion (l.M.U. 
Medgidia) a căutat să se... 
răzbuna pe conducătorul jetu- 
luir adresîndif-i cuvinte de a- 
cară, pentru că echipa sa... nu 
mergeai Firește, și el a fost

poftit afară din joc, să se 
„ răcoreascău. Pen l ru aceleași 
motive aa trecut de pe teren 
la vestiare și Pîrvu (Progresul 
Strehaia) și Stănescu (Victo- 
riaTg. Jiu). Un caz fără prece
dent s-a petrecut la Tecuci: un 
jucător (Petrescu) de la Me
talul Rădăuți l-a lorii pe ar
bitrul de centru, ca și cum din 
cauza acestuia era condusă cu 
I— 0 echipa din Rădăuți. In
vitat să-l urmeze la vestiar pe 
Mircea Oprea, colegul său de 
echipă eliminat cu citeva clipe 
mai înainte, Petrescu a refu
zat. Din care cauză, meciul s-a 
încheiat în min. 39.

Dar în. afara acestor cazuri 
grave, etapa disputată dumi
nică în categoriile B și C a 
mai scos în evidență și jocul

dur al altor fotbaliști. Este 
vorba, printre alții, de Marin 
și Dobre de la Metalurgistul 
București^ corespondentul nos
tru de la Fieni ne-a vorbit de
spre „tendința de joc dur a 
fotbaliștilor de la Metalul 
Tirgaviște44, in timp ce Mine
rul Bihor „a rămas dator Ia 
capitolul disciplină44 publicului 
din Ttmăveni.

întrecerea echipelor din ca
tegoriile B și C se află de 
abia înaintea etapei a F-a. 
Este surprinzător faptul că 
de la începui, in campiona
tul acestor categorii sînt a- 
tit de multe eliminări in
tr-o singură etapă, atîtea ca
zuri grave de indisciplină. 
După cum se vede, în între

cerea sportivă jucătorii uită 
de cele mai elementare re
guli ale sportivității, uită de 
respectul pe care sînt datori 
să-l aibă față de conducăto
rii jocurilor și de adversa
rii din față.

Pentru curmarea acestei 
stări de fapt este necesară 
atit intervenția hotărî tă a 
comisiei de disciplină din ca
drul F. R. Fotbal, pentru 
sancționarea cu severitate a 
celor vinovați, dar mai ales 
a secțiilor de fotbal și a 
consiliilor asociațiilor și clu
burilor sportive respective care, 
după cum se vede, au... uitat 
da una din îndatoririle lor 
statutare: preocuparea pentru 
educarea sportivilor.

FUNDAȘUL LATERAL, IN OFENSIVA
Sistemul 4—2—4, privit pe coordo- 

' nadele Iui principale, a venit cu o așe
zare nouă a jucătorilor pe teren, care 
a schimbat și denumirea posturilor — 
aceasta mai ales prin sarcinile date ju
cătorilor. Mecanica jocului obligă la 
asigurarea unei permanente interdepen
dențe între linii, ceea ce se realizează 
prin distanțele ce trebuie permanent 
respectate între ele, în așa fel' îneît, 
în nici un moment să na se producă 
o ruptură între apărare și atac, care 
să ducă la izolarea for — aidoma 
unor „insule" în mijlociri echipei ad
verse. La toate echipele care aplică 
corect sistemul, liniile acționează în- 
tr-o permanentă mișcare, pe raza de 
acțiune ce le este dată, cu respectarea 
distanțelor ce trebuie să existe între" 
ele, cu. preocuparea de ajutorare reci 
procă, intr-o mișcare ce-ar putea 
fi comparară cu un ascensor care urcă 
și coboară continuu.

Cînd echipa are de jucat în defen
sivă acțiunea de apărare începe de la 
ATACANTUL (subliniez atacantei și 
im înaintașul) care a pierdut balonul 
și cuprinde, succesiv, linia de înain
tare.' mediană șt cea de fund.

Cînd însă echipa se află în ofensivă, 
linia mediană colaborează și se inte
grează (în principat, prin unul dintre 
componenții săi) în linia de atac.

Acțiuni ofensive pot și trebuie să 
întreprindă și fundașii laterali care, 
îndeosebi în momentul cînd recupe
rează un balon, atacă ca niște verita
bile extreme, dar nu numai pentru a 
aduce mingea la îndemîna propriilor 
atacanți. Ei au de finalizat acțiunile 
ce le pornesc, ajungînd la situația de 
a șuta la poartă (dacă s-au angajat pe 
un culoar bun) sau. de a învălui apă
rarea ce o are în cale — prin elemen
tul surpriză al „omului în plus* ce-l 
creează — și a servi o pasă (centrare) 
înapoi propriilor atacanți, de cele mai 
multe ori decisivă.

Plecarea în atac a unuia dintre 
fundașii laterali nu trebuie să ducă 
niciodată Ia înlocuirea lui în dispozi
tivul de apărare cu un alt jucător. 
Zona ce rămîne descoperită prin a- 
ceastă plecare în atac Intră în „acope
rirea” fundașului central de pe aceeași 
parte, urmînd ca — în ipoteza unui 
contraatac prin această zonă rămasă 
descoperită — tot dispozitivul de apă-

rare să se orienteze tn aceeași direcție, 
dacă nevoia o cere.

Prin urmare, dinamica postului de fun
daș lateral în cadrul sistemului 4—2—4 
este o dinamică specială care a sufe
rit mari modificări față de treeut, față 
de alte sisteme. Atenția dată de noi 
acestui post se datorește faptului că 
poziția lui inițială — mult în urmă — 
îi face mai puțin supravegheat în ac
țiunile de atac și că aeționînd pe ta 
margine are multiple posibilități de 
a deveni periculos pentru adversar.

Trebuie reținut (de la început) că 
jocul său va fi un joc de surprindere,

cupleze cu el pentru a o recupera 
colectiv, pentru ari prelua pasa (cen
trarea) înapoi și pentru a-i 
șutul Ia poartă.

Aceste detalii concluzionează 
că, ftmdașuf lateral va juca 
două variante : 1. dacă are
sau i se face de către extremă, pă
trunde pe ol și șutează decisiv pen
tru a înscrie; 2- apare pe margine, 
se infiltrează pînă Iîngă poarta adver
să pentru a da o pasă (centrare) îna
poi numai pentru șutat (deviat) fa 
poartă, nu și pentru continuat acțiu
nea.

urmări

regala 
numai 
culoar,

CUVÎNTUL
SPECIALISTULUI

prin apariția sa în vîrful atacului, 
fiind obligat în continuare să joace 
faza ca atare, decisiv sau constructiv, 
în această nouă dinamică el va trebui 
susținut și nu înlocuit (așa cum sub
liniam mai sus), deoarece nu-și mai 
poate atribui rolul de „om în plus'.

De regulă fundașul 
nează:

a) pe contraatac' 
culoar liber și nu are 
să-l marcheze ;

b) în atac cînd apărarea adversă 
este aglomerată și extrema îi lasă li
ber spațiul de la margine sau îi oferă 
culoarul lui interior pentru a șuta de
cisiv la poartă.

Dacă aceasta este regula să preci
zăm cum trebuie să joace el.

Construcția acțiunii trebuie începu
tă de dincolo de linia mediană, pen
tru a evita cursele lungi care-i cer 
efort. Fundașul lateral nu este aș
teptat de nimeni. El trebuie să fie o 
surpriză pentru adversar, nu și pentru 
coechipieri, iar traseul său l-am cre
ionat a fi cît mai aproape de tușa 
tocmai pentru a mări frontul de atac.

Colaborarea celorlalți coechipieri cu 
el constă în faptei de a nu-i cere min
gea, ci de a-1 sprijini. Aceasta pentru 
că atunci cînd pierde mingea să se

lateral acțio-

fiindcă are 
adversar care

Semnificativ este în jocul lui de a- 
tac faptul că „fuge4* de combinații, 
de acțiuni prelungite, tocmai pentru 
că i se cere o operație de surpriză și 
un joc decisiv fără riscul pierderii ba
lonului. Dar, pentru eventualitatea că 
ar pierde balonul jocul lui apare în 
sensul că el nu trebuie lăsat să atace 
izolat, ci numai grupat. Astfel, să aibă 
în permanență 1—2—3 coechipieri 
pentru joc.

Legat de faptul eă el joacă ca un 
„om în plus* în. atac — în cadrul con
cepției colectiv-constructiv-ofensiv — 
grija cea mai mare o au cei care nu 
au mingea, de a se plasa (a urmări, 
a susține, a sprijini tn toate direcțiile), 
dezvoltîndu-se prin această preocupare 
și jocul fără minge.

Dar acțiunea lui în atac se conjugă 
cu aceea a întregii linii de fundași care 
,»urcă“ și ea în linie și cu atenția spo-

rrtă spre locul lăsat liber. Jocul în 
lfme al 
de a-șr 
proprio, 
propriu 
acțiune _ 
poartă, ce le au de acoperit); de ase
menea, poate păstra echilibrul prin be
neficiul legii ofsaidului, principial, și 
nu empiric. Adică, se joacă așa pentru 
a putea apropia linia de fundași de li
nia de înaintași, reducînd spațiul un- 
de-și fac naveta jucătorii din linia 
mediană, extremele, fundașii laterali.. 
Bineînțeles că linia de centru nu poa
te fi depășită oricum de fundașii cen
trali.

La acțiunea de surpriză a fundașu
lui lateral se impune a lua parte ș* 
ceilalți coechipieri, obligația lor cons- 
tînd în a mări viteza de demarcare 
și a evita blocarea pe aceeași linie. 
Căci sprintînd doi parteneri o dată în 
direcții diferite, apărarea adversă nu 
știe unde să se orgasiiizeaze mai bine.

Și pentru a răspunde și mai mult 
concepției constructive, deci a lăsa in
teligența să lucreze și nu instinctul, se 
mai recomandă :

1 — ca absolut orice aruncare de la 
margine să fie executată de fundașul 
lateral. Astfel, se creează „omul în 
plus*

— fundașul lateral nu atacă pentru 
deposedare departe de poarta sa spre 
a nu fi eliminat și lăsată apărarea în 
inferioritate numerică mult prea de
vreme ;

— el trebuie să se plaseze pe frontul 
larg al atacului, evitînd însă aglome
rările cetlor fără balon ;

— să participe la susținerea parte
nerului care are temporar balonul.

Concluzia se impune de la sine, as
tăzi fundașul lateral are o dublă misiu
ne : să protejeze poarta sa și să cons
truiască.

ftrndașrlor centrali are scopul 
trimite adversarii în terenul 
sa-i facă să joace pe cont 
mărindu-le astfel zonele de 

(se măresc distanțele față de

C. TEAȘCĂ

Loto - Pronosport
Premiul special sfert a revenit parti

cipantului Koczog Alexandru din Reșița.
PRONOEXPRES

variantă a

R. D. Germană România 2-0
(Urmare din pag. 1)

pentru multă vreme. Așa că, lonescu, deși 
era suferind, a trebuit să intre pe teren 
din minutul 28 pentru a apăra poarta 
jcliipei noastre.

Citeva cuvinte despre echipa gazdă. 
La Gera, adversarii noștri au prezentat 
o formație solidă, care a jucat 
mai puțin spectaculos) timp de 
jumătate cu o vitalitate greu 
gjnat.

Din echipa R.D.G. cer mai 
fost portarul Bfachwrtz, fu-nda^ii Walter 
și Geisler și înaintașii Frenzel, Vagei și 
Ducke.

Prima repriză a meciului s-a desfă
șurat sub semnul egalității. Se poate 
spune chiar că spre sfirșitiil acestei re- 

echipa României a manifestat o 
superioritate: a combinat mai 

mult la mijlocul terenului și șf-a creat

(e drept 
o oră și 
de iraa-

bun! au

ocazii mai clare, m această repriză noi 
am ratat prin Badea (min. 14), înainta
șul nostrra a șutat spre poarta goală, 
dar Geisler a scos mingea de pe linia 
porții print r-wn plonjon și Sorim Avram 
în min. 24. Echipa R. D. Germane a avut 
o singură ocazie în min. 25, cînd Fren- 
zel a rămas singur eu llaida, dar a 
ratat.

După pauză fotbaliștii germani se dez
lănțuie și exercită o puternică presiune 
la poarta lui M. Iorrescrr. Apărarea noas
tră luptă din greu minute în șir, acor- 
dînd corner după corner. In min. 62 
Frenzel sare cu Lxiescu la o minge înal
tă, faultîndu-l și pasînd totodată mingea 
înapoi spre Pank.au, care reia direct în 
gol. Arbitrul... acordă golul. în min. 67 
noi a vein ocazia de a egala — prin 
Mateianu — dar acesta nu lovește sufi
cient de precis mingea, deși se găsea Ia 
cițiva metri de poarta lui Blocliwitz, în

mm. 79 se petrece o fanS aproape neve
rosimilă. Mingea pornită ea un bolid din 
piciorul Iui Sorin Avram se fndreap® im
placabil spre colțul porții, dar Bloch- 
witz. ave un reflex uluitor și o scoate ta 
corner. Golul al doilea „cade* ta min. 
39, rin! Frenzel șrateaaS polemic din 
apropierea porții Iui lotwscu. A condus 
arbitrai englez Janings, ajutat la tușe 
de eompatriotal său. MeKnapp și R. 
Kurstze (R.D.G.).

LOTO
Premiile întregi și s.ferturi cie- La tra

gerea Loto’ din 16 septembrie 1966.
Premiul special sfert 1

ISOOOOlei; categoria I: 6 variante a 9 487 
Iei și 11 variante a 2 371 lei; categoria a 
n-a: 12 variante a 4 203 lei și 31 variante 
a 1 050 I:ei; categoria a ILI-a; 36 variante 
a 1 720 lei și 49 variante a 430 lei; cate
goria a TV-a; 115 variante a 573 lei și 
119 variante 
a V-a : 83
117 variante 
a Vl-a: 19®
variante a 147 lei; categoria a Vil-a: 207 
variante a 295 lei și 297 variante a 73 
Iei; categoria a VTH-a: 263 variante a 
242 Iei și 295 variante a 60 Iei.

REPORT PREMIUL SPECIAL 174 064 Iei.

Pronoexpres 
au fost 
numere :

a 143 
variante

a 184 
variante a

ta tragerea concurstitat 
nr. 38 dan 21 septembrie 1986, 
extrase cKn urnă următoarele

26 37 36 22 29 M
Numere de rezervă : 3 47 
Fond de premii ; 793 642 lei, 

146 462 lei report categoria I.
Premiul de 25 030 lei de la 

nr. 37 dte 14 septembrie 1966, 
participantului Beldeanu Nieolae 
București.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 28 septembrie 1966 in București.

di n care

concursul 
a revenit 

din

Rubrică redactată de Administrativ 
de stat Loto-Pronosvort.

ROMANIA : ff.iidu (lorvescu min. 23) 
— Greavu, Nonweiflcr HI, G. Dan, Jfo- 
canu — Ghergheli, Nunweiller VI — 
Pîrcălab, Dridea I. Badea (Mateianu 
din min. 46 și lairen, din min. 72), S. 
Atrram.

NU UITAȚI!
Reînnoiți-vă abonamentul

R.D. GERMANA : Blochwitz — Frass
dorf, Walter, Geisler — Pankau, Korner 
— R. Ducke, Noîdner, Frenzel, Erler, 
Vogel.

la ziarul SPORII1! P0PBU1B
Abonamentele se fac prin difuzării voluntari din întreprinderi 

și instituții și ofreirfie F.T.T.R. din țara

Pank.au


binamo București

la box
Reuniunea pugilistică de 

cadrul căreia s-au 
Dinamo București și 
fost urmărită cu viu 
4 000 de spectatori, 
dispute de un nivel 
dinamoviștii bucureșteni au obținut vic
toria cu scorul de 7-—3. I 
partidelor au satisfăcut, atît 
de vedere telinic, cît și al 
tă Iii.

REZULTATE TEHNICE:
Hartung ; Sauerzweig b.p. Șoșoiu ; Cruda 
b.ab. 3 Medicei; Bădoi b.p. Harlman; 
Deicu b.p. Wilske: Ghiță b.p. Meilehen; 
Covaci b.ab. 3 Roder; Badegast b.p. 
Bute; Ogel b.p. Olteana; Mariuțan 
b.k.o. 2. Mayer.

întîlnit
Dynamo Berlin, a 
interes de aproape 
La capătul unor 
tehnic remarcabil,

Majoritatea 
: din punct 

combativi-

aseară, în 
formațiile

Prin telex, de la trimisul nostru special, lldico Russu-Șirianu

Au început întrecerile celei de a XVI-a ediții 
a campionatelor mondiale de gimnastică sportivă

Nica b.p.

„ TURUL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

rezista presingului efectuat de pluton pe 
urcușul lung de 5 km al Pietrei Craiu
lui.

La Aleșd sparge Vianen și cu el 
răniîne De Groot să-l ajute. Dar plutonul, 
agitat de C. Dumitrescu (care țintește 
locul lui Vianen în clasamentul general 
individual), începe să ruleze cu 48—50 
km pe oră. Cicliștii olandezi aveau să 
piardă din această cauză 4 minute pînă la 
sosire. Mai sînt 30 de km pînă la Oradea 
și în pluton se produce o busculadă. 
Cad, printre alții, Ardeleanu, Ciocan și 
Minneboo. Prunii doi reiau imediat con
tactul cu plutonul, în timp ce Minneboo 
rămîne să-și schimbe bicicleta. Tot în 
această vreme sparge Gonțea (locul IX 
în clasamentul general) și din neatenție 
se răstoarnă.

Mai sînt 7 km și ni se semnalează 
o nouă defecțiune : a spart C. Dumitres
cu. FI repară, forțează și ajunge din nou 
In pluton. Pe pista stadionului Crișana 
sprintul final este foarte disputat. Lup
tă cu șanse G. Moiceanu, G. Dumitrescu, 
Cosnia și Gh. Suciu. Pe acesta din urmă 
îl răstoarnă în viraj Gh. Neagoe. Arbi
trii vor fi însă îngăduitori cu purtătorul 
tricoului galben și îi vor da timpul pri
mului sosit. Ion Cosma luptă cu dispe
rare pentru bonificație. Reușind să < 
pe locul II, el primește — conform 
gulamcntului — 15 secunde, astfel 
depășește pe Tudor Vasile.

Media orară n-a putut însă 
junge la 40 de km. In clasamentul 
neral individual s-au produs următoa
rele modificări : Tudor Vasile și Ion Cos
ma și-au schimbat locurile, Vianen a 
căzut de la locul VI la X, iar Gonțea 
a... dispărut dintre primii rutieri ai 
cursei. Clasamentul etapei: 1. G. Moi- 
ceanu a parcurs 156 km în 3 h 51:35,
2. I. Cosma, 3. C. Dumitrescu, 4. C. 
Ciocan, 5. Fr. Gera, 6. W. Ziegler, 7. 
L. Zanoni, 8. Gh. Moldoveanu, 9. II. 
Tesselaar, 10. N. Ciumeti același timp. 
Clasament general individual: 1. Gh. 
Suciu 23 li 41:31, 2. I. Cosma la 0:48,
3. fiidor Vasile 0:52, 4. C. Ciocan 2:53, 
5. N. Ciumeti 3:31, 6. Șt. Suciu 1.4:22, 
7. A. Sofronie 15:33, 8. C. Dumitrescu 
16:10, 9. L. Zanoni 16:29, 10. G. Via
nen 18:13. In clasamentul general pe 
echipe conduce reprezentativa orașului 
București cu 71 li 35:03. Etapa a IX-a 
Oradea—- Arad (116 km) arc loc joi.

ocu-
i re-

că-1

a-
ge-

CALE
O FATA de 16 ani, Denise 

le Penîiec, este cea mai tînă- 
ră sportivă engleză care a reu
șit să traverseze înot Canalul 
Minerii. Folosind tot timpul 
stilul bras, ea a realizat a- 
ceastă performanță în 
ore și 50 de minute.

ÎN COLUMBIA, s-a 
guvernului instituirea 
cursuri facultative de 
școli. „ 
aprobarea 
reuși 
zentant al ministerului 
ți ei — șahul va .deveni 
terie obligatorie în școlile 
noastre".

LA RECENTUL concurs a- 
tletic de la Helsingborg (Sue
dia ), rest-germanul Norporth, 
care alerga în cursa de 5 000 
m împreună cu Keino, l-a lo
vit din greșeală pe acesta, 
dezechilibrîndu-l, și astfel Kei
no a căzut. Recunoscîndu-și 
greșeala, Norpoth s-a oprit, 
și-a ajutat partenerul să se 
ridice, pierzi nd secunde pre
țioase și abia după ce acesta

20 de

propus 
unor 

șah în 
Dacă va fi obținută 

și experiența va 
— a declarat un repre- 

educa- 
o ma

Localitatea vest-germană Dortmund, oraș al parcurilor și al grădinilor, trăiește zilele 
febrile ale unei mari întreceri sportive — campionatele mondiale de gimnastică. „ Westfall en- 
halle* (24 000 de locuri) cunoaște de cîteva zile o animație deosebită. în timp ce concurenții fac 
ultimele retușuri la exerciții, specialiștii și presa au început comentariile și... pronosticurile. 
Unanime sînt doar părerile privind nivelul tehnic ridicat și lupta dîrză pentru întîietate. 
Ia care vor lua parte atît maeștri 
consacrați — laureați ai marilor 
competiții internaționale din ultimii 
ani — cît și sportivi în curs de 
afirmare. Țara noastră va fi repre
zentată de gimnastele Elena Ceam- 
pelea, Elena Tutan și Maria An- 
drioaie — participante la concursul 
individual.

între 13 și 19 septembrie s-a des
fășurat aici cel de-al 45-lea Con
gres al Federației Internaționale de 
Gimnastică (F.I.G.). Delegații a 45 
de țări au discutat probleme ale ac
tivității de gimnastică, luîndu-se im
portante hotărîri. S-a votat afilierea 
a încă trei federații: Ecuador, Cam- 
bodgia și Hong-Kong. S-a stabilit 
locul de desfășurare a unor mari 
întreceri internaționale: C.M. de 
gimnastică artistică din 1967 în Da
nemarca (Copenhaga), „Gimnestrada* 
din 1969 în Elveția (Basel), C.M. de 
gimnastică sportivă din 1970 în Iugo
slavia (Ljubljana). Elvețianul Arthur 
Gander a lost ales președinte al 
F.I.G., în locul compatriotului său 
Charles Thoeni (83 de ani), retras 
pentru vîrstă înaintată, Max Banger- 
ter (Elveția) a fost ales secretar ge
neral al F.I.G., iar Ivan 
(Iugoslavia) — președinte 
tehnice masculine.

Ivancevici 
al comisiei

*

festivitateaMarți seara a avut loc 
de deschidere a celei de-a XVl-a 
ediții a C.M., iar miercuri au în
ceput întrecerile propriu-zise, cn 
exercițiile impuse masculine.

în centrul atenției s-a situat dispu
ta, prevăzută de altfel, dintre prin
cipalele două candidate la titlul pe 
echipe, U.R.S.S. și Japonia. în ambele 
echipe s-au produs schimbări de 
ultimă oră, din cauza accidentării 
unor sportivi. în formația U.R.S.S., 
Viktor Lîsițki și Valeri Medvedev 
au fost înlocuiți cu Boris Șahlin și 
Valeri Karașev, iar în cea a Japoniei 
Takuji Ilayata i-a cedat locul lui 
Takashi Mitsukuri. După primele 
două aparate gimnaștii sovietici a- 
veau un avans de un punct și ju
mătate, dar după al treilea japonezii 
au redus handicapul la 6 zecimi și 
la schimbul al patrulea au luat con
ducerea, pe care nu numai că au 
menținut-o, dar au și întărit-o prin 
diferență de puncte.

Din rîndurile echipelor, deosebit 
de bine pregătiți, cu exerciții de o 
corectitudine impresionantă, s-au 
prezentat Yukio Endo, Haruhiro 
Matsuda și Akinori Nakayama (Ja
ponia), Mihail Voronin și Valeri 
Kerdemelidi (U.R.S.S.), Miroslav Ce
rar (Iugoslavia), Mathias Brehme și 
Werner Dolling (R.D. Germană). La 
ora transmisiunii continuă întrece
rile altor grupe, însă e greu de 
crezut că vreuna dintre echipe ar 
mai putea ocupa unul dintre pri
mele locuri. Iată clasamentul (provi
zoriu) după întrecerea primelor trei 
grupe: 1. Japonia 287,850 puncte, 2. 
U.R.S.S. 285,900 p, 3. R.D. Germană 
278,800 p, 4. Iugoslavia 271,400 p, 
5. Finlanda 267,950 p, 6 LIngaria 
262,215 p.

Turneul de box de la Budapesta
Marți au continuat la Budapesta în

trecerile din cadrul turneului internațio
nal. La categoria muscă Gruiescu l-a 
învins la puncte pe Sarksi (Cehoslova
cia), evoluția sa fiind răsplătită cu a- 
plauze de spectatori. Nicolae Gîju a cîș- 
tigat prin descalificare în repriza a treia 
în fața lui Kim Ian Sik (R.P.D. Co
reeană), Petrov (Bulgaria) l-a întrecut 
la puncte pe A. Iliescu, iar Murg a 
pierdut meciul cu Baranikov (URSS), 
după o partidă extrem de echilibrată.

Ca
tului
goriev (URSS) de către Glenovitz (Un
garia). Vineri se dispută semifinalele, 
iar sîmbătă după amiază — finalele.

o surpriză, notăm înfrîngerea fos- 
campion european și olimpic Grî-

LONDRA 21 (Agerpres). — Marți 
seara, la Londra, în prezența a 7 000 
de spectatori, fostul campion mon
dial de box la categoria grea, ame
ricanul Floyd Patterson, l-a învins 
pe englezul Henry Cooper prin K.O., 
în cel de-al IV-lea rund.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE ATLETISM LA PLSEN

Marele premiu al orașului Plsen 
la atletism a fost cîștigat de tuni
sianul Gammoudi, învingător la 
5 000 m în 13:51,4. Alte rezultate: 
100 m — Czelisz (Cehoslovacia) 10,7: 
400 m — Golub (Cehoslovacia) 49,7 ; 
800 m — Enke (R. D. Germană) 1:54,9; 
3000 m obstacole — Roelants (Bel
gia) 8:33,9; 3000 m plat — Hermann 
(R. D. Germană) 8:14,6.

IDOSCOP
a fost în stare să-și reia cursa, 
a pornit și el. La sfirșitul 
cursei, Keino l-a întrecut net 
pe Norpoth pe ultimii 500 de 
metri, cîștigînd proba.

ALFREDO DI STEFANO, 
cunoscutul jucător spaniol, a 
refuzat propunerea unei ligi de 
fotbal americane de a deveni 
consilierul tehnic al acesteia. 
Di Stefano a refuzat, de ase
menea, multe cluburi europe
ne, declarînd că dorește să ră- 
mînă în continuare în Spania.

1N VEDEREA Jocurilor O- 
limpice din Mexic, un grup 
de medici englezi s-au gîndit 
să facă o experiență originală. 
Cunoscutul atlet Bruce Tulloch, 
fost campion al Europei la 
5 000 m, a alergat avînd 
o mască ce-i capta respirația. 
Experiențele sînt efectuate în 
cadrul unui vast studiu desti
nat să găsească mijloacele cele 
mai potrivite pentru ca atleții 
britanici să se prezinte cit mai 
bine la Jocurile Olimpice din 
Mexic.

LA UN meci de fotbal dis
putat în împrejurimile orașului 
Thionville (Franța), s-a pe
trecut un incident comic. In 
timpul meciului dintre echipe
le orașelor Vitry și Thion-

8-lea titlu de campioană

cum urmează să fielată
amenajată viitoarea pistă 
olimpică de la Xochi- 
milco, lingă Ciudad de 
Mexico, pe care se vor 
întrece participanții de 
la caiac canoe, la viitoa
rea olimpiadă de vară, 

din 1968

Iubitorii de baschet sînt desigur interesați să afle amănunte despre 
una din principalele competitoare ale apropiatului campionat european, 
reprezentativa U.R.S.S. Pentru a culege noutăți, ziaristul sportiv sovietic 
ANATOLI PENCIUK a făcut o vizită la locul de desfășurare a antrena
mentelor echipei sovietice. Palatul Sporturilor de la Lujniki.

Pe planșeul marii săli, între cele 
două panouri, evoluează două pu
ternice garnituri feminine. Viteza 
paselor, varietatea combinațiilor 
tice, precizia aruncărilor la 
toate ne arată că avem în fată 
vărate maestre ale jocului de 
chet. Și, într-adevăr, cele zece ju
cătoare de pe teren, ca și celelalte 
cinci aflate pe banca de odihnă, sînt 
toate candidate pentru a face parte 
din echipa care va reprezenta Uniu
nea Sovietică Ia viitoarele întreceri 
pentru titlul de campioană a Euro
pei, ce le va găzdui peste scurt timD 
România.

Stăm alături de Lidia Alexeeva, 
antrenoarea echipei. Ea însăși a luat 
parte la patru campionate ale Euro
pei (1950—56), iar apoi, devenind 
antrenoare, a pregătit reprezentativa 
țării în 1958, 1962 și 1964. O vastă 
experiență, deci, în această competi
ție a celor mai bune baschetbaliste 
de pe continent.

Prima întrebare a interviului 
nostru i

tac- 
coș, 
ade- 
bas-

— Cum se conturează viitoa
rea reprezentativă sovietică ?

— Sintem acum in ultima iază c 
pregătirilor noastre — ne răspunde 
Lidia 
la
Pe 
la

Alexeeva. Am redus lotui 
15 jucătoare, din care vom alege 
cele 12 pentru a iace deplasarea 
Cluj

— Puteți să ne numiți 
toarele de bază ?

jlică-

viile, un vînător nedibaci, care 
venise pe teren cu pușca, a 
tras din greșeală în aer. In 
clipa următoare, arbitrul și un 
jucător au leșinat de spaimă, 
iar după alte cîteva secunde, 
pe terenul de fotbal nu se mai 
afla nici un jucător. Fotbaliș
tii dăduseră năvală în cabine 
și a fost foarte greu să fie 
readuși pe teren.

La campionatele mondiale de schi (probe alpine) de Ia 
Portillo, schiorii francezi au repurtat un succes remar
cabil. Iată doi dintre „așii* medaliați fn Chile: Jean 
Claude Killy și Marielle Goitschel, care împreună au 

cucerit nu mai puțin de 5 medalii

MAX SCHMELING, după 
ultima sa partidă de box din 
1948 — avea pe atunci 43 de 
ani —- s-a consacrat ...creșterii 
păsărilor, în împrejurimile o- 
rașului Hamburg.

TREI fotbaliști din repre
zentativa Elveției au fost ex
cluși definitiv din lot, pen
tru viața nesportivă pe care 
au dus-o în timpul 0. M. 
Este vorba de Eichman, 
Kuhn și Leimgruber.

PENTRU a scăpa de 
ti mea dornică să obțină 
grafe, Pele a găsit o 
tie foarte ingenioasă. La tur
neul de 
echipa 
alături 
Benfica, 
cognito terenul cu 10 minute 
înainte de terminarea meciu
lui. Locul său era luat de 
un alt fotbalist de culoare, 
care avea aceeași statură cu 
el șl îi semăna în mare mă
sură. Cînd, la sfîrșit, mul
țimea se repezea pe teren, 

Pele era de mult la hotel, 
iar alter-ego-ul său.., ridica 
mirat din umeri, spre stu
pefacția „vînătorilor* de au
tografe.

— In reprezentativa noastră 
rează o serie de baschetbaliste 
cunoscute. Așa sînt „veteranele" 
Nina Poznanskaia și Raisa Mihailova. 
Prima figurează de zece ani în echi
pă și continuă să fie cea mai biffi& 
apărătoare a noastră. Are LZ2 ni 
înălțime. $i Mihailova — î,6^hn ■— 
este o apărătoare experimentată. O 
altă jucătoare rutinată, deși are nu
mai 23 de ani, este Skaidrite Smild- 
zina, originară din Riga. Ea a debu
tat în reprezentativă în 1959, făcînd 
parte din echipele noastre care au 
cucerit ultimele campionate mondia
le și europene. Smildzina este o ac
tivă luptătoare sub panou, are 1,92 m. 
Din echipa pe care o trimitem în 
România va face parte și cea mai 
înaltă jucătoare a noastră, Ravila 
Salimova-Prokopenko — 2,02 m.
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— Ce șanse prevedeți echipei 
la întrecerile din România ?

muZ- 
auto- 
solu-

la New York, unde 
Santos a participat 
de Internazionale și 

Pele părăsea... in-

— Pentru mine ca antrenoare — 
remarcă Lidia Alexeeva — este pu
țin riscant să apreciez șansele pro
prii. Sper însă că ne vom păstra și 
Ia actualul campionat titlul pe care 
l-am cucerit la ultimele trei edit if 
Cea mai redutabilă adversară in gru
pă ni se pare echipa României, catC 
este in progres și are apreciabilul 
avantaj al terenului propriu.

IN COMPETIȚIILE EUROPENE
DE fOTBAL

în competițiile europene de fotbal 
s-au desfășurat mai multe partide. 
ÎN „G.G.E.": Vojvodina Novisad ~ 
Admira Viena 0—0 (în primul job 
1—0); Miinchen 1860 — Omonia Ni
cosia 8—0 (primul joc). în „CUPA' 
ORAȘELOR TÎRGURI*: VfB Stutt
gart — Burnley 1—1 (primul meci).

St. roșie Belgrad — Atletico Bil
bao 5—0 (primul joc). In CAMPIO
NATUL EUROPEAN i Ungaria — 
Danemarca 6—0 (primul joc).
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