
Corespondenții ne scriu despreț ■

scursurile pentru Insigna de polisportiv
Tn toată țara, în urma mă’ 
irilor luate de organele 
CFS și de consiliile asocia- 
ilor sportive, s-a intensificat 
-ganizarea concursurilor pen
ii trecerea normelor Insignei 
! polisportiv. Iată cîteva din 
mieroasele corespondențe so
te în aceste zile la redacție pe 
ma Insignei de polisportiv :
GALAȚI. O serie de asocia- 

i sportive din orașul nostru au 
bținiut rezultate frumoase în 
tragerea tineretului în con- 
jrsurile pentru trecerea nor-

V

BOXERII DE LA METALUL 
ÎNVINGĂTORI ÎN POLONIA

i VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
I Echipa de box Metalul Bucu
rești, care se află în turneu 
în. Polonia, a evoluat la Piotr- 
kov în compania unei selecțio
nate a orașului Lodz. Boxerii 
bucureșteni au repurtat vic
toria cu scorul de 13—3.

melor insignei. Astfel, la A. S. 
Voința, numărul purtătorilor 
micului trofeu sportiv a crescut 
anul acesta ou 150, iar 80 de 
băieți și fete figurează în scrip
tele asociației cu 2—4 probe 
îndeplinite. La Ancora S.N.G., 
în primul semestru al anului. 57 
de membri UCFS au cucerit 
insigna. S-au evidențiat grupele 
sportive „Sudura", „Tubulatura" 
și „Lăcătușeria navală", iar 
grupele „Strungărie", „Tîmplă- 
rie“ și „Montaj" sînt printre 
cele rămase în urmă.

Sînt însă și asociații sportive 
care, deși au fost criticate, nn 
fac aproape nimic. în această 
categorie trebuie amintite aso“ 
ciațiile Metalosport, Gloria 
C.F.R., Dunărea D.R.N.C., Vic
toria T.R.C. (cu instructor 
sportiv salariat !) și Construc
torul T.R.C.. unde nu există 
nici un purtător al Insignei 
polisportiv.

T. SIRIOPOL
ȘTEFĂNESCU-coresp.V.

de

MECIURI DE FOTBAL 
REPROGRAMATE

Partida Farul — Petrolul, 
care trebuia să se dispute 
duminică la Constanța, se va 
juca la 19 octombrie, iar me
ciul de categoria B Știința 
București — Siderurgistul Ga- 
tajî/ amînat din etapa a V-a, 
va avea loc miercuri 23 sep
tembrie.

DE AZI, „CUPA FEDERA
ȚIEI" LA BASCHET

In scopul efectuării unei 
verificări în vederea campio
natului republican masculin, 
seria A, care începe săptămî- 
na viitoare, echipele bucureș- 
tene Steaua, Dinamo, Rapid, 
Academia Militară șl I.C.F. se 
întrec de azi pînă marți în 
competiția dotată cu ^Cupa 
Federației". Primele meciuri 
se dispută azi, în sala Giu- 
lești, după următorul pro
gram : ora 18 : Steaua — A- 
cademia Militară ; ora 19,30 : 
Rapid — Dinamo.

4 LUPTĂTORI ROMANI 
IN CEHOSLOVACIA

sep- 
Te- 
tUF- 

lupte 
vor
ro

în zilele de 24 și 25 
tembrie va avea loc Ia 
plice (Cehoslovacia) un 
neu internațional de 
greco—romane la care 
lua parte și 4 sportivi
mâni : Gh. Gheorghe, M. Bo- 
îoran, I. Gabor și N. N«guț.

E

Meciul

de atletism

in 
raionului 

Tg. Mureș 1519 tineri și tinere 
au obținut insigna. Dintre aceș
tia 525 sînt copii între 12—15 
ani, 831 au insigna de gradul I 
și 163 cea de gradul II. Prin
tre asociațiile sportive eviden
țiate în buna organizare a în
trecerilor se numără Harghita 
Miercurea Niraj (cu 97 de pur
tători), Spicul de aur Dumbră- 
vioara (95), Cîmpia Band (87) 
și Olimpia Dumbrăvioara (91). 
De remarcat faptul că instruc
torii sportivi dintr-o serie de 
asociații sportive au fost pre- 
zenți la concursuri, dînd 
drumări tinerilor sportivi.

I. PĂUȘ-corcsp. reg.

TG. 
satele

MUREȘ. Tn acest an, 
și comunele

in-
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Au fost formate echipele tării
Atlețli români și-au încheiat 

pregătirile pentru meciul pe 
care-1 vor susține în compania 
puternicei reprezentative a Ita
liei, iar astăzi după-amiază sînt 
așteptați în Capitală și oaspeții 
noștri. Totul este gata și pe sta
dionul Republicii, gazda între
cerilor. Pista și locurile de con
curs au fost reamenajate, ma
terialele revizuite și completate, 
aparatul „Telesid” montat în 
cabina sa. Deci, mline ne vom 
lua locurile în tribune. . .

• Antrenorii lotului nostru 
republican au alcătuit forma
țiile pentru întîlnirea de mîine 
și duminică :

BĂRBAȚI : 100 șl 200 m : Gh. 
Zamfirescu, Mihai Vosminschi ; 
400 m : Ion Rățoi, Ion Osoianu ; 
800 m : Horia Stef, Nicolae Ga
giu : 1500 m : Stef, Andrei Ba. 
rabaș ; 5 000 m : Zoltan Vamoș, 
Nicolae Mustață ; io 000 m : 
Mustață, Ovidiu Lupu ; îlo mg : 
Viorel Suciu, Nicolae Perțea ; 

400 mg : Valeriu Jurcă, Ion Du- 
mitrașcu ; 3 000 m obst. : Vamoș. 
Victor Caramihai; lungime : 
Adrian Samungi, Vasile Săru- 
can; triplu : Șerban Ciochina, 
Octavian Viscopoleanu; înălți

me : Alex. Spiridon, Șerban
loan; prăjină : Silviu Cristescu, 
Dinu Piștalu ; greutate : Adrian 
Gagea, C-tin Crețu; disc : Io
sif Naghi, Vasile Sălăgean; su-

liță : Gli. Popescu, Wolf Socol; 
ciocan. : Gh. Costache, 
Țibulschi ; 4 x 100
rescu,
can (Moldoveanu) ; 
Osoianu, Rățoi, 
(Deac).

FEMEI : 100 m :
Victoria Tocilă ;
rescu, Aura Petrescu (Ec. Vita- 
lios) ; 400 m : Doina Bădescu,
Florentina Stancu ; 800 m : Ilea
na SHai, Viorica Gabor ; 80 mg: 
Georgeta Cîrstea, Viorica Vis- 
copoleanu ; lungime : Viscopo- 
leanu, Elena Vintilă ; înălțime : 
Alexandrina Stoenescu, Corne
lia Popescu ; greutate : Ana Să- 
lăgean. Anca Gurău ; disc : Lia 
Manoliu, Olimpia Cataramă ; 
suliță : Mihaela Peneș, Elena 
Neacșu ; 4 x 100 m : Nourescu,
Tocilă, A. Petrescu, Vitalios (Vis- 
copoleanu).

După cum se vede, din echipele 
noastre vor face parte și cîțiva 
debutanți : Gagiu, Țibulschi, C. 
Popescu, El. Neacșu Ec. Vitalios.

• Punctajul întîlnirii va fi ur
mătorul : locul I — 5p, H — 3 p, 
HI — 2 p, IV — 1 p, iar la șta
fete, locul I — 5 p, II — 2 p.

• întrecerile vor începe sîm- 
bătă, de la ora 15 (la ora 18.30 va 
avea loc și meciul de fotbal Pro
gresul — Politehnica Timișoara) 
și vor continua duminică de la 
ora 15.00.

Virgil 
m : Zamfir 

Vosminschi, Jurcă, Săru- 
4 x 400 m : 

Jurcă, Puiu
Ec. Nourescu, 

200 m : Nou-

Echipa României poale aspira 
la o medalie

Va reuși echipa României 
cerească o medalie la ediția 
a campionatului european feminin 
de baschet ? Aceasta este mai 
mult decît o întrebare. Este o spe
ranță a iubitorilor baschetului din 
țara noastră care, urmărind evo
luția de-a lungul anilor a repre
zentativei, doresc ca aceasta să-și 
continue drumul ascendent din ul
tima vreme. Și speranța este jus
tificată. Chiar în acest an, de 
pildă, baschetbalistele românce au 
eîștigat un important turneu inter
national disputat la Messina și la

șă cu- 
a X-a

care au participat reprezentativele 
Cehoslovaciei, Italiei și Franței, 
au învins, la Constanța, echipa Po
loniei și au întrecut, la Skoplje, 
selecționatele Iugoslaviei și Ita
liei.

Desigur, lupta va fi foarte grea, 
în afara reprezentativei Uniunii 
Sovietice, favorită, româncele vor 
avea concurente principale la locu
rile fruntașe redutabilele echipe 
ale Bulgariei și Cehoslovaciei, „a- 
bonate" de obicei la locurile II și 
III. în plus, vor mai fi jocurile 
din serii unde formațiile Poloniei, 
Ungariei și Italiei vor avea și ele 
de spus un cuvlnt greu. Deci, 
un drum greu, pe care însă bas
chetbalistele noastre s-au angajat

și să-l încheie cu

temeinică a posibi- 
constituit-o a IV-a

să-l parcurgă 
succes.

O verificare 
lităților lor a
ediție a campionatului balcanic, 
în care România și-a păstrat locul 
secund cucerit în 1964 și în 1965. 
La Skoplje, reprezentantele țării 
noastre au făcut o impresie favo
rabilă, datorită jocului pozițional 
bine pus la punct și eficace. Apă
rarea a avut însă scăderi care nu 
au putut fi suplinite de punctele

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

A XV-a ediție a „Turului României**

45 KM PE ORA IN ETAPA ORADEA-ARAD!
• GERARD VIANEN A OBTINUT A TREIA VICTORIE • STATU-QUO IN CLASAMENTELE 

ETAPA ARAD - DEVA
GENERALE • ASTĂZI,

Recordmanul italian Silvano Meconi este o veche 
spectatorilor bucureșteni. Iată-l evoluînd pe stadionul 

noastre.
a
la una din edițiile „internaționalelor*

cunoșliiiță
Republicii

Prin telefon, de la trimisul nostru special, C. MANTII:

B. D. Germană—România 
(echipe olimpice) 3-1 (2-0)

ARAD, 22. (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Gh. Suciu, liderul 
JTuralui României" n-a reușit nici 
azi să adauge „tricoului galben* 
pe care îl poartă de șapte etape 
strălucirea unei victorii de eta
pă ! Nimeni nu spune că el nu 
se dovedește activ în pluton, dar 
parcă performanței lui îi lipsește 
tocmai „sarea" unui astfel de 
purces al zilei. în istoria ciclis- 
Inului de șosea se cunosc multe 
cazuri cînd cîștigătorii întrecerii 
n-au obținut nici o victorie de 
etapă. Walkowiak în „Turul Fran
ței" și Steel în „Cursa Păcii" 
sînt în această privință... argumen
tele lui Ch. Suciu, dar noi am 
prefera ca el să ia exemplu de la 
Schur, Melihov, Gimondi precum 
și de la cicliștii noștri Marin Ni- 
culescu, Constantin Dumitrescu și 
Gabriel Moiceanu, care și-an în
tregit aureola victoriei în edițiile 
anterioare ale „Turului României" 
eu multe succese de etapă. Suciu 
■nai are la dispoziție încă trei 
zile...

Dacă Gh. Suciu preferă expec
tativa, în schimb Gerard Vianen 
folosește fiecare prilej pentru a 
mai „culege" o victorie. Astăzi, 
'de pildă, el a obținut-o pe a treia 
j^iti această cursă, și la egalitate 
Tu Moiceanu — este în fruntea 
clasamentului neoficial al învin
gătorilor de etape.

Etapa a IX-a Oradea—Arad 114 
km a fost deosebit de rapidă : 
MEDIE ORARĂ 45 KM! Ca va
loare este a doua medie orară din 
istoria „Turului României", prima 
fiind de 49,015 km (I960 — edi
ția a XIII-a, Bacău—Focșani, 101 
km, eu vînt puternic de spate). 
După un scurt intermezzo (Cluj— 
Oradea) „Turul României" și-a 
reluat, așadar, cadența care l-a 
impus atenției specialiștilor, ur
când u-și din nou viteza la peste

40 km. T,a nn asemenea ritm nai 
s-au putut realiza, firește, desprin
deri spectaculoase. Ar fi trebuit 
ca evadații sfi meargă eu 48— 50 
km pentru a devansa nn pluton 
care rula Intr-o eră cam 43—47 
km. Practic este greu de crezut 
ca cineva să se Încumete și, mai 
ales, să izbutească o asemenea 
performanță . Caravana nu-și lua
se Încă bine rămas bun de la 
Oradea, ctad ni a-a anunțat a- 
bandonul lui Minneboo (Olanda).

Aflat ieri în busculada de la km. 
123 el 9-a resimțit puternic. Pri
mii kilometri de rulaj i-au dove
dit că nu se află în 
forțelor și a preferat 
drumul în mașină.

înainte de Salonta 
fragmentat în două mari grupuri,. 
Primul cuprindea 21 de rutieri, 
iar cel de-ai doilea 22. In acesta

plenitudinea 
să continue

plutonul s-a

HRISTACHE NAUM
(Continuare în pag. a 2-a)

COTTBUS, 22. La numai 24 de 
ere după jocul de la Gera, am 
asistat azi la o nouă partidă în
tre fotbaliștii români și germani, 
de data aceasta dintre echipele 
olimpice. Și 
tivii români 
▼inși: 3—1 
flrctă însă 
celor două 
desfășurat un joc mai tehnic și 
mai spectaculos mi fost fotbaliș
tii români. Dar ei au fost com
plet lipsiți de eficacitate. în de
cursul celor 90 de minute înain
tașii noștri n-au șutat la poartă 
decît de 3—4 ori, și 
precis.

în prima repriză, în 
9 și 43, tabela ar fi 
gistra tot atîtea goluri în favoarea 
noastră, dar de fiecare dată Gior- 
noavă, Pantea, Frățilă sau Libardi 
au ratat. în schimb, gazdele, care

în acest meci spor- 
au părăsit terenul în- 
(2—0). Scorul nu re- 
adevărata valoare a 
echipe. Cei care au

atunci îm-

minutele 4, 
putut înre-

au beneficiat și ele în această' 
parte a jocului tot de trei ocazii, 
au reușit să fructifice două, prin 
Stein (min. 10) și Naumann (min. 
36). Jucătorii 
tat greșelile 
rării noastre: 
și D. Nicolae 
Stein care a 
minge centrată de Nachtigall ; Ia 
al doilea, la o învălmășeală în 
fața porții, Cornea scapă balonul 
din mînă și Naumann îl introdu
ce în poartă.

în a doua parte a jocului, o 
dată cu introducerea lui Naghi în 
locul lui Libardi, înaintarea de
vine ceva mai combativă, clar re
zultatul nu este modificat dMi 
cauza aceleiași lipse de eficacita
te. Spre dezamăgirea noastră, în 
timp ce așteptam micșorarea sco
rului, la un contraatac, Nachtigall 
trece de Sătmăreanu, 
precis la Naumann oare 
o puternică lovitură de cap : min. 
72 și 0—3. Reușim,

germani au exploa- 
f la grante ale a oa
la primul gol Boc, 
l-au lăsat liber pe 
reluat în plasă o

centrează 
înscrie cu

în sfîrșit, 
după numai un minut, să rediț- 
cem scorul prin Frățilă, după b 
combinație cu Naghi. Ultimele 18 
minute ne aparțin, dar...

Tinerii jucători ai echipei noas
tre olimpice s-au comportat de 
multe ori fără vlagă.

Arbitrul cehoslovac Radoslăv 
Fiala a condus echipele:

R. D. GERMANA: Groy —■ 
Preuse, Carow, Bransch —- Rock, 
Seehaus — Nachtigall, Naumann, 
Stein, Irmscher, Lienemann.

ROMÂNIA: Gornea (min. 46 
Niculescu) — Sur dan, Boc, D. Ni
colae, Sătmăreanu — Jamaischit 
Pescaru — Pantea (min. 46 Im* 
cescu), Libardi (min. 46 Naghi)> 
Frățilă, Ciornoavâ (min. 66 
Gyorfi),



Ieri, Cristinel vine de la 
scoală, trintește ghiozda
nul cit colo, scoate carne
tul de note din buzunarul 
sortului și începe să sară 
într-un picior prin casă.

— încă un 10! spune el 
vesel.

— La ce ? întreb.
— La compunere. Ghici 

ce ne a dat ?
— „Cum vă jucați în 

timp ce părinții vă fac lec
țiile11

— In primul find — se 
supără el — mie nu-mi 
face nimeni lecțiile. Dim
potrivă, as putea spune, 
eu sint acela care ajut une
le persoane să-si facă...

— Cristinel, te implor, 
mai încet că ne-aude 
mea !

— Bine, treacă de 
mine! face el. C.e-ai 
scris pentru miine ?

— „Semnele toamnei1 
spun eu cu glas

— Usor! Asta 
și nouă. Cum ai

— A venit

lu-

la 
de

.« — 
stins, 
ne-a dat 
început? 
toamna ! 

I-ain văzut, întîile semne. 
Asociația sportivă Aurora, 
de pildă, a început acțiu
nea lăudabilă de a trece 
acum normele „Insignei de 
polisportiv4* la nalație. Lu
cru îmbucurător, deoarece

rostul înotului este să că
lească organismul. Or, așa 
cum s-a gîndit și respecti
va asociație, acum este mo- 

mai potrivit ca 
să-și călească 

Vorba aia : 
bine!

Vil dbVLldllC, 
mentul cel 
membrii ei 
organismul. 
O dată și 

— Taie!
— De ce?
— Taie — insistă Cris-

— si scrie cum îfitind

— Șterge!
—, Și asta, Cristinel ?
— Și! Ce-ai mai scris?
— Cunoaștem că toamna 
sosit și după meciurile»

din cadrul campionatului 
republican de fotbal, al 
cărui „tur“, după cum 
știm, se dispută în acest 
frumos anotimp, 
după felul în care 
casări cei de la

foileton
eu !... A venit toamna, 
văzut întîile semne.

Adică, 
fac în- 

Vatra

spun 
I-am 
Frunzele pomilor din gră
dină au îngălbenit, stru
gurii s-au copt. Venirea 
toamnei o mai putem ob
serva... După ce mai pu
tem observa venirea toam
nei ?

— După lucrările neter
minate de la sala de sport 
a liceului Dimitrie Cante- 
mir din Capitală. In fond, 
ce haz avea ca aceste re
parații să fi fost făcute 
în timpul vacanței? Atunci 
nu solicita nimeni sala. 
Părerea mea e că Mihail 
Sebastian dintr-un aseme
nea caz s-a inspirat etnd 
a dat titlul uneia din pie
se „Jocul de-a vacanța**.

de fot-Dome! la meciurile 
bal: 7 LEI BILETUL, IN
TRAREA GENERALĂ ! In. 
diferent dacă stai la peluză, 
la tribună, sau în picioare. 
Ce vreți ? „A venit toam
na și băieții au nevoie de 
multe!“. Mîine, poimîine, 
îi prinde iarna fără o 
murătură, o varză, un mag
netofon stereofonic!...

Apropo ! Mult mai corect 
procedează cei de la „Fa
ianța Sighișoara11. Vrea 
omul să ajute acum, toam
na, echipa care se zbate 
pe locul 12 în clasament, 
n-are decît să participe cu 
5 lei la tombola „sportivă- 
organizată în acest scop. 
532 DE CÎȘTIGURI, 
DOUĂ EXTRAGERI A

PATRU NUMERE, TREI 
EXTRAGERI A... FRIGI
DERE, TELEVIZOARE etc. 
Tragerea însă, la... 17 IU
LIE A.G.! Nu s-a făcut la 
17 iulie, la 17 august, la 
17 septembrie, se face la 
17 octombrie. Bilet să iei!

Sau tichet. Tichet elibe
rat de club (deci, nu abo
nament tip UGFS) cum au 
sute de suporteri brașoveni 
care, tot acum, toamna, 
merg pe stadion fără să 
plătească. Chipurile, „ȚIN 
CU ECHIPA!11. O încu
rajează... moral! Că mate
rial o „susțin11 cei 2—3000 
de tineri care la fiecare 
meci sar gardul stadionu
lui Tractorul. Vezi sonda
jul făcut cu ocazia parti
dei Steagul roșu Brașov— 
Farul Constanța: 4 652 DE 
BILETE V1NDUTE, 10 000 
DE SPECTATORI!

Un alt semn că a sosit 
toamna este și acela...

— De ajuns! se revoltă 
Cristinel. Astea nu sint 
semne de toamnă!

— Dar ce sint ?
— Semne de... întrebare!
— Ai dreptate. In cazul 

ăsta, ce fac ?
— Șterge tot și scrie!
— Scriu.
— „Toamna se cunoaște 

după frunzele îngălbenite 
ale pomilor din grădină, 
după struguri...**

VASILE TOFAN

La patinoarul artificial din parcul „23 August" continuă cu succes * 
tiile ansamblului sovietic de patinaj artistic cu spectacolul „Feerie p» g/ma;| 

Artiștii sovietici au impresionat publicul prin clasa patinajului lor, prl 
tr-o înaltă măiestrie interpretativă.

Programul alcătuit cu mult gust prezintă în cele două părți ale sale, 
lingă o feerie de iarnă, pe teme populare, numeroase numere de dans modi 
și acrobatic, momente comice.

Spectacolele încep zilnic la ora 19,30. Biletele se găsesc la casa p 
nourului.

LUPTt

Brașov, Argeș și Bana 
desemnat campionii

Regiunile

Hî-
Foto : R. Vilara

Carol Corbu, o speranță a atletismului nostru pen
tru proba de triplu salt

Jocurile europene pentru juniori
Astăzi încep Ia Odesa 

întrecerile din cadrul 
Jocurilor europene de 
juniori, competiție echi
valentă cu un campionat 
european. De altfel edi
ția din acest an a între
cerilor, ca și cea din 
1964 de la Varșovia, re
prezintă un nou experi
ment pentru specialiști 
mai înainte ca forul at
letic internațional să ia 
o hotărîre definitivă în 
organizarea cu regulari
tate a unor campionate 
europene pentru juniori.

La Odesa vor lua par
te o serie de tineri at- 
leți foarte valoroși în 
frunte cu campioana eu
ropeană la 800 m Vera 
Nikolici.

Țara noastră va fi re
prezentată de următorul 
lot de sportivi: P. Cio
banu, C. Nichifor, 
Iliescu, B. Hugel 
sprint, I. Nicolae, I. 
ma — semifond, D. 
dioșanu, D. Grama 
garduri, R. Rusu, 
Cefan — obstacole, C. Corbu — tri
plu, C. Ivan — prăjină, St Giubelan 
suliță, Șt. Sișcovici — ciocan, A. Sep- 
ci — decatlon,- FETE : EL Baciu;.—■ 
400 și 800 m, M. Salamon lungi
me, El. Lefter — greutate, A. Menis 
— disc, M. Ciurea — suliță, Ed. 
Schal — pentatlon.

Gh.
• Sîmbătă și duminică se va des- 

îășura la Pitești întâlnirea interna
țională de atletism dintre reprezen
tativele regiunilor Argeș- și Pleven 
(Bulgaria). Meciul contează ca re
vanșă a întîlnirii desfășurate, anul 
acesta la Pleven și în care victoria 
țț aparținut atleților români.

CICLISM

45 km pe orâ
în etapa Oradea —Arad!

(Urmare din pag. lj tul final a fost cîștigat de Vianen. Cel 
de-al doilea pluton a sosit la 8:43.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. Gerard 
Vianen 2 h 32:42, 2. I. Ardeleanu, 3. 
de, Groot, 4. H. Benjamins, 5. Gabriel 
Moîceanu, 6. V. Eghed, 7. W. Ziegler, 
8. Francisc Gera și încă 13 rutieri în 

trec în ordine Șt. Suciu, T; Vasile, N; același timp.
- - - - CLASAMENTUL GENERAL INDIVI

DUAL: 1. Gh. Suciu (București), 26 h 
17:13. 2. I.' Cosma (Steaua—Dinamo) Ia 
0:48, 3. T. Vasile (România tineret) la 
0:52, 4. G. Ciocan (Steaua—Dinamo) la 
2:53, 5. N. Ciumeti (București) la 3:31, 
6. Ștefan Sucia (România tineret) la 
13:31, 7. G. Dumitrescu (România) la 
16:10, 8. Ludovic Zanoni (România) la 
16:29, 9. Gerard Vianen (Olanda) la 
17:37, 10. Fr. Gera (România) la 19:53. 

CLASAMENTUL GENERAL PE ECHI
PEI 1. București 79 h 16:09, 2. Româ
nia tineret la 9:20, 3. Steaua—Dinamo 
la 9:56, 4. România la 24:44, 5. Olanda 
la 50:56, 6. Ploiești la 1 h 31:16.

Vineri are loc etapa ■ X-a Arad— 
Deva, 152 km.

din urmă se aflau Al. Sofronîe (el ,va 
părăsi locul VI din clasamentul gene
ral) ți Gh. Moldoveanu. In rest, cicliști 
din a doua parte a clasamentului gene
ral. La sprintul de la Salonta (km. 43) 

L. _.L._ Șt. Sttzlt., T. Y'—IL, . ÎL 
Ciumeti și G. Vianen. Intre cel» două 
grupuri distanța crește văzînd ca ochii. 
La Chișineu—Criș trei evenimente >i £iu- 
meti cîștigă sprintul, distanța dintre 
plutoane a ajuns la 4 minute, iar la 
ieșire bariera li reține pe fruntași un 
minut.

La Arad, numeroși localnici au venit 
să-i intîmpine pe cicliști. Ei îl aplaudă 
mai întîi pe veteranul Gh. Boxoneață, 
fost ciclist, participant la prima ediție 
a „Turului României11 (1934), astăzi în 
virată de 74 de ani. (El a venit de la 
Arad pe bicicletă pînă la Orașul Cheor- 
glie Gheerghiu-Dej, pentru a întîmpina 
caravana ciclistă, și a continuat drumul 
(în mașină, firește) pînă în apropiere de 
Arad, rulind apoi pe bicicletă pînă la 
itaia de sosire a etapei a IX-a). Sprin-

Steaua-Rapid 2-2
Una din restanțele campionatului 

republican de polo a opus ieri, la 
ștrandul Tineretului din Capitală, for
mațiile Steaua și Rapid București. La 
capătul unui joc foarte frumos, desfă
șurat in limitele unei perfecte sporti
vități, cele două echipe au terminat 
la egalitate : 2—2 (0-0, 0-0, 2-2, 0-0).

în primele două reprize, ambele for
mații au avut perioade de dominare, 
dar nici una n-a reușit să deschidă 
scorul. De-abia în al treilea „sfert11 
am putut consemna primele (și de alt
fel singurele) goluri. Steaua a condus 
cu 1—0 și 2—1 prin punctele înscrise 
de Culineac și Firoiu, dar de fiecare 
dată feroviarii au ripostat cu acțiuni 
precise concretizate de Băjenaru. Par
tida a fost corect arbitrată de dr. I. 
Drăgan.

într-un alt meci restant, desfășurat 
miercuri, Steaua a întrecut pe Progre
sul București cu 7—1 (2—0, 2—0, 
2—I, 1—0) prin golurile marcate de 
Bădiță 8. Neacșu 2, Culineac și Szabo. 
Pentru Progresul a înscris D. Lăză- 
rescu.

Campionatul pe echipe îo cifre
înaintea ultimei etape din turul cam-

pionatuluî republican pe echipe, clasa-
mentul arată astfel :

SERIA I
1. Galați 1 2 ftl 36:24 7
2. Dobrogea J2I1 35:25 7
3. Argeș 4- Ploiești 3 2 ț 1 34:2» 7
4. București 2101 18:22 4
5. Iași + Bacău +

Suceava 2 • 0 3 17:43 3

SERIA A n-A
1. Cluj 4- Hunedoara MO 1 37:23 7
2. Crișana + Maramureș 3 2 0 1 36:24 7
3. Oltenia 3 2 0 1 35:25 7
4. Banat 2 1 0 1 20:20 4
5. Mureș-A.M. + Brașov 3003 16:44 3

HANDBAL

și-au
Steagul roșu• în sala clubului

Brașov a avut loc etapa regională a 
campionatelor republicane individua
le la lupte greco-romane și libere. 
Prezența în concurs a luptătorilor 
fruntași brașoveni a dat un plus de 
spectaculozitate întrecerilor. S-au evi
dențiat în mod deosebit sportivii de 
la Steagul roșu, Rulmentul, A.S.A. 
Brașov și A.S.A. Sibiu.

Iată campionii la „greco-romane“, 
în ordinea categoriilor: I. Vasile 
(Rulmentul), I. Meszaroș (Steagul 
roșu), I. Vaideș (Steagul roșu), L. 
Moașa (Steagul roșu), N. Baciu (Stea
gul roșu), M. Roth (Rulmentul), D. 
Agapie (A.S.A. Sibiu), I. Marinache 
(Steagul roșu). „Libere" : D. Bătrin 
(Steagul roșu), I. Iancău (A.S.A. Bra
șov), St. Istache (Steagul roșu). Șt. 
Popescu (Steagul roșu), L. Ambruș 
(A.S.A. Brașov), G. Feuzun (A.S.A. 
Brașov), T. Dop (Rulmentul), I. Her
man (Steagul roșu). (C. GRUIA — 
coresp. reg.).

• La întrecerile etapei regionale 
au venit luptători din orașele Pi
tești, Cîmpulung Muscel, Rm. Vîlcea 
și Găești, înregistrîndu-se astfel cea 
mai numeroasă participare de pînă 
acum. Meciurile au fost de un bun 
nivel tehnic și au fost dominate de 
sportivii piteșteni, care au cucerit 
7 din cele 8 titluri puse în joc. Iată 
campionii regiunii Argeș, la „greco- 
romane’, în ordinea categoriilor: 
N. Dumitrescu, St 
căroiu, V. Merciu, 
stantin (Cîmpulung 
și D. Miriță. (AL. 
resp. reg.).

Ciortea, M. Vă- 
Fl. Dan, FI. Con- 
Muscel), E Vas» 
MO MET E — co-

• Timp de două zile, în sala de 
sport din Timișoara s-au desfășurat 
întrecerile pentru titlul regional, la 
care au participat cei mai buni lup
tători din Reșița, Arad, Lugoj șl

Etapa de ieri din

seria studențească a campionatului
Echipele studențești participante 

la seria a Il-a, rezervată lor în cadrul 
campionatului republican, au dis
putat ieri o nouă etapă. Iată re
zultatele înregistrate: MASCULIN: 
I.CJ1. București — Știința Petroșenl 
11—15 (7—6), după un med fru
mos, abundent în faze rapide șl 
spectaculoase; Politehnica București 
— Universitatea Craiova 28—10 
(11—3): Politehnica II Timișoara— 
Politehnica Brașov 12—15 (10—9); 
Institutul Pedagogic Bacău — Uni
versitatea II București 17—13 (9—6) 
FEMININ: Universitatea II Bucu
rești —• Politehnica Galați 1—12 
(1—5); Politehnica București — Uni
versitatea II Timișoara 0—11 (0—5); 
Institutul Pedagogic Bacău — Uni
versitatea Cluj 2—20 (I—8); Poli
tehnica Iași — Institutul Pedagogic 
Tg. Mureș 4—1 (3—0).

DINAMO BACĂU — STEAUA
10—16 (4—11)

Peste 
la a- 
etapă

li

BACĂU 22 (prin telefon).
3 500 de spectatori au asistat 
cest meci restanță din prima 
a seriei I masculine. Dinamoviștil, 
dornici să reediteze victoria 
campionatul trecut, 
risipă de energie, 
trece de apărarea 
reștenilor, în care 
tarul Dincă; Handbaliștil
Steaua au jucat calm, folosind foar
te des contraatacurile. Mai buni 
realizatori Gruia șl Marinescu, iar 
de la gazde Ilorobăț și Papp. A 
arbitrat V. Reissner.

din 
au făcut o mare 
dar n-au putut 
fermă a bucu- 
a excelai por- 

de la

GH, DALBAN-corespondent

Timișoara. Majoritatea meciuri! 
s-a ridicat la un bun nivel'* tehrJ 
sportivii folosind o gamă variată I 
procedee tehnice. Era și firesc aci 
lucru deoarece este cunoscută caii! 
tea sportului luptelor greco-ronjJ 
în regiunea Banat. |

Iată campionii, în ordinea cated 
riilor : N. Cristian (C.F.R. Timișoar] 
V. Cenda (C.S.M. Reșița), P. Popes 
(C.S.M. Reșița), M. Bolocan (C.S. 
Reșița), T. Bugariu (C.F.R. Timișd 
ra), I. Ciobanu (C.F.R. Timișoar 
N. Volostiuc (Vagonul Arad), P. H« 
dovan (A.S.M.T. Lugoj). (I. JURA 
coresp.).

X

*

S

ÎN FILMUL

Scenariul ți regia : MICHAEL 
CACOYANIS

după romanul lui NIKOS 
KAZAN TZAKIS

In alte roluri: 
ALAN BATES, IRENE PAPAS, 

LILA KEDROVA

Film distins cu :

Oscar 1964 pentru imagine ți 
scenografie,

Oscar 1964 artistei Lila Kedrova 
pentru cea mai bună interpretă 
feminină, în rol secundar.



După patru meciuri în acest campionat, Steagul roșu n-a acumulat 
lecît un singur punct A marcat un gol în 360 de minute, în schimb a 
•rimit 11! Urmarea: ultimul Ioc în clasament. Doar atît poate echipa 
constructorilor de autocamioane din Brașov ? Hotă rit, nu ! Antecedentele 
> recomandă ca o formație de valoare, cu pretenții spre partea de sus 
i piramidei formațiilor noastre.

ie scurt, acest 
In prima etapă

■Să rememorăm, pi 
Iceput de sezon. Ir 
leagul roșu a cedat la un scor ne- 
■rosimil Jiului (0—7), în a doua a fost 
■trecută pe teren propriu de Farul
■ 3—1, la Bologna a pierdut primul 
Io cu 1—7 și tot acolo a întrecut
■ 2—0 pe Atletico Madrid, campioa- 
n Spaniei, formație cotată printre 
lie mai bune din Europa! Au ur
lat : 0—0 cu Steaua la Brașov și 
f-J cu Universitatea la Cluj. Deci 
teultate și comportări contradictorii, 
Bktiînd între foarte bine și foarte 
lab, într-un răstimp de 2—3 zile, 
k chiar de la o repriză la alta, 
jorespondentul nostru în Italia ne 
pmunica după partida cu F.G. Bo- 
jgna că Steagul roșu fusese aplau- 
btă în prima repriză (0—1 în fa- 
joarea echipei italiene) pentru jocul 
pu frumos. A urmat însă căderea 
En repriza a doua, cu trei 
Limite în patru minute I 
I Care să fie cauzele acestor 
j reveniri ? Am încercat
Iflăm acum cîteva zile, la Brașov. 
Lm cercetat, am întrebat, am discu- 
pt cu zeci de oameni, suporteri, ju- 
lători, antrenori, tovarăși din condu- 
lerea secției și a clubului. Conclu- 
liile nu diferă prea mult de cele 
[ublicate în ziarul nostru cu aproape 
n an\ în urmă, în articolul intitulat 
Steagul roșu — o echipă de la care 
șteptăm mai mult". Asta înseamnă 
ă cei în drept au dat o mică im- 
lortanță semnalului de alarmă tras 
Rimei.
| întrebarea asupra căreia am insis- 
nt a fost aceasta: care să fie cau- 
ele startului slab al Steagului roșu ?

goluri

căderi 
să le

„NICI NOI NU ȘTIM 
CAUZELE !"

B Este părerea lui CAMPO. NAFTĂ- 
BSĂILĂ e mai explicit : „N-am avut 
■imp să facem pregătiri serioase pen- 
Bru acest campionat". Doar NECULA 
Brune, într-o măsură, degetul pe 
Bană : „Depinde de felul cum LUAM 
Bocul*.
I Noroc cu antrenorul secund, Pro- 
ta, mai larg — el, de astă-dată — 
In declarații: „Cauza startului slab 
tred că este oboseala acumulată 
■lupă un sezon foarte încărcat. Astă 
Iarnă jucătorii s-au pregătit în ve- 
Kerea meciurilor cu Espanol Barce
lona, din „Cupa orașelor tîrguri*. Și, 
Bit timp ce alte formații se odihneau, 

roi ne antrenam pe nămeți. Nu era 
rorba de o pregătire oarecare, ci de 
iha foarte bună. Deci, pe un orga- 
2sm nerestabilit, s-a plecat în 1966 
St un efort foarte mare, peste posi- 
MlitățSle jucătorilor noștri. Au ur
inat, după terminarea campionatului, 
12 zile de vacanță pentru toți jucă
torii. Din această cauză perioada de 
pregătire pentru noul campionat a 
ost destul de scurtă. Asupra gra
iului de pregătire ne-a Înșelat și 
meciul cu selecționata orașului Ha-

La Petrolul și Dinamo Pitești:

Pregătiri pentru „Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa orașelor tîrguri"

Miercuri 28 septembrie două echipe 
românești, PETROLUL PLOIEȘTI și 
(jlNAMO PITEȘTI, debutează în com
petițiile europene respective. Ieri dimi
neață am luat legătura telefonică en 
cele două cluburi pentru a afla ultimele 
amănunte privind jocurile eu F. G. Li
verpool și respectiv F. G. Sevilla.

PETROLUL PLEACA LUNI 
LA LIVERPOOL

Echipa campioană, Petrolul Ploiești, 
V*. pleca luni spre Anglia, unde urmea
ză să intîlnească, miercuri, pe F. G. Li
verpool, în cadrul „Cupei campionilor 
europeni”. Tov. Gh. Manta, secretarul 

itehnic al clubului, ne-a comunicat că 
antrenorul G. Cemăianu va pleca azi în 
Anglia pentru a putea urmări jocul pe 
carc-1 va susține mîine Liverpool în ca
drul campionatului englez. In lipsa lui, 
antrenamentele vor fi conduse de antre
norul secund, Nicolae Marinescu. In pro
gram figurează o pregătire specială de 

■■i- zile, facilitată de amînarea meciu- 
țui Farul—Petrolul din etapa a Vl-a a 

novra, cîștigat relativ ușor. Astfel 
am ajuns la Petroșeni..."

Președintele secției de fotbal, tov. 
G. TEODORESCU, face o serie de 
completări interesante: „După cele 
12 zile de vacanță totală, am debu
tat în „Cupa de vară" cu o pregă
tire de numai 8 zile, iar noul cam
pionat l-am abordat cu un potențial 
fizic scăzut. De altfel, după părerea 
mea, aceasta este principala carență 
a echipei: sfntem deficitari din punct 
de vedere fizic. Apoi o serie de ju
cători ne dau încă bătaie de cap. 
De pildă, Adamache. Dorind cu orice 
preț să facă deplasarea In Italia, a 
ascuns faptul că e bolnav. Din a- 
ceastă cauză am primit 4 goluri la 
Petroșeni și două cu Farul. Nu a 
spus că e bolnav decît după ce in

casase alte 4 goluri de la F.C. Bo
logna. Mai sînt și o serie de cauze 
interne, printre care îmbolnăvirea 
antrenorului Ploeșteanu, înaintea jo
cului cu Jiul, fapt care a adus cu 
sine un fel de amorțeală; a dispă
rut din echipă spiritul colectiv, în- 
tr-ajutorarea și sprijinul reciproc pe 
teren ; au apărut imixtiuni în proble
mele de conducere a echipei, ceea 
ce, antrenorul Ploeșteanu, pe bună 
dreptate, nu admite".

Alte amănunte interesante ni le-a 
spus tov. ION CHIHAIA, secretar 
coordonator al clubului: lipsesc te
renurile de antrenament (și de aceea 
aparatele ajutătoare nu pot fi mon
tate nicăieri); o serie de jucători 
sînt nerestabiliți (Adamache, Gane, 
Gyorfi), iar alții ieșiți din formă 
(Goran, Selymesi) — toate cu urmări 
asupra potențialului echipei.

Iată și cîteva concluzii, cu care 
sîntem întrutotul de acord, ale prof. 
TEODOR VERDEȘ, secretar tehnic al 
clubului. Prima: „Ca să faci sport 
de performanță este necesar ca ju
cătorii SA DEA mai mult. Antre
norul poate face destule fn orele de 
pregătire, dar în focul luptei sportive 
iese în evidență personalitatea jucă
torului. Cel care, cum se spune, 
uneori poate cîștiga singur un meci. 
Or, la noi, la Steagul roșu, astfel de 
jucători nu prea există*. A doua: 
„Atacul este marea deficiență a echi
pei: jucători scunzi, „cavalerie ușoa
ră*. care nu se pot bate cu apărările 
masive șl bine organizate. Iar cel 
de la care așteptăm mai mult, pen
tru că are și forță, Goran, arată o 
latență totală, în loc să depună efor
turi suplimentare în pregătirea sa*. 
A treia: „Majoritatea jucătorilor nu 
se pregătesc pentru antrenamente, nu 
știu 
cum

să se odihnească, nu știu cit, 
și cind să mănînce. Ar trebui

categoriei A. „Avem o singură incerti
tudine: nu stins dacă-l vom putea uti
liza pe M. Ionescu, portarul nostru titu
lar, care s-a reaccidentat în partida d» 
miercuri de la Gera“, ne spunea tov. 
Manta.

„INSISTAM PE FINALIZARE"

Antrenorul echipei piteștene. Ștefan 
Vasile, ne a vorbit despre pregătirile 
în vederea partidei cu echipa spaniolă. 
Rezumînd, se poate spune dă la cele 
patru antrenamente efectuate săptămîna 
aceasta, ca și la jocul disputat miercuri 
cu Flacăra Moreni (5—2 pentru Di
namo) s-a insistat asupra îmbunătățirii 
finalizării. „Și aceasta pentru că Efti- 
mie se încadrează cam greu cu sistemul 
de joc al echipei noastre. De aceea am 
lucrat foarte mult cu el și cu restul 
de jucători din linia de atac“, ne-a spus 
antrenorul Șt. Vasile. încă o problemă 
căreia i s-a acordat o atenție deosebită 
la antrenamentele din această săptămînă 
a fost readucerea lui Dobrin (care a 
fost bolnav cîtva timp și a lipsit de la

dorința șl realitate...
mai multă atenție din partea lor 
și în această direcție".

Cu toate aceste deficiențe, Steagul 
roșu a învins cu 2—0 pe Atletico 
Madrid. Cum ? „Datorită unei con
centrări deosebite", răspunde NÂF- 
TĂNĂILĂ. „Dar cu voința nu poți 
suplini lipsa de pregătire", este de 
părere tov. ILIE PREDOVICI, preșe
dintele Consiliului regional UCFS 
Brașov. Și dînsul adaugă : „Nu poate 
fi vorba de o pregătire bună din 
moment ce curba valorii oscilează 
de la foarte bine la foarte slab*.

Perfect adevărat. Deci, în ultimă 
instanță tot pregătirea este „buba*. 
După părerea noastră, la Steagul 
roșu ar trebui să se mai acorde im
portanță și unei alte laturi a pregă
tirii și anume celei psihologice. 
Fiindcă s-a văzut cît de mult con
tează moralul. Necula singur o spu
nea cînd ne-a declarat că „Depinde 
de felul cum LUĂM meciul* 1

Iată dar o parte din cauzele acestui 
start slab (cauze pe care Campo... 
nu le știa!). Pentru că mai sînt șl

altele ca, de pildă, lipsa de încredere 
în juniorii proorii.

„CE, VREI SÂ-MI IEI LOCUL?"

Din curiozitate am răsfoit legiti
mațiile jucătorilor de la Steagul roșu. 
Cei mai multi sînt din București, 
Ploiești, Oradea, Tg. Mureș ele. De 
ce ? Oare în orașul de la poalele 
Tîmpei nu există copii care să Iu
bească fotbalul ? Nu se poate afirma 
acest lucru, pentru că l-am contra
zice pe tov. Ion Chihaia, care ne 
spunea că „terenul de la stadionul 
Tineretului este supraaglomerat, fiind
că aici fac antrenament copiii și ju
niorii de la centrul organizat de fe
derație, precum și echipa din cate
goria A. în total, 120 de oameni pe 
un teren !* înseamnă că material 
uman există. Numai că nu i se a- 
cordă încrederea necesară, în locul 
tinerilor remarcați în echipa de ju
niori fiind preferați... cei din gră
dina vecinului.

Exemple ? Sînt destule. în noiem
brie trecut, Ștefan Hidișan — unul 
dintre foștii jucători al echipei, în 
prezent antrenor la juniori — declara 
că-și pune mari speranțe în juniorii 
Bădițoiu, Lazăr, Rotaru și Stol. Dar, 
sublinia el în același timp, toți patru 
au nevoie de încă un an de lucru 
pentru a avea gradul de pregătire 
necesar categoriei A. Dar iată, a- 
proape că a trecut anul șl de nici 
unul nu se pomenește în formația 
Steagului roșu. Ba, mal mult, dintre 
ei doar Lazăr șl Stol mal sînt la 
Steagul roșu. Tot la juniori. Bădițoiu 
a plecat, iar Rotaru („un talent ex
cepțional, cel mai bun junior al ta
berei organizate de F.R.F. In 1965", 
după cum ne spunea prof. Gh. Ola) 
a_. renunțat la fotbal. A renunțat 
la fotbal 1 Este greu, cînd ai în-

pregătire) la forma lui cea mai bună. 
Mijlocașul piteștean s-a comportat bine 
în meciul cu Flacăra Moreni și sînt 
semne că el va reveni la forma care 
l-a consacrat. „Dar pină la jocul cu 
F.G. Sevilla, foarte greu se anunță cel 
de duminică cu Steaua, de aceea îl so
cotim un fel de repetiție generală pen
tru meciul din „Cupa orașelor tîrguri*. 
Duminică, Dinamo Pitești va alinia e- 
chipa: Coman — I. Popescu, Barbu, I. 
Stelian, Olteana — Dobrin, Țîrcovnicu 
— G, Radu, Eftimie, Naghi, Țurcan. 
Rezervă la înaintare: Pop.

SE APROPIE Șl DEBUTUL STELEI

După cum se știe, cîștigătoarea „Cu
pei României", Steaua București, va în- 
tllni pe F. G. Strassbourg, deținătoarea 
„Cupei Franței” în cadrul „Gupei cupe
lor”. Primul joc va avea loc la Stras
sbourg la 5 octombrie, iar returul la 
București, la 12 octombrie. Al doilea 
joc va fi condus de trei arbitri din Ci
pru : Mihailidis, Papapetrou și Iluniades. 

drăgit acest sport, să pui ghetele 
în ladă. Desigur că Rotaru a avut 
motive serioase, printre care cel mai 
important este acela că nu era privit 
cu plăcere de jucătorii mai vîrstnicl. 
Și nu numai el. Primul care mani
festa neîncredere în juniori era chiar 
antrenorul Ploeșteanu. De aci și pînă 
la „Ce, vrei să-mi iei locul în echi
pă ?" rostit de unii dintre fotbaliștii 
titulari (ca de pildă Campo) nu a 
fost decît un pas. Și atunci, ce să 
facă juniorii ? Plecau care pe unde 
puteau, fiindcă voiau SĂ JOACE 
fotbal. în afara lui Bădițoiu, mai e 
cazul lui Negrea (fost la Siderurgis- 
tul și actualmente Ia Steaua), Grecea 
(la Știința București), Ciupa (la Me- 
trom), Miculaș (la Minerul Baia 
Mare), Dan Grigore (la Codlea).

Un alt tînăr și talentat fotbalist 
brașovean, selecționat în naționala 
de juniori, bate cam de mult Ia por
țile echipei de seniori: Cadar. Por
țile însă rămîn închise.

Să mai notăm și faptul că o bună 
bucată de timp juniorii nu și-au pri
mit drepturile prevăzute în regula
mentul de funcționare a centrelor 
de copii și juniori. Așa stînd lucru
rile cu pepiniera proprie, să ne mai 
mirăm că Steagul roșu își comple
tează echipa cu jucători formați în 
alte locuri ?

★

N-are rost să mai scoatem la 
iveală incă o dată concluziile care 
se desprind din relatarea fapte
lor. La clubul sportiv Steagul roșu 
există tehnicieni capabili, exce- 
lenți cunoscători ai problemelor 
de care a fost vorba în materia
lul de față. Un lucru este esen
țial și de la el trebuie pornit în 
munca de redresare a echipei : 
ultimul loc în clasament nu cores
punde valorii reale a jucătorilor. 
Și, pentru a fi stimați de cei pe 
care-i reprezintă pe terenul de 
sport, elevii antrenorului Ploeștea
nu trebuie să abordeze fiecare 
partidă așa cum au abordat-o 
pe cea cu Atletico Madrid, tre
buie să se dăruiască jocului. Nu
mai atunci cartea lor de vizită 
va fi la înălțimea reputației pe 
care și-o doresc.

MIRCEA TUDORAN

PRONOSPORT
AVANTAJELE CELOR CARE JOACA 
LA TRAGEREA AUTOTURISMELOR 

LOTO
înaintea fiecărei trageri pentru 

autoturisme, așa cum este cea din 
27 septembrie a.c., participanții se 
gîndese la avantajele pe care le o- 
feră tragerea respectivă. Tocmai de 
aceea socotim necesar să amintim 
că avantajul cel mai mare al celor 

care joacă Ia tragerea autoturisme
lor Loto de marți 27 septembrie 1966 
este acela că pot intra în cîteva zile 
în posesia unui autoturism (după 
omologarea biletelor). Se atribuie 
autoturisme : Fiat 1800, Renault 10 
Major, Fiat 850 .+ 12.000 lei, Fiat 600 
șl Trabant 601.

De acest mare avantaj, s-au con
vins pînă acum, numai Ia tragerile 
autoturismelor, peste 100 de parti-

DE LA I.E.B.S.
• Pentru jocul de fotbal PRO- 

GRESUL-POLITEHNICA TIMIȘOARA 
de sîmbătă de pe stadionul Repu
blicii, biletele se găsesc de vînzare 
la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
agenția C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, Dinamo, 
Giulești, patinoarul „23 August", par
cul halelor Obor și la agențiile Loto- 
Pronosport din calea Victoriei nr. 2,

Golgeterii 
categoriei B

SERIA I (50 DE GOLURI)
3 GOLURI: Cernega (Oțelul Ga

lați) Coman (Ceahlăul P. Neamț);
2 GOLURI: Floruț (Metalurgistul

București), Stăncuîescu (Oțelul Ga
lați), Olteanu (Ceahlăul P. Neamțl, 
Mileșan și Ochea (Metrom Brașov), 
Drăgan (Flacăra Moreni), Nuțu (Di
namo Victoria București), Panait 
(Dinamo Bacău) — 1 penalti; <

1 GOL: Băluță, Rednic și Naum- 
cef (Dinamo Bacău), Aescht și La- 
zarovici (Metrom), Marinescu, Fili- 
mon și Tăbîrcă (Oltul Rm. Vîlcea), 
Buzatu și Gavril (Chimia Suceava), 
Albină — 1 penalti (Flacăra Moreni), 
Ștefan, Feodot, Ciuleanu și Dobrescu 
(Dinamo Victoria), Georgescu și Ma
rin (Metalurgistul), Zgardan și 
Stoian (Progresul Brăila), David 
(Oțelul), Lucescu — 1 penalti, Vasi- 
lescu și Angelescu (Știința Bucu
rești), Sălceanu, Brîndușescu și Voica 
(C.F.R. Pașcani), Cojocaru și S. Bre
lan (Siderurgistul Galați).

SERIA A II-a (88 DE GOLURI)

5 GOLURI : Laufceag (C.S.M. Si
biu), Sasu (Minerul Baia Mare) — 
1 penalti, N. Alexandru (Crișul Ora
dea) — 2 penalti;

4 GOLURI : Arnoțchi (C.S.M. Re
șița), Sacaci III (Crișul), Cotroază 
(Minerul Lupeni) — 1 penalti, Dom- 
brovschi (Vagonul Arad) — 1 pe
nalti ;

3 GOLURI : Seceleanu (C.F.R. Ti
mișoara), Tilicea (Gaz metan Me
diaș) ;

2 GOLURI: Roman și Bacoș (Clu
jeana), Bohoni (Minerul Baia Mare), 
Lungu și Dragomir (A.S.A. Tg. Mu
reș), Sardi (Ind. sîrmei C. Turzii) — 
1 penalti, Mureșan II (Crișul), Dodu 
(Gaz metan), Toma (Vagonul Arad), 
Ghergheli (A.S. Cugir);

1 GOL: Pavlovici, Dumitriu III și 
Vegh (A.S.A. Tg. Mureș), Varga și 
Georgevici (C.S.M. Reșița), Miculaș, 
Vaida — 1 penalti și Snacovschi 
(Minerul Baia Mare), Neagu, Duca, 
Fluieraș, Drăgoi, Curlu, Mardan 
(Unirea Dej), Scheau, Chezdi — 1 
penalti și Gertner (Gaz metan), Hă- 
dăreanu, Stanciu (Clujeana), Farcaș, 
Precup și Grofu (Minerul Lupeni), 
Macavei (Vagonul Arad), Kiss (A.S. 
Cugir), Curuț (C.F.R. Arad), Samson, 
Lungu și Covaci (C.F.R. Timișoara), 
Vuici, Flichiș și Văcaru (C.S.M. 
Sibiu).

cipanti. Dintre aceștia amintim pe 
ORZA ION din Sighet și TUDORICU 
ION din comuna Teișani, regiunea 
Ploiești, care au cîștigat cîte un 
autoturism FIAT 1800, DUMITRU 
LEONTE — Simeria, VASILE POP 
— Brașov și VASILE RUSU — Bucu
rești, care au obținut cîte un auto
turism Fiat 1300 + 18.600 lei ș.a.

Un alt avantaj este acela că se 

pot obține premii și cu 2 numere 
cîștigătoare (în bani).

Deci, procurați-vă din vreme bilete 
pentru tragerea autoturismelor. Ju- 
cînd aceleași 3 numere pe mai multe 
bilete sau în seturi de 24 lei, vă 
măriți șansele de cîștig.

Tragerea LOTO de azi are loc la 
Craiova.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

calea Griviței nr. 121, calea Dudeștl 
nr. 88, bd. 1848 nr. 39, str. Cotro- 
ceni nr. 8, piața ' Progresul (șos. 
Giurgiului).

• Aceleași case vînd șl bilete 
pentru spectacolul artistic-sportiv 
„FEERIE PE GHEAȚĂ" prezentat de 
Ansamblul de patinaj artistic din 
U.R.S.S. la patinoarul „23 August", 
zilnic de la ora 19,30.



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

SIR STANLEY ROUS DECLARĂ:

LA DORTMUND CONTINUĂ CAMPIONAItL! 
MONDIALE DE GIMNASTICĂ

REGULAMENTUL JOCULUI DE FOTBAL NU SE MODIFICĂ!
• CALIFICATIV BUN ARBITRAJELOR LA CAMPIONATUL MONDIAL • UN NOU EXPERIMENT PRIVIND 

REGULA OFSAIDULUI
In timp ce în revistele de sport din Oc

cident continuă să apară fotografii care 
dau explicații contradictorii la întreba
rea „A fost sau nu valabil al treilea gol 
al englezilor în finala de pe Wembley ?“ 
— o serie de personalități din forul su
perior al F.I.F.A. discută probleme pri
vind îmbunătățirea arbitrajelor la fotbal.

Acum cîteva zile, comisia de arbitri a 
federației internaționale de fotbal a ți
nut o sesiune de lucru Ia Moscova. La 
lucrări a luat parte și președintele 
F.I.F.A., sir STANLEY ROUS. După în
cheierea sesiunii, participanții au vizitat 
Leningradul, unde a avut loc o confe
rință de presă.

„Ne-am adunat pentru a lua hotăriri 
importante — a declarat Stanley Rous 
ziariștilor prezenți la conferința de pre
ss. Avem nevoie de initiative, fiindcă 
altfel riscăm să ne anchilozăm în para
grafele regulamentului de joc. Dezbate
rile noastre s-au purtat în special în ju
rul următoarelor teme : calitatea arbitra
jelor la campionatul mondial din Anglia, 
recomandări pentru modificarea regulilor 
de joc, sugestii ale federațiilor națio
nale."

noastră a apreciat ca pozitivă activitatea 
arbitrilor la cel de al Vlll-lea campionat 
mondial. Arbitrajele au fost corecte. 
Considerăm ca nefondate învinuirile adu- 
se de către unii ziariști arbitrilor Lo 
Bello (meciul R.F.G.—U.R.S.S.), Finney 
(R.F.G.—Uruguay) și Kreitlein (Anglia— 
Argentina). Am revăzut împreună, de 
mai multe ori, filmele acestor meciuri. 
Concluzia este că, dacă au existat unele 
greșeli de arbitraj, acestea au fost de 
mică importantă și n-au influențat re
zultatele".

cîndu-se vinovați de grave abateri de la 
regulament. „Cit privește pe argentinia
nul Ratlin — a continuat vorbitorul — 
acesta a avut o atitudine inadmisibilă 
fată de un arbitru și și-a primit pedeap
sa".

Stanley Rous a fost de acord că se 
mai pot aduce ameliorări calității arbi
trajelor !n meciurile internaționale. Pro
blema cca mai importantă ar fi aducerea 
lor la unison, făcînd să dispară diferen
țele de interpretare a regulamentului, 
izvorîte din specificul fotbalului practi
cat în țările de unde provin arbitrii.

„l’entru ridicarea calificării arbitrilor 
și schimburi de opinii, F.I.F.A. organi
zează seminarii speciale. Primul dintre 
ele este programat în această lună. In 
Austria. Au fost invitați peste 70 de ar
bitri din diferite țări. Asemenea semi
narii urmează să fie organizate și în alte 
continente".

Referindu-se la eventualele schimbări 
in regulamentul de joc, sir Stanley Rous 
a precizat: „Deocamdată nu consider ne
cesare modificări ale literei regulamen
tului. Regulile sînt bune. Important este 
ca arbitrul să le interpreteze în spiritul 
jocului. Dintre propunerile diferitelor fe
derații naționale, nu am reținut deocam
dată decît recomandarea ca în viitorul 
campionat al R. F. Germane să se apli
ce, cu titlu de experiență, eliminarea re
gulii de ofsaid la executarea lovituri
lor libere“.

DUPĂ „IMPUSE", GIMNAȘTII JAPONEZI AU UN AVANS 
SUBSTANȚIAL

întrecerile primelor două zile, Ia 
care participă gimnaste și gimnaști 
din 38 de țări, cu toate că au fost 
mai puțin spectaculoase decît cele 
ce vor urma — liber alesele,— au 
scos în evidență nivelul extrem de 
ridicat al gimnasticii. în prima zi, 
gimnaștii japonezi și sovietici au 
fost superiori cu o clasă fată de cei
lalți (excepție făcînd unele indivi
dualități absolut izolate), lucru do
vedit și de diferența mare care îi 
desparte de următoarea clasată, for
mația R. D. Germane. Pronosticurile 
s-au adeverit deci I

Toți gimnaștii japonezi au dovedit 
o suplețe și o siguranță demne de 
invidiat. Echipa sovietică a fost mai 
puțin omogenă : dacă tinerii — Mihail 
Voronin, lider în clasamentul indivi
dual, Serghei Diamidov, Valeri Ka- 
rașev și Valeri Kerdemelidi — au do
vedit pregătire superioară, în schimb 
cei doi veterani, Iuri Titov și Boris 
Șahlin, s-au prezentat, comparativ, 
mai slab. Așadar, o primă constatare 
de ordin tehnic : în gimnastica mas
culină oamenii „de forță" au mai 
puțină... căutare, iar suplețea, mo
bilitatea și precizia cîștigă din ce 
în ce mai mult teren.

De remarcat și evoluția bună a 
echipelor R. D. Germane, Cehoslova
ciei și Poloniei, iar individual a 
gimnaștilor Franco Menichelli (Italia), 
Miroslav Cerar (Iugoslavia) și Ma
thias Brehme (R. D. Germană). Iată 
rezultatele definitive, după exercițiile 
impuse bărbați: pe echipe : 1. Japo
nia 287,85, 2. U.R.S.S. 285,90, 3. R. D.

Germană 278,80, 4. Cehoslo
275,80, 5. Polonia 274,20, 6. S 
273,85, 7. Italia 273,45, 8. R. F. 
mană 273,20, 9. Franța 272,35 
Iugoslavia 271,40; individual 
pus: 1. Mihail Voronin (U.R
57,90, 2. Shuji Tsurumi (Jap
57,65, 3. Serghei Diamidov (U.R 
57,60, 4. Yukio Endo (Japonia) !
5. Haruhiro Matsuda (Japonia) 1
6. Franco Menichelli (Italia) 57,

ECHIPA UNIUNII SOVIETIC 
CONDUCE ÎN CONCURSUI 

FEMININ

în concursul feminin (impuse), 
a început joi, după evoluția pi 
lor patru grupe s-au detașat 
echipe: e6te vorba de form 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei, rema 
individuale cuvenindu-li-se tini 
Natalia Kucinskaia, Larisa Pelr 
Olga Harlova (U.R.S.S.), precun 
cunoscutei Vera Ceaslavska (( 
slovacia). Elena Ceampelea, 1 
Tutan și Maria Andrioaie au ev 
la valoarea lor, obtinînd note 
(în special la bîrnă și la sol), 
rezultatele parțiale: pe echipe: 
U.R.S.S. 191,358 , 2. Gehosloî 
190,995, 3. R.D. Germană 181 
individual compus: 1. Vera < 
lavska 39,032, 2. Natalia Kucin: 
38,865, 3. Erika Zuchold (R.D. 
mană) 38,265... Elena C«amț 
36,566, Elena Tutan 35,765^ h 
Andrioaie 35,399.

„Evident, marele public este interesat, 
In primul rînd, să afle aprecierile făcute 
asupra arbitrajelor de la meciurile cam
pionatului mondial. In general, comisia

Echipa României poate 
la o medalie

(Urmare din pag. 1)

înscrise în atac. în plus, după cum ne-a 
declarat antrenorul S. Ferencz, orice 
schimbare făcută in formația de bază 
(Răcorită, Gheorghe, Suliman, Spiridon, 
Vogel) a dus la scăderea, uneori evi
dentă. a randamentului întregii echipe. 
Dar. să nu uităm că Balcaniada a fost 
nn prilej de verificare, că antrenorii 5. 
Ferencz și C. Dinescu an tras învă- 
țămintele necesare și că pînă la primele 
jocuri ale „europenelor" vor căuta să 
facă finisările cuvenite.

Totul României pentru a X-a ediție 
a campionatului european va fi cel care 
ne-a reprezentat țara în întllnirile inter
naționale susținute în această vară. Ma
joritatea jucătoarelor au un număr ma
re de meciuri în echipa națională. In 
lot sînt Insă și unele baschetbaliste ti
nere. promovate chiar în acest an. Ne 
referim la talentata Ecaterina Vogel, care 
este de-acum jucătoare de bază și care 
tai mai multe partide a fost cea mai bună 
din echipă, la lldico Horvath, utilă prin 
calmul și luciditatea ei chiar și în cele 
mai dificile momente, și la Bogdana Dia-

Stenius (Finlanda) 7,75 m; suit 
Kinunen (Finlanda) 80,20 m; 
mg — Tuominen (Finlanda) 
1500 m — Kvalheim (Norv 
3:42,8; 10 000 m — Belland (N 
gin) 29:20,8.

SOFIA. Etapa a 6-a a turuln 
alist al Bulgariei, desfășurată 
Stara Zagora și Burgas (180 kt 
fost cîștigată în 4 h 47:15 de i 
nul Ouagliatto, care a trecut în 
tea clasamentului. Fostul lider, 
pier (R.D.G.), se află pe locul 4 

BARCELONA. La Barcelona se 
fășoară în prezent un turneu d 
nis rezervat jucătorilor profesio 
Iată primele rezultate : Hoad — 
sen 6—0, 6—0, 6—2,- Buchol 
Ballesteros 6—0, 6—2, 7—5 ; ] 
wall — Barthes 6—3, 7—5, 
6—0,- Eaver — Davies 6—1, 
6—1, 7—5 j Gimeno — Haillet 
f>—1, 6—1.

STOCKHOLM. Selecționata m 
lină de baschet a Franței și-s 
cheial turneul întreprins în S 
jucând la Helsinborg cu echipa 
died. Victoria a revenit baschet 
tiJor francezi cu 104—63.

în continuare, Stanley Rous a speci
ficat că eliminarea jucătorilor Cislenko 
(U.R.S.S.), Silva și Troche (Uruguay) 
a fost perfect regulamentară, aceștia fă-

conescu, menită să baschetbalis
tele cu înălțimi de „gigant" din celelalte 
reprezentative.

Dar iată întregul lot care ne va re
prezenta în întrecerile de la Cluj (în pa
ranteze sînt trecut în ordine vîrsta, înăl
țimea și numărul meciurilor internaționale 
susținute) : Anca Racoviță (27 — 1,75 m
— 126), Viorica Niculescu (32— 1,75
m — 124), Hanelore Spiridon (29 — 
1,75 m — 123), Dorina Suliman (26 — 
1,78 m ~
1,68 m — 80), Ecaterina Vogel (20 — 
1,80 m — 49), Elena Ivanovici (32 — 
1,80 m — 114), Cornelia Gheorghe (24— 
1,73 ni — 89), Sanda Dumitrescu (24
— 1,70 m — 71), Margareta Pruncu 
(24 — 1,75 m — 43), Bogdana Diaco- 
nescu (24 — 1,84 m — 30), lldico Hor
vath (24 — 1,69 m —20).

Ce ar mai fi de spus despre jucătoa
rele noastre decît oă și ele așteaptă eu 
nerăbdare și cu încredere întrecerile „eu
ropenelor*^ că sînt dornice să-și vadă răs
plătite eforturile printr-o comportare fru
moasă, prin cucerirea unui loc pe podiu
mul premiantelor ?

108), Octavia Simon (28 —

Patterson mai rapid dccit (iau!

Invingîndu-l prin k.o. în repriza a 
4-a pe englezul Henry Cooper, in 
meciul disputat marți seara la Lon
dra, fostul campion mondial la toa
te categoriile, Floyd Patterson, s-a 
dovedit mai rapid decît actualul de
ținător al centurii, Cassius Clay, că
ruia i-au trebuit, in iunie, șase re
prize pentru a dispune de același ad
versar. Patterson (în stingă fotogra
fiei noastre) are acum 31 de ani, 
dar speră încă într-o revanșă cu 
Clay...

In competițiile europer 
de fotbal

Echipa de fotbal a Ungariei a 
nut miercuri seara al doilea joc 
cadrul campionatului european (j 
a V-a). Fotbaliștii maghiari au cî 
cu un scor categoric (6—0), grați 
cuiul excelent practicat în prima i 
ză, cînd au înscris 5 goluri prin / 
(2), Meszoly din 11 m, Bene și F£ 
După pauză, danezii s-au apărat 
bine și gazdele n-au reușit să îi 
decît o singură dată prin Varga.

Da Saragossa a avut loc a dou 
tîlnire din cadrul finalei „Cupei c 
lor tîrguri” (ediția 1965—1966) dintre 
și F.C. Barcelona. Formația din 
celona a cîștigat cu 4—2 (după pi 
giri), cucerind astfel trofeul,

Miercuri seara s-ati desfășurat r 
roase întîlniri în competițiile euro 
In „Cupa cupelor” : Swansea Towi 
Slavia Sofia 1—1 (primul meci) 
„Cupa orașelor tîrguri** ; F.C. Bas 
D.O.S. Utrecht 2—2 (s-a cal 
Utrecht) ; F. C. Antwerp — Unior 
xemburg 1—0, Valencia — F. C. I 
berg 2—1, F. C. Porto — Bordeaux 
Drumcondra Dublin — Eintracht F 
furt 0—2 (toate primele jocuri). P 
turul următor, s-au mai calificat 
poli, învingătoare cu 3—1 în pârtie 
Wiener Sportklub și Juventus T< 
care a dispus cu 5—0 de Arista

ȘTIRI, REZULTATE...
I1A.NOVRA. Cu prilejul unui con

curs de atletism desfășurat la Hano- 
vra (R.F.G.), Frantz Kemper a egalat 
recordul mondial în proba de 1 000 
m fiind cronometrat cu timpul de 
2:16,2. Recordul mondial oficial a- 
parține atletului Jfirgen May (R.D.G.). 
In concursul de la Hanovra, pe locul 
doi s-a clasat Ttimmler cu 2:16,5, 
urmat de Norpoth cu 2:17,3.

ROMA. Neapole s-au în 
echipele de box (amatori) ale I 
și S.U.A. Pugiliștii italieni au ok 
victoria cu 7—3. Ca arbitru n 
a funcționat V. Popescu (Romi

OSLO. Echipa masculină de 
tism « Finlandei a învins cu s 
de 221,5—188,5 puncte echipa 
vegiei. Iată cîteva rezultate: 4

c™ se antrenează DQN SCHOLLANDER 
campionii

Chiur dacă a pierdut 
recordul mondial la 400 
de metri în favoarea lui 
Wiegand (R. D. G.), 
Schollander rămîne, fără 
îndoială, cel mai bun 
înotător din lume, înre- 
gistrînd un continuu 
progres la 100 de metri 
(53,2 fată de 53,4 la 
Tokio), la 200 de metri 
(1:56,2, nou record mon
dial) și la 400 de me
tri (4:11,6). înotătorul 
american a repurtat și 
un dublu succes de altă 
natură: mai întîi, s-a 
vindecat de o maladie 
sanguină (mononucleo- 
ză), apoi a reușit ca in
tr-un singur sezon să-și 

reia locul de prim îno
tător în lume, după o 
absenfă de un an.

Antrenamentul de va
ră, în vacanfă, cere lui 
Schollander un efort 
maxim. Săptămîni de-a 
rîndul acesta nu face 
altceva decît să înoate 
și să se odihnească. De 
remarcat numărul mare 
de ore pe care înotăto
rul american le rezervă 
pentru somn. El doarme 
14 ore din 24. Iată cum 
arată programul unei zi
le de lucru al lui Schol
lander : deșteptarea la 
ora 8; antrenament £- 
mediat, pînă la ora 10. 
Un dejun substantial 

(ouă, carne, fructe), a- 
poi la ora 11 se culcă 
din nou pînă la ora 14, 
etnd timp de o oră face 
din nou un antrenament. 
Masa de prînz este fru
gală și se compune din 
diferite sanvișuri. De la 
ora 16 pînă la ora 18 
— somn ; la ora 18,30 
masa de seară, foarte 
bogată. Urmează antre
nament de la ora 20 la
22. Culcarea — la ora
23.

Singura plăcere pe ca
re și-o rezervă Schol
lander este vizionarea, 
în momentele de repaus, 
a programului de tele
viziune. Programul său

zilnic este același cu al 
celorlalți înotători și 
înotătoare care fac an
trenament la clubul San
ta Clara, de altfel cei 
mai buni din Statele U- 
nite: Roth, Buckin
gham, Spitz, Nicolao, 
Claudia Kolb, Pokey 
Watson.

Impresia de ansamblu 
a unei ședințe în bazi
nul de la Santa Clara 
este aceea de relaxare. 
George Haines nu l-a 
separat pe Schollander 
de ceilalți înotători. El 
face antrenament în co
lectiv. Lansarea la apă 
(limpede ca cristalul) 
se face din 10 în 10 
secunde, privindu-se la 
cele două cronometre gi
gante instalate în stin
gă și în dreapta bazinu
lui. înotătorii se antre- 

rează în același timp în 
bazin. Acest lucru este 
posibil datorită unei dis
cipline exemplare, astfel 
că antrenorul se mulțu
mește doar să fixeze li
niile generale ale pro
gramului din ziua res
pectivă. Tocmai de a- 
ceea antrenamentul pro
cură înotătorilor o ade
vărată satisfacție și, du
pă cît se pare, nu ti o- 
bosește peste măsură. 
Marele atu al orașului 
Santa Clara este clima 
sa foarte plăcută.

In orele de repaus, 
înotătorii au posibilita
tea să se distreze, res- 
pectînd însă cu stricte
țe regulamentul instituit 
de antrenor. Jocurile O- 
limpice din Mexic, pen
tru care se pregătesc de 
pe acum, ocupă un ma

re loc în discuțiile pe 
care aceștia le poartă.

Grație unei vieți de
osebit de ordonate, 
Schollander speră sa-și 
mențină forma șl fă 
realizeze noi recorduri.

S. NOR
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