
SE APROPIE |
DESCHIDEREA „STAGIUNII"] 

HOCHEISTICE !
NUME NOI ÎN FORMAȚIILE ECHIPELOR I

De ctteva zile, betonul patinoarului artificial „23 August* | 
s-a acoperit cu mult așteptata crustă de gheață. Aceasta 
Înseamnă că In pregătirile jucătorilor de hochei și ale pa- I 
tinatorilor s-a pus „punct* capitolului antrenamente pe * 
.uscat*. Incepînd din această săptămină, ei își vor continua _ 
activitatea tn... elementul lor, pe patinoar. Va fi o perioadă | 
de muncă intensă, pentru că nu peste multă vreme acești 
sportivi vor lua parte la primele competiții.

la 9 noiembrie arbitrii vor da semnalul de începere a jocu- * 
lui inaugural al noii ediții a campionatului țării. Această ■ 
Întrecere se dispută — după cum se știe — în patru „manșe*, | 
asigurînd în felul acesta o mai lungă perioadă competițio- 
nală unui număr sporit de jucători. Este un sistem de dis- I 
putare care a dat roade chiar din primul an de aplicare, * 
roade concretizate atit în rezultatele superioare obținute de - 

;'hipa reprezentativă, cit și în progresul valoric înregistrat | 
— de Ia o etapă la alta — de toate formațiile participante 
Ia campionat.
•întrecerea pentru titlul de campioană a țării reunește la ■ 

startul ei aceleași șase echipe din ediția trecută. Aceasta, .
pentru că turneul de calificare din primăvară nu s-a putut |
termina și, deci, nu a stabilit formația ce urma să promo
veze în campionat. In această situație, s-a decis ca Știinta I
Cluj să rămînă a șasea competitoare a întrecerii.

Și acum, pentru iubitorii hocheiului — care avem convin- . 
gerea că așteaptă cu multă nerăbdare primele partide — | 
cîteva amănunte privind loturile echipelor participante.

La STEAUA, alături de jucătorii de anul trecut (Pușcaș, I 
Crișan, Czaka, Ionescu, Varga, Vacar, Petrescu, G. Szabo, 
Calamar, Biro, Stefanov, Gheorghiu, I. Hollo, Niță, Peter ■ 
și Trăușan) vor apare în acest sezon Jere și Petraș (de la | 
Avîntul M. Ciuc), Iordan și, probabil, I. Constantinescu (de 
la Constructorul).

VOINȚA MIERCUREA CIUC are același Iot: Sofian, Taș- 
nadi, E. Balint, C. Hollo, A. Balint, E. Antal, E. Mihoc, Fr. |
Balint, Andrei, Ferenczi, I. Szabo, C. Antal, Krausz, Csiszer,
I. Ioanovici, Z. Antal, (Dtvos.

D1NAMOVIȘTII bucureșteni au pierdut pe portarul de 
rezervă Radu Șerban, transferat la Cluj (ca și Gali de la 
Tîrnava Odorhei). In acest sezon, alături de Dumitraș, Pop, 
Corduban, T. Viorel, Făgăraș, Pană, Florescu, Ciobotaru, 
Basa, Ștefan și Boldescu, vor juca sub culorile dinamoviști- 
lor Scheau (de la Știința București), Marian, Petre Zgîncâ 
și, probabil, Moiș (de Ia Constructorul), precum și Barta 
(de la Avîntul).

La ȘTIINȚA BUCUREȘTI vor evolua anul acesta Voicu- 
lescu, Ricci (ambii de la Constructorul), Fenici (de la Di
namo) și, probabil, Nuțu și Mantea.

Fină în prezent toate echipele au comunicat loturile și 
și-au anunțat participarea la campionat. O singură excep
ție : Tîrnava Odorhei. Ce așteaptă consiliul acestei asociații 
sportive ?

P. SIMION (Olimpia)—învingător
in „Cupa Steaua*4 
la ciclocros

Primul ciclocros al sezonului, „Cupa 
Steaua", s-a desfășurat într-o veritabilă 
atmosferă... londoneză. Ceața densă și 
frigul pătrunzător n-au constituit însă un 
impediment pentru statornicii susținători 
ai sportului cu pedale. Zgribuliți, dar 
hotărîți să nu plece pînă nu vor fi a- 
piaudat primul performer al sezonului, 
ei au format în multe puncte ale traseu
lui un adevărat culoar viu.

Stimulați de prezența publicului, cei 
55 de rutieri au reușit să realizeze un 
spectacol sportiv' plăcut. „Cupa Steaua" 
■— disputată de seniori — a revenit lui 
Petre Sinsion, recent transferat de la 
clubul sportiv Steaua la Olimpia. Acest 
tenace alergător nu este la prima victo
rie. Anul trecut el și-a înscris numele 
pe lista învingătorilor în mai toate com
petițiile de ciclocros, cedînd doar la... 
finala campionatului republican, cînd 
victoria a revenit unui debutant în aceas
tă probă : Ghcorglie Suciu. D. Panaitcscu 
(Olimpia) și Mircea Virgil (Steaua) au 
urcat și ei^podiumul premiaților, nu fără

Aspect din disputa juniorilor
Foto : V. Bageac

■ depune însă eforturi considerabile, Gh. 
Răceanu ' (GPB) a clștigat la „juniori 
mari* și se gîndește acum la... campio
nat. Pînă atunci mai sînt însă compe
tițiile organizate de cluburile sportive 
Olimpia și Voința, precum și faza re
gională. Clasamente:

Cat. biciclete de turism (5 concu- 
renți, 3,5 km): 1. Ion Stroia (SSE 2); 
2. P. Savu (GPB) ; 3. I. Filip (SSE 2); 
semieurse (8 concurenti, 3,5 km): 1. I. 
Constantin (SSE 2); 2. I. Brînzoi (SSE 
2) ; 3. Gb. Constantin (SSE 2) ; juniori 
cat. a Il-a (19 concurenti, 7 km): 1.

Gb. Ciumcti (CPB) ; 2. I. Ajogbin
(SSE 2); 3. 1. Aldca (SSE 2); 4. D. 
Stancu (SSE 2) ; 5. P. Tudorică (Di
namo) ; 6. St. Velicu (SSE 2) ; juniori 
cat. I (11 concurenti. 10,5 km): 1. 
Gh. Răceanu (CPB) ; 2. 1. Florea (0- 
limpia) ; 3. V. Rățoi (Voința) ; 4. Gr. 
Palade (Olimpia) ; 5. M. Florescu
(jVoința) ; 6. P. Cîmpeanu (Olimpia) ; 
seniori (12 concurenti, 11 km): 1. Petre 
Sini ion (Olimpia) ; 2. D. Panaitescu
(Olimpia) ; 3. Mircea Virgil (Steaua) ; 
4. V. Ghiță (Dinamo) ; 5. D. Lascu
(Steaua) ; 6. D Ferfelea (Voință).
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ZIUA FORȚELOR ARMATE 
ALE REPUBLICII' SOCIALISTE ROMÂNIA

Educația fizică și sportul întregesc pregăti
rea multilaterală, de zi cu zi, a militarilor 
forțelor noastre armate.' în toate unitățile, în 
aerul curat al stadioanelor, militarii își petrec 
o parte din timpul lor practicînd diferite exer
ciții și discipline sportive, oțelindu-și trupurile, 
devenind mai viguroși.

Numeroasele competiții sportive la care iau 
parte, au evidențiat atîtea și atîtea elemente 
talentate din rîndul cărora s-au afirmat mulți 
recordmani și campioni.

Foto : M. ENESCU

BASCHETBALIȘTII JUNIORI 
AU PLECAT LA IZMIR

Reprezentativa de juniori a 
României a plecat ieri la Izmir 
pentru a participa Ia a IV-a e- 
diție a Campionatului balcanic 
de baschet. Au făcut deplasarea 
Tarău, Săuca, Dimache, Roman, 
A. Birsan, Lungeanu, Ivan, Iri- 
mia, Florea, Bădescu, Marian, 
Caloș și Morar iu. Antrenori : 
Alex. Popescu și G. Chiraleu.

La aceste întreceri, care vor 
începe joi, mai iau parte selec
ționatele Turciei, Greciei, Iugo
slaviei și Bulgariei. Amintim că 
ultimele două ediții ale Balcani
adei juniorilor au fost cîștigate 
de echipa României.

AZI, JOCURI TN CAMPIONA
TUL REPUBLICAN DE BASCHET

A V-a etapă a campionatului 
republican masculin de baschet 
se desfășoară azi și mîine. Me
ciurile din Capitală au loc azi 
în sala Floreasca, de la ora 
16.30 în următoarea ordine : 
Steaua—I.M.F. Tg. Mureș. Ra
pid—Dinamo Oradea, Dinamo 
București—Academia Militară. 
Jocurile Universitatea Timișoa
ra—Politehnica București și Po
litehnica Galați—Steagul roșu 
Brașov se vor disputa mîine. 
Partida I.C.F.—Universitatea Cluj 
a fost amînată pentru 8 noiem
brie.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
MOTOCICLIST DE VITEZA PE 

CIRCUIT

în organizarea clubului Dinamo, 
va avea loc duminică dimineața, 
cu începere de la ora 10, pe tra
seul din Șoseaua Nordului, un 
concurs internațional motociclist 
de viteză pe circuit. Vor lua par
te, în afara sportivilor români, 
motocicliști din Iugoslavia și din 
Bulgaria. Se vor disputa curse 
la clasele 125, 175, 250, 350 și 500 
cmc.

MIERCURI-ZI PLINA DE FOTBAL INTERNAȚIONAL
Miercurea devine -— și la noi — o zi din ce în ce mai atractivă pentru 

amatorii de fotbal, prin programul său internațional. Mîine, de pildă, nu mai puțin de' șase 
echipe românești sînt angrenate în întîlniri internaționale oficiale sau amicale.

Desigur, prin miza sa, cea mai interesantă partidă se desfășoară la Pitești, unde Dinamo 
primește vizita echipei F.C. Toulouse, într-un meci contînd pentru „Cupa orașelor tîrguri*. 
Avînd de recuperat un handicap de trei goluri, piteștenii susțin cel mai greu meci din cariera 
lor internațională. Deci? Dobrin, Naghi și ceilalți au datoria de a nu precupeți nici un 

efort în această întîlnire, di- 
namoviștii piteșteni rămînînd

care întîfnește pe stadionul 
„23 August", incepînd de Ia 
ora 13,15, formația iugo
slavă Sutieska Niksic.

Și, în sfîrșit, tot miercuri, 
și tot pe stadionul „23 August*

singurii noștri reprezentanți 
în competițiile europene inter- 
cluburi.

într-o altă competiție ofi
cială — „Cupa balcanică* —
U.T.A. va întîlni la Istanbul 
una dintre cele mai bune 
echipe turcești, Fenerbahce. 
Arădenii — după un joc care 
s-a bucurat de aplauze la 
București — au capotat la Ti
mișoara în fata petroșenenilor. 
Fără îndoială, însemnătatea 
jocului cu Fenerbahce îi va 
mobiliza pe jucătorii din ora
șul de pe Mureș, pentru a avea 
o comportare Cît mai bună pe 
stadionul din Istanbul.

Trecînd de la „oficiale* la 
.amicale*, la Ploiești se dis
pută o partidă care opune 
.speranțele* fotbalului nostru 
și ale celui bulgar. Noua noas
tră reprezentativă de tineret, 
care cu zece zile în urmă a 
avut o comportare meritorie 
la Opole, în Polonia, obținînd 
o egalitate în fața companiei 
unei echipe filai „mature*, se 
prezintă, în „premieră*, în fața 
spectatorilor români. Antreno-

Scrimeri români la marele turneu 
internațional de la Berlin

In organizarea federației de scrimă a R. D. 
Germane, în zilele de 12 și 13 noiembrie va a- 
vea loc la Berlin un mare turneu internațional 
la care au fost invitați trăgători din mai multe 
țări europene. Turneul reprezintă un foarte util 
prilej de verificare în vederea principalelor com
petiții ale anului 1967.

La turneul de la Berlin țara noastră va fi re
prezentată de Ileana Drîmbă, Ana line, Marina 
Stanca, Ionel Drîmbă, Iuliu Falb și Ștefan Weis- 
sbeuk (floretă), Anton Pongraț, Alexandru Is 
trate și Constantin Duțu (spadă), Dan Irimiciuc 
și Dan Popescu (sabie).

rul Cornel Drăgușin ne-a de
clarat că „meciul cu „tineretul" 
bulgar este cel puțin la tel de 
greu ca și cel susținut la 
Opole'.

într-un meci de pregătire, la 
invitația forului bulgar, Știința 
Craiova va juca la Sofia cu 
reprezentativa A a R.P. Bul
garia.

Un meci de verificare sus
ține și lotul nostru olimpic

(ora 15), selecționata A întîl- 
nește echipa franceză F.C. So- 
chaux, într-o ultimă verificare 
înaintea partidei cu Elveția 
din campionatul european. 
Candidații pentru cele 11 
locuri din echipa națională, 
ce va fi aliniată la 2 noiem
brie, s-au reunit deja în ve
derea partidei cu F.C. Sochaux.

Deci, mîine o zi bogată în 
fotbal.

CAMPIONATUL DE CROS

Nic. Mustață și A. Barabaș, primii clasați In cursa 
seniorilor la etapa pe Capitală

Foto : M. Bozan
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In campionatul republican pe echipe.-

București—Dobrogea 11-9
rAșa cum era de așteptat, con

fruntarea dintre selecționatele re
giunilor București ‘și Dobrogea — 
considerată, pe bună dreptate, derbi 
al etapei a IX-a a campionatului — 
a prilejuit dispute extrem de echi
librate. Formația Bucureștiului, 
schimbată în bine de la o etapă 
la alta, a reușit să-și adjudece vic
toria — e drept, foarte greu — cu 
scorul de 11—9. După 
tru partide se părea 
nu vor avea emoții, 
boxerii Gh. Cristea, I. 
Stan și Gh. Stăncuț 
punctajul maxim pe buletine, 
dauna adversarilor lor, dobrogenii 
Stanciu. Chenan, Anghel și Si- 
mionescu. Dar, de la categoria u- 
șoară în sus, revirimentul oaspeților 
a fost evident. Ion Dinu a încruci
șat mănușile cu campionul de ju
niori, Victor Silberman. Constănțea- 
nul 
cît 
tii
i-a 
se 
tărît, plasînd lovituri variate, pre
siunea accentuîndu-se în repriza 
următoare. în cea de a treia, însă, 
bucureșteanul — conștient că tre
buie să-și joace ultima carte — a 
abandonat defensiva, punîndu-1 u- 
neori în dificultate pe elevul lui 
Iordache. Impresionați de revenirea 
(tardivă) a lui Silberman, arbitrii 
au dictat în final o decizie de „nul", 
care-1 nedreptățește pe reprezentan
tul regiunii Dobrogea.

Timp de o repriză și jumătate 
M. Anghel (Buc.) a luptat cu am
biție în partida cu I. Pițu, reușind 
să acumuleze puncte prețioase. Ca 
de obicei, constănițeanul s-a... încăl
zit greu, dar cînd a atins „presiu
nea" normală, a atacat dezlănțuit. 
Și atunci, pe ring n-a existat decît 
Pițu, iar decizia firește, i-a aparți
nut. Din nou arbitrii (Enescu, Do- 
nea, Zănescu) au dictat o decizie 
neconformă cu realitatea. Este vor
ba de întâlnirea dintre T. Pintilie

primele pa- 
că gazdele 
într-adevăr, 
Lungu, Gh. 

au obținut 
în

s-a mișcat mult mai bine de- 
în recentele partide cu pugiliș- 
scoțieni, deși adversarul său 
pus, în repriza a treia, serioa- 
probleme. Dinu a debutat ho-

In cluburile din Brașov, preocupare intensă 
pentru creșterea juniorilor

O analiză profundă a succeselor 
obținute de cluburile și asociațiile 
sportive din Brașov ne arată că ju
niorii au avut O pondere mare în 
realizarea lor. Este suficient să amin
tim de multiplul campion la ciclism 
Ștefan Suciu, de jucătorii de tenis de 
cîmp Codin Dumitrescu, Viorel Marcu 
și Felicia Bucur, de atleții Nicolae 
Pița, Edith Schall și Olga Damian, de 
schiorii D. Lupu, Virgil Brenci și L. 
Mureșan ș.a. Performanțele juniorilor 
brașoveni dovedesc că în majoritatea 
cluburilor și asociațiilor sportive din 
acest oraș se muncește cu sîrguință, 
că antrenorii și instructorii se preo
cupă temeinic de continua ridicare 
a valorii elevilor lor.

în rândurile de mai jos ne pro
punem să facem o succintă analiză 
a muncii cu juniorii dusă la cele mai 
mari cluburi din orașul de la poalele 
Tîmpei: Steagul roșu și Tractorul.

La Steagul roșu, juniorii se află 
în atenția majorității secțiilor pe ra
mură de sport. La lupte, de pildă, 
antrenorii loan Mureșanu, Ion Bătrîn 
și fostul campion mondial Valeriu 
Bularca se preocupă de îndrumarea 
tehnică a tinerilor. Așa se explică 
ide ce aproape în fiecare an juniorii 
sînt promovați în echipa de seniori. 
Cu succes deosebit muncește șl an
trenorul loan Racoviță la tenis de 
cîmp, unde secția clubului domină 
întrecerile juniorilor din întreaga 
tară. De remarcat că echipa clubului 
Steagul roșu, clasată pe locul al 
treilea în campionatul republican, a 
fost alcătuită în acest an numai din 
juniori. O activitate rodnică cu ju
niorii desfășoară și antrenorii sec
țiilor de atletism, haltere, schi și 
fotbal. Baza selecției o constituie 
grupul școlar al uzinei de unde sînt 
recrutați în special juniorii de hal
tere și lupte.

Singura secție care face excepție 
este cea de baschet ; la ora actuală 
ea nu are cu cine să completeze lotul 
de seniori. Conducerea secției și 
chiar a clubului au neglijat problema 
întineririi echipei, fapt care se re
simte profund în contrast cu bas
chetul, fotbalul (antrenori Ștefan 
Hidișan și I. Meszaros) are juniori 
de valoare. Păcat, însă, că acestora 
Mi li se acordă încrederea cuvenită,

Și 
de 
lui 
pe

(Dobrogea) și V. Tecu- 
ceanu, în care primul 
a făcut „circ", iar se
cundul a acționat mai 
ordonat, mai sobru 
mai eficace. Iată 
ce, decizia acordată 
Pintilie a stârnit, 
bună dreptate, ilaritate.

Disputa dintre M. 
Constantinescu (Buc.) și 
Gh. Preda ne-a demon
strat că echipa Bucu- 
reștiului are un semi
greu deosebit de talen
tat, bine clădit fizio și, 
în ciuda vîrstei, cu un 
apreciabil bagaj de cu
noștințe tehnice. Con
stantinescu a cîștigat 
prin abandon în repri
za secundă, ca urmare 
a unor lovituri puter
nice și foarte spectacu
loase. în sfîrșit, la ca
tegoria grea, constăn- 
țeanul N. Motoc a fost 
declarat învingător în 
fața lui T. Dumitroaia, 
dhpă o partidă perfect 
egală. Considerăm că 
directorul de luptă nu 
ar fi greșit cu nimic 
dacă ar fi descali
ficat pe ambii pugiliști, 
cane prin comportarea 
avută în ring au umbrit partidele 
disputate pînă atunci. Iată celelalte 
rezultate: Gh. Cristea (B) b. p. N. 
Stanai-u; I. Lungu (B) b.p. O. Chenan; 
Gh. Stan (B) b.p, D. Anghel ; 
Gh. Stăncuț (B) b. ab. 1 A. Simio- 
nescu; O. Baciu (D) b. p. S. Du
mitrescu.

R. CAlARÂȘANU

Craiova (prin telefon). Peste 2500 
de spectatori au aplaudat dumini
că dimineață victoria selecționatei 
Oltenia, în fața reprezentativei re
giunii Banat. Gazdele au cîștigat 
cu 16—4„ luîndu-și revanșa pentru 
înfrîngerea suferită în tur. în ge
neral, nivelul tehnic al reuniunii 
a fost satisfăcător. Cel mai frumos 
meci al galei l-au furnizat semiușo- 
rii Goanță și Cîrciumaru, în care 

că nu sînt promovați în echipa de 
seniori, așa cum ar merita.

Și clubul sportiv Tractorul are 
mulți juniori. La ciclism pe Eugen 
Popa și Mircea Chidioșan, la box pe 
Streșină, Bumb și Kineses, la schi pe
V. Danciu, L. Mureșan și M. Cocea, 
tineri talentați, care au adus multe 
succese clubului. în prima formație 
a echipei de fotbal de categorie C 
au fost promovați numeroși juniori. 
Dintre antrenori, o activitate deose
bită au Ion Sumedrea și Aurel Mun
tean u la schi, E. Simionescu la atle
tism, Traian Chicomban la ciclism,
I. Vulcănescu la fotbal ș.a. Mulți 
dintre juniorii clubului Tractorul sînt 
selecționați de la liceul profesional 
de pe lingă uzină, unde se desfă
șoară o intensă activitate de edu
cație fizică sub îndrumarea prof.
W. Jekel. De aici au ieșit mulți vo
leibaliști de valoare, care nu au fost 
însă promovați în echipa de cate
goria A Situația este asemănătoare 
și la handbal unde, la ora actuală, 
ar fi necesară o rezervă mal mare 
de juniori și junioare.

în general, despre activitatea clu
burilor și asociațiilor sportive pentru 
depistarea și instruirea elementelor 
tinere se pot spune multe cuvinte 
frumoase. Dar, chiar și așa, nu se 
poate afirma că s-a făcut totul. Așa, 
de exemplu, deși echipele de baschet 
ale S.S.E. sau cea de volei a aso
ciației sportive Meteor dețin locuri 
fruntașe în ierarhia formațiilor de 
juniori și junioare din țară, numărul 
elementelor tinere promovate în ca
tegoria A este nesatisfăcător. Se 
poate spune, în concluzie, că la jocuri 
sportive mai sînt multe de făcut. 
Printre mijloacele care ar putea duce 
la ridicarea valorică a juniorilor, con
siderăm că organizarea în condiții 
optime a campionatelor orășenești la 
volei, baschet și handbal ar da re
zultate bune. Este drept, aceste cam
pionate se desfășoară în fiecare an, 
dar organizarea Iasă de dorit. Să 
sperăm că măcar de acum înainte 
comisiile orășenești de specialitate 
vor lua măsurile necesare pentru ca 
întrecerile campionatului local să se 
desfășoare cu regularitate și la un 
nivel tehnic cît mai ridicat.

CAROL GRUIA-coresp. principal

Aspect din partida .muștelor" Gh. Cristea (dreap
ta) și N. Stanciu încheiată cu victoria la puncte 
a primului, 
o .directă"

Bucureșteanul Cristea străpunge cU 
de stingă garda reprezentantului re- 

qiunii Dobrogea
Foto : A. Neagu

primul a făcut o adevărată scri
mă pugilistică, și a cîștigat detașat 
la puncte.

I. CETĂȚEANU — coresp.

Mediaș (prin telefon). Duminică 
dimineață a avut loc în sala „I. L. 
Caragiale" din localitate întâlnirea 
dintre combinatele Mureș-A.M.-|- 
Brașov și Cluj-j-Hunedoara. Oaspeții 
au cîștigat cu scorul de 11—9.

Z. RÎȘNOVEANU-coresp.

• La Brăila urma să se dispu
te partida dintre selecționata re
giunii Galați și „combinata" Iași-f- 
Bacău-f-Suceava. Gălățenii au cîști
gat cu scorul de 20—6, prin nepre- 
zentarea „combinatei".

HANDBAL

Jocuri viu 
în seriile

Seriile secunde ale campionatului 
republican au rămas pentru o scurtă 
perioadă de timp principalul punct 
de atracție al activității competi- 
ționale interne. Aceasta pentru că 
în seria I feminină întrecerile au 
luat sfîrșit duminică, iar în cea 
masculină mai sînt de disputat 
doar cîteva restanțe, cele mai im
portante partide fiind amânate pen
tru primăvara anului viitor.

Dar mai există un motiv pentru 
care atenția în acest sfîrșit de se
zon se îndreaptă către echipele din 
seria a Il-a: ultimele etape au 
furnizat rezultate surprinzătoare, în 
așa fel îneît lupta în cele patru... 
clasamente a devenit extrem de in
teresantă. Este un fapt demn de 
reținut, care însă obligă formațiile 
participante la aceste întreceri să 
se pregătească și mai serios, cu mai 
multă atenție în așa fel îneît ală
turi de apriga dispută pentru vic
torie, spectatorii să poată urmări și 
jocuri de calitate.

Și acum, iată relatările corespon
denților noștri despre partidele dis
putate duminică în seria a Il-a.

MASCULIN. Cauciucul orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Tehnometal 
Timișoara 9—6 (5—4). Un meci 
spectaculos, în care inițiativa a 
aparținut în majoritatea timpului 
gazdelor. Timișorenii au luptat 
foarte mult, dar pregătirea superi
oară a jucătorilor de la Cauciucul 
și-a spus în cele din urmă cuvîn- 
tul. (Gh. Grunzu — coresp.). Meta
lul Copșa Mică — Textila Cisnă- 
die 20—13 (13—3). Oaspeții au dat 
o replică mai bună, doar în repriza 
secundă. (M. Faliciu — coresp.) 
Voința Sibiu — Timișul Lugoj 
21—13 (12—5). Deși lipsiți de apor
tul a 3 titulari sibienii au realizat 
totuși o victorie meritată. (I. Io- 
nescu — coresp.) Tractorul Bra
șov — Știința Lovrin 18—10 (9—6). 
Rapid București — Voința Bucu
rești 10—10 (4—4). Joc ' echilibrat, 
în care nici una din echipe nu a 
manifestat plusul de superioritate, 
necesar obținerii victoriei.

In completare 
la cronica etapei
Vol fi

Cîteva amănunte de la jocurile de 
sîmbătă și duminică.

Progresul Brăila — Politehnica Ga
lați (m.A) 1—3. Meci de bună factură 
tehnică. Remarcați: Ozum și lorga 
(Politehnica), Vasile și Păunoiu de la 
Progresul- (D. CRISTACHE — coresp).

Tractorul Brașov—Petrolul Ploiești 
(m.A) 3—0. La baza victoriei — mai 
buna organizare a apărării. (I. STAN
CA — coresp.).

Alumina Oradea — Politehnica 
Brașov (m.A) 3—0. Succes obținut 
mulțumită superiorității la blocaj. 
(ILIE GHIȘA — coresp. principal).

U niversilatea Cluj — Dinamo Bucu
rești (f.A) 0—3. Nivel inferior, o sin
gură remarcată: dinamovista Șteiă- 
nescu- (P. RADVANI — coresp.).

Semănătoarea București — Electro- 
putere Craiova (m.B) 0—3. A doua 
victorie în deplasare a craiovenilor. 
Succes meritat, datorat în primul rînd 
combativității în atac și — mai cu 
seamă — în apărare. Bucureștenii au 
pierdut la 12, la 15 și la 13, după ce 
au condus în setul I cu 11—9 șl 
12—10, au egalat de la 6—12, 8—13, 
10—14 și au obținut 15— Î4 în setul 
II, iar în ultimul set, pînă a fi ajunși 
la 13, au condus mai tot timpul, cu 
9—5, 11—6 și 13—8. Ei au fost în
vinși de o echipă evident mai bună, 
fiind însă victime și ale propriilor 
lor greșeli: nervozitatea din încheie
rea seturilor, angrenarea în jocul iute 
al oaspeților, rezolvarea mai mult în 
forță a atacurilor, în locul folosirii 
soluțiilor de subtilitate, cu mingi 
„puse", manieră de joc indicată, dar 
abandonată de ei în finalul fiecărei 
„reprize”. Evidențierile se cuvin ju
cătorilor Marinescu, Dodu, Botoșanu 
și Stoenică de la craioveni și, pe 
bună dreptate, nici unuia de la Semă
nătoarea. Foarte bun arbitrajul: I. 
Armeanu - Gh. Ionescu, un cuplu re
marcabil pentru desăvârșita colabo
rare dintre cei doi. (G. FAUR).

Institutul pedagogic Tg. Mureș — 
Universitatea Timișoara (m-B) 1—3- 
Victorie meritată. Cei mai buni de pe 
teren : Postolache, Naghi și Muntea- 
nu de Ia învingători. (ION PĂUS — 
coresp. principal).

I.C.F. București — Construc/ii

disputate 
„secunde"
FEMININ. Voința Odorhei —

5.5. E. Buzău 9—10 (4—6). Derbiul 
seriei a oferit spectatorilor o între
cere aprigă, în care elevele din 
Buzău au dat dovadă de o mare 
vitalitate, luptînd cu energie pen
tru fiecare minge, apărîndu-se cu 
dîrzenie. Formația locală nu a pu
tut rezista ritmului impus de oaspe 
și în plus, a ratat foarte mult (9 
bare !). (A. Pialoga — coresp.). Par
tizanul roșu Brașov — S.S.E. Pe- 
troșeni 4—10 (2—7). Spartac Con
stanța — Constructorul Timișoara 
4—4 (4—1). Favorit Oradea — C.S.M. 
Sibiu 3—7 (1—4). Cu o pregătire 
fizică superioară echipa din Sibiu 
a obținut o victorie pe merit. în 
această partidă gazdele nu au lup
tat cu ambiție. (I. Oprea — coresp.). 
Textila Buhușî — S.S.E. nr. 2 
București 7—9 (3—5).

MASCULIN (seria studențească). 
Știința Petroșeni — Politehnica Ti
mișoara 15—8 (8—4); I.C.F. — In
stitutul pedagogic Bacău 14—16 
(7—11) Medicina Tg. Mureș — Po
litehnica București 7—6 (1—5); Uni
versitatea II București — Politeh
nica Brașov 16—19 (10—11).

FEMININ (seria studențească). 
Universitatea Cluj — Politehnica 
Galați 16—8 (7—2). .'Derbiul seriei 
a revenit pe merit studentelor din 
Cluj. Prin această victorie ele au 
trecut în fruntea clasamentului. în 
general, meciul a fost frumos, am
bele formații jucînd deschis și co
rect. Din acest motiv s-a tras mult 
la poartă (Universitatea — 51 ; Po
litehnica — 46). Scorul s-a menți
nut echilibrat doar în primele 15 
minute de joc (2—2), după care 
gazdele s-au distanțat, impunîndu-se 
prin contraatacuri și aruncări de la 
semidistanță. (P. Rad vani — co
resp.). Institutul pedagogic Tg. 
Mureș — Politehnica București 
7—4 (2—2); Universitatea li Ti
mișoara — Politehnica Iași 12—2 
(4—1); I.C.F. București — Institu
tul pedagogic Bacău 3—3 (0—1);
1.5. E. București — Universitatea II 
București 3—5 (1—1).

București (m.B) 3—0. Victorie comodă. 
Icefiștil au dovedit mai multă com
bativitate și au combinat mai fru
mos. S-au remarcat: Iacob, Niculescu 
și, îndeosebi, Chirijoiu de la I.C.F-, 
Țapu și Picu de la învinși, al căror 
joc de ansamblu, a lăsat mult de 
dorit. (- S. N. -)

Progresul București — I.C. Arad 
(m.B) 3—0. Totuși un joc de înalt 
nivel tehnic, publicul aplaudînd cît 
la un cuplaj de fotbal.,, bun. Mai 
bine organizată în apărare și cu un 
atac mai exploziv, formația bucureș. 
teană a cîștigat, dintre jucătorii săi 
remareîndu-se Chirifă, Vasiliu șl 
Badea. De la oaspeți — Lengy și 
Oros. (- A. B. -).

Medicina București — I.S.E. Bucu
rești (f.B.) 3—0. Joc puțin spectaculos, 
în care medicinistele au dispus ușor 
de I.S.E., echipă în comportarea că
reia lipsa de omogenitate și de orga
nizare a fost hotărîtoare în egală , 
măsură cu numeroasele execuții teh
nice greștie. Cele mai eficace jucă-'- 
toare ale învingătoarelor : Bărbulescu, 
Grigore și Costea. De la I.S.E. s-a re
marcat doar Dăneț. (S. NORAN).

Universitatea București — Medici
na Cluj (f.B) 3—1. „Focul de paie” 
aprins de clujence în primul set, cîș
tigat de ele, s-a stins apoi și... sting 
a rămas. Bucureștencele au manifes
tat — toate— mai multă siguranță 
în apărare. în atac s-au remarcat 
Ceamurian și Chelniceauu- De la 
Medicina, evidențiată doar Lucaci. 
(A. BREBEANU).

ATLETISM

Etapa pe Capitală 
a campionatului 

de cros
Alergătorii bucureșteni au parti

cipat duminică la etapa pe Capita
lă a campionatului republican de 
cros. întrecerile din parcul „23 Au
gust" (excelent organizate de către 
comisia orășenească de atletism) au 
fost viu disputate de numeroșii 
participant, în majoritatea pso- 
belor învingătorii fiind cunoscuți 
abia pe ultimii metri. Rezultate: 
JUNIORI II (1500 m): 1. P. Lupan 
(Metalul), 2. I. Chirilă (S.S.E. II), 3. 
C. Vasile (Viitorul), 4. Al. Sabaa 
(Rapid), 5. C. Dima (Metalul) 6. I. 
Rădulescu (Viitorul); pe echipe:
1. S.S.E. II 36 p, 2. Rapid 47 p, 3. 
Viitorul 50 p, 4. Dinamo 50 p; JU
NIOARE II (700 m): 1. A. Lăzăres- 
cu (Viitorul), 2. D. Serpezeanu 
(Constructorul), 3. M. Zidu (Viito
rul), 4. R. Alexandru (C.S.S.), 5. FI. 
Boca (C.S.S.), 6. L. Cristea (Viito
rul); pe echipe: 1. Viitorul 10 p,
2. C.S.S. 20 p, 3. Constructorul 25 p.
4. Metalul 39 p; JUNIORI I (2500 
m); 1. I. Dima (Metalul), 2. C. Pas
cale (Metalul), 3. N. Mucea (Viito
rul), 4. I. Dumitrescu (Dinamo), 5. 
M. Neamțu (ICF), 6. Em. Botez 
(ICF); pe echipe: 1. ICF 26 p, 2. 
Metalul 30 p, 3. Dinamo 60 p, 4. 
Viitorul 70 p; JUNIOARE I (800 
m); 1. D. Bădescu (Rapid), 2. FI. 
Grigorescu (S.S.E. II), 3. N. Onică' 
(Constructorul), 4. C. Preoteasa 
(Rapid), 5. M. Agrici (Rapid), 6. E. 
Vasiliu (Constructorul); pe echipe: 
1. Rapid 10 p, 2. Constructorul 18 
p, 3. S.S.E. II 28 p, 4. Metalul 35 
p, 5. Dinamo 35 p; TINERET (3500 
m); 1. I. Nicolae (Steaua), 2. C. 
Tatu (ICF), 3. I. Szeibert (Steaua), 
4. C. Arghiropol (ICF), 5. M. Pîr- 
log (Progresul), 6. V. Florescu 
(ICF); pe echipe: 1. ICF 10 p; SE
NIOARE (1500 m): 1. E. Bucur; 
(Steaua), 2. E. Teodorof (Dinamo),
3. E. Ionescu (Constructorul), 4. C. 
Berna (Metalul), 5. CI. Iacob (Pro
gresul), 6. D. Bîrsan (Dinamo); pe 
echipe: 1. Dinamo 9 p, 2. Metalul 
12 p; SENIORI (6000 m).

în cea mai importantă probă a 
zilei, dinamoviștii Nicolae Musta
ță și Andrei Barabaș au alergat cot 
la cot de-a lungul a 5 ture. Pe 
ultima mie de metri Mustață reu
șește să se „desprindă" și să câștige 
cu un avans de peste 100 m; 1. N. 
Mustață (Dinamo), 2. A. Barabaș 
(Dinamo), 3. I. Rusnac (Steaua), 4. 
O. Lupu (Steaua), 5. V. Caramihai 
(Steaua), 6. M. Brezuică (Metalul); 
pe echipe: 1. Steaua 21 p, 2. Dina
mo 23 p, 3. ICF 45 p, 4. Metalul 
47 p.



i ETAPĂ
ÎAI ANIMATĂ

Dinamo Bacău (seria I) și A.S.A. Tg. Mureș (seria a ll-a) 
continuă să conducă în categoria B HE2ZZBB

SERIA I
întrebarea, „cine va stopa Progre- 

' l din cursă ?“ a găsit răspuns tn
pa de duminică, Petrolul fiind e- 
pa care a reușit să-i tnvingă pe 
baliștii din Dr. Staicovici. Ii fe- 
ităm mai tntii pe petroliști și apoi 
lider pentru performanta realizată 

tă in prezent și ambele echipe 
itru spectacolul fotbalistic oferit 
minică. De asta este frumos fot 
Iul, de asta pasionează!
Plină de emo'fii și neprevăzut, 
ipa a noua s-a ridicat ca dinamism 
ste confruntările de pină acum. E- 
ipele și-au apărat cu mai multă ar
are șansele, au luptat pină tn ul
mii minut pentru victorie (vezi 
vagul roșu) sau pentru obținerea 
iui rezultat onorabil (CSMS). Sco- 
rile strinse reflectă de altfel st
afia de pe terenurile de joc. N-au 
tsit nici surprizele de... proporții 
re au pus în încurcătură pe prono- 

'orț.ișlt: infringerea arădenilor de 
Ș.lra Jiul, de pildă.
Consemnind jocul plin de AR
II A RE al echipelor, nu putem fi 
să de acord cu înțelegerea greșită 

•j către unii fotbaliști a acestei 
Riuni. Ardoare nu înseamnă practi- 
irea unui joc dur, nu înseamnă ie
ri nervoase și manifestări nesporti- 
ț. De aceea, nu putem trece peste 
irtida de la Pitești, unde specta- 
ilul fotbalistic ■— pentru care pu- 
licul plătește bilet de intrare — a 
>st lăsat pe ultimul plan aproape 
e tot parcursul celor 90 de minute!

COMENTARIUL NOSTRU ,
'pre regretul nostru, după cîteva 
tape în care am remarcat arbitraje 
une, duminică unii „cavaleri ai 
taierului* nu s-au situat la înâl- 
Imea misiunii loru, cel mai slab ar- 
itraj fiind acela de la Cluj, unde 

Sotir a scăpat jocul din mînă.
Animați de dorința de a face parte 

lin rin duriie jucătorilor selecționa- 
ili pentru viitoarele întîlniri inter- 
aționale ale reprezentativelor noas- 
re, o serie de jucători s-au mobili- 
at mai mult în etapa de duminică, 
u dat un randament sporit. Din 
relatările trimișilor noștri a ieșit 
> evidență forma bună a lui Năs- 
ișrescu, Surdan, lancu, C. Dan, Du- 
utriu II, Popa, Nunweiller VI, 
frății, Stoicescu, Dridea, M. Io- 
lescu și alții. Acest lucru nu poate 
tecii să ne dea speranțe acum, cu 
iteva zile înaintea unei confruntări 
le mare importanță: meciul cu re- 
irezentativa Elveției, din cadrul 
,Campionatului Europei".

Am lăsat la urmă publicul spec- 
■ător. Obiectiv și cunoscător ca înt
otdeauna, publicul bucur eștean a 

* tpreciat jocul bun al echipei ieșene, 
din repriza a II-a a meciului de pe 
ttadionul „23 August", cînd a încu
rajat-o și a aplaudat-o la scenă des
chisă. Nu același lucru putem spune 
despre spectatorii care au populat 
duminică tribunele din Făgăraș la 
meciul Steagul roșu—Rapid. Se pare 
că aceiași „susținători" care au con
tribuit la suspendarea terenului din 
Brașov și-au însoțit echipa și la 
Făgăraș, pentru că și aici (așa cum 
obișnuiesc și „acasă") ei s-au mani
festat zgomotos, au aruncat cu pietre 
în terenul de joc, lovind pe fotba
liști și pe arbitrul întîlnirii. Dacă 
așa stau lucrurile, se poate pune de 
pe acum sub semnul întrebării viitoa
rele evoluții ale echipei Steagul roșu 
pe teren propriu. Și e păcat!

CRISTIAN MANTU

SIDERURGISTUL — DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI (4—2). Meci fru
mos cu faze spectaculoase la ambele 
porți, clștigat de gazde care au avut o 
linie de atac mai incisivă. Bucureștenii 
au lăsat o bună impresie prin jocul lor 
tehnic, insă au greșit tactic. Golurile au 
fost înscrise de Adam (min. 46), Stă- 
tescu (min. 48 și 83), Neagu (min. 62) 
pentru Siderurgistul, Ciuleanu și Nuțu, 
ambele în miri. 67. A arbitrat bine Au
rel Pop (Cluj). (T. Siriopol și S. Con- 
stantinescu — coresp.)

CHIMIA SUCEAVA — METALUR
GISTUL’ BUCUREȘTI (1—0). După o 
dominare de 89 de minute, Gheghe a 
înscris unicul gol al meciului, dintr-o 
lovitură liberă de la 20 m. înaintașii 
suceveni au dovedit o exasperantă ine
ficacitate, ratînd multe ocazii, printre 
care și o lovitură de la 11 m (Mărcu- 
lescu în min. 60). Bucureștenii au dat 
o replică dlrză. Â arbitrat I. Cîmpeanu 
(Cluj). (Romeo Munteanu — coresp.).

cu multă siguranță de Mocanu, porta
rul feroviarilor.

G.F.R, Pașcani a pus accentul pe 
apărare, aglomerînd spațiul din fața ca
reului de 16 m, în speranța obținerii unui 
„nul”. Și n-a lipsit mult ca feroviarii să 
plece chiar cu două puncte dacă marile 
ocazii din repriza a doua ar fi fost fruc
tificate : în min. 49, de la 6 m, Dascălu 
a trimis cu capul balonul în bară, și în 
min. 57, portarul Rămureanu a plonjat 
la picioarele lui Sălceanu, care depășise 
apărarea Științei.

Cit privește pe bucureșteni, din pri
mul minut direcția acțiunilor lor ofen
sive au avut un singur sens: poarta 
oaspeților. Unguroiu (min. 1) și Ciornoavă 
au încercat ținta 
11, la executarea 
Simina (C.F.R.) 
tnîna de pe linia 
Mureșan (Turda)

au mai avut cîteva ocazii dar aces
tea au fost ratate de Silaghi, Cosma 
și Cromeli. Oaspeții au pus de pu
ține ori în pericol poarta Minerillul. 
A condus foarte bine P. Badea (Bra
șov). (T. Tohătan-coresp. principal).

zare. Cele două goluri au fost în
scrise de Kiss (min. 10 din 11 m) șl 
KSressl (min. 50). (Ștefan lacob- 
coresp. principal).

fără succes. In min. 
unei lovituri de colț, 
a respins balonul cu 
porții, însă arbitrul S.
n-a acordat 11 m. In

C.S.M. REȘIȚA — GAZ METAN 
MEDIAȘ (3—1). G.S.M. a dominat 
majoritatea timpului și putea învinge 
la un scor mai mare dar, ca de obi
cei, înaintașii au ratat foarte mult. 
Oaspeții au prezentat o formație 
„slabă” și, uneori, au jucat dur. Go
lurile au fost marcate de Cucu (min. 
11), Arnoțchi (min. 38 și 78), respec
tiv Tilicea (min. 72). Arbitrul O. 
Comșa (Craiova) a condus sub aș
teptări. (I. Plăvițiu-coresp. principal).

G.F.R. TIMIȘOARA — VAGONUL
ARAD (2—1). Veniți cu o .galerie'

A.S.A. TG. MUREȘ — MINERUL 
LUPENI (4—0). Jocul a fost dinamic 
cu multe faze spectaculoase, create 
în special de mureșeni. Localnicii 
au imprimat un ritm viu și au pus 
deseori în pericol poarta Minerului. 
Atacul A.S.A.-uIui a ratat o seri? de 
ocazii prin Pavlovici (min. 12 și 79)f 
Dumitriu III (min, 64), Dodii (min. 
70), Lungu (min. 75). Și oaspeții au 
ratat de două ori: Precup în min«' 
15 și Foca (min. 37). Au înscris® 
Pavlovici (min. 27, 38 și 83, primei»- 
două din 11 m), Lungu (min. 90)., 
A arbitrat M. Sadoveanu (București]. 
(I. Păuș-coresp. principal).

OLTUL RM. VILCEA — OȚELUL 
GALAȚI(1—0). Joc specific de campio
nat. Oaspeții s-au apărat supranumeric, 
atacul lor făcînd doar simple incursiuni 
spre poarta vîloeană. Golul a fost mar
cat de Udroaica in min. 3. Jucătorul 
Lang (Oltul) a ratat un 11 m in min. 
84. A condus Vasile Toma (București). 
(Dragomir Roșianu — coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (6—0). Progresul, 
într-o nouă formulă, a realizat cel mai 
bun meci din acest campionat. Ceahlăul 
a jucat slab, folosind multe pase late
rale și n-a fructificat nici una din oca
ziile avute. Au marcat: Zgardan (min. 
3, 10 și 79), Nițu (min. 18 și 86), 
Comănescu (min. 75). A arbitrat foarte 
bine D. Isăcescu (Buc.). (G. Rizu—
coresp.).

POIANA CIMPINA — METROM 
BRAȘOV (2—0). In prima repriză jo
cul a fost viu disputat și Poiana a în
scris de două ori: Iordache (min. 17) 
și Silaghi (min. 20). După pauză, gaz
dele mulțumite de rezultat au slăbit alu
ra. Brașovenii n-au inițiat nici un atac 
în tot timpul partidei, stlnd numai în 
apărare. M. Constantin (București) a 
arbitrat bine. (G. Fîrjoghie — coresp.).

DINAMO BACĂU — FLACĂRA MO
RENI (5—1). Dinamoviștii au dominat 
copios și au realizat multe faze fru
moase. Ei au imprimat un ritm viu tot 
timpul. Jucătorii de la Moreni au con
traatacat sporadic. Au înscris: Panait 
(min. 28, 55 și 68 din 11 m), Rednic 
(min. 40), Băluță (min. 61), respectiv 
Dănăilă (min. 23). Foarte bun arbitra
jul lui A. Bentu (București). (Gh. 
Dalban — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — G. F. R. 
PAȘCANI (1—0). Multe emoții au a- 
vut inflăcărații suporteri ai studenților 
bucureștcni pînă în min. 71 cînd Cicu 
a finalizat una dintre centrările lui 
Ciomoavă. Și duminică dimineața Știința 
a manifestat unele carențe atît în jocul 
de ansamblu al echipei cît și în finali
zare. 0 cauză o constituie faptul că, în 
prima repriză, „dispecerul formației”, 
Halagian, a jucat cn înaintaș central, 
iar locul său a fost ocupat de Cicu. De 
asemenea, neinspirată ni s-a părut în
locuirea lui Halagian cu Păiș în repriza 
a doua. Aceste modificări în posturi 
„cheie“ au avut repercusiuni negative 
mai ales asupra acțiunilor ofensive și în 
finalizare. Bucureștenii au dominat ma
joritatea timpului, dar Lucescu, Cior- 
noavă și Unguroiu au șutat de multe 
ori imprecis sau balonul a fost reținut

A.S. CUGIR — CLUJEANA (2—11. 
Jucătorii din localitate au obtinut a 
victorie pe deplin meritată. Oaspeții, 
s-au apărat bine și au contraatacai j 
periculos. Clujeana a deschis scorul 
în min. 32 prin Roman. După 3 mi
nute Gheorghe Ion a egalat cu un șut 
de la 20 metri. în repriza a doua, 
localnicii au dominat dar au ratat. 
Ei au reușit să înscrie golul victo
riei în min. 84.- Remus Lazăr a pasat 
lui Ghergheli și acesta a finalizat. A 
arbitrat bine Gh. timona (București). 
(M. Vîlceanu-cpresp.).

categoria b —

Una dintre situațiile 
partida

Foto : V. Bageac
ale studenților.continuare, ratări, ratări

La reluare, după marile ocazii ratate 
de Dascălu și Sălceanu, Cicu a Înscris 
unicul gol al meciului. Mocanu, portarul 
C.F.R.-ului, a salvat echipa sa din mul
te situafii critice, (p. V.)

critice la poarta apărată de Mocanu. (Fază din 
Stiinta București — C.F.R. Pașcani)

SERIA A II-a
1. A.S.A. Tg. Mureș 9 7 0 2 24— G 14
2. C.S.M. Reșița 9 6 0 3 17—11 12
3. C.F.R. Timișoara 9 5 2 2 13— 7 12
4. Minerul Baia Mare 9 5 13 16—10 U
5. Clujeana 9 5 13 13—12 11
6. Vagonul Arad 9 5 0 4 20—10 10
7. A.S. Cugir 9 4 2 3 11—15 10
8. Crișul Oradea 9 4 14 18— 9 9
9. C.S.M. Sibiu 9 4 0 5 15—15 •

10. Industria sîrmei C. Turzii
9 3 2 4 9—13 •

11. Minerul Lupeni 9 3 15 13—21 9
12. Gaz metan Mediaș 9 2 1 6 10—20 9
13. C.F.R. Arad 9 2 1 6 6—17 9
14. Unirea Dej 9 1 2 6 8—27 4

Clujeana Ind.ETAPA 
sîrmed C. 
Timișoara, Unirea Dej — Minerul Baia 
Mare, Gaz metan Mediaș — C.F.R. Arad. 
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița, Crișul 
Oradea — A. S. Cugir, Vagonul Arad — 
A.S.A. Tg. Mureș.

viitoare : 
Turzii, C.S.M. Sibiu — C.F.R.

ETAPA VIITOARE: Metalurgistul Bucu
rești — Poiana Cimpina, Progresul Bră
ila — Știința București, Oțelul Galați — 
Metrom Brașov, Chimia Suceava — Si
derurgistul Galați, Dinamo Victoria Buc. 
— Flacăra Moreni, Ceahlăul P. Neamț — 
Dinamo Bacău, C.F.R. Pașcani — Oltul 
Rm. Vtlcea.

CATEGORIA B — SERIA I

1. Dinamo Bacău 9 5 3 1 16— 7 13
2. Știința București 9 5 2 2 15— 9 12
3. Siderurgistul Galați 9 4 3 2 15— 9 11
4. Chimia Suceava 9 4 3 2 6— 5 11
5. Dinamo Victoria Buc. 9 3 4 2 14—11 10
6. Progresul Brăila 9 3 3 3 9— 9 9
7. Oțelul Galați 9 4 1 4 9—10 9
8. C.F.R. Pașcani 9 3 2 4 10—12 8
9. Metrom Brașov 9 2 4 3 9—11 8

10. Flacăra Moreni 9 4 0 5 6—13 8
11. Poiana Cimpina 9 3 1 5 8— 8 7
12. Ceahlăul P. Neamț 9 2 3 4 9-14 7
13. Oltul Rm. Vîlcea 9 2 3 4 6—14 7
14. Metalurgistul Buc. 9 2 2 5 10—10 6

puternică, arădenii au intrat pe teren 
hotărîti să obțină un rezultat favo
rabil. Jooul a fost viu disputat, cu 
perioade egale de dominare. Au cîș- 
tigat gazdele, care au combinat mal 
frumos și au creat multe faze de gol. 
Au înscris : Dembrovschi (min. 43), 
pentru Vagonul, Panici (min. 60) și 
Săceleanu (min. 85) pentru C.F.R. (I. 
Stan-coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII — C.S.M. 
SIBIU (2—0). Cei peste 2 000 de spec
tatori au plecat mulțumiți atît pentru 
victorie, cît și pentru jocul prestat 
de echipa favorită. In prima repriză, 
scorul a fost alb deoarece înaintașii 
de la Ind. sîrmei au înghesuit jocul 
pe centru. După pauză, au fost fo
losite și extremele și rezultatul s-a 
concretizat pe tabela de marcaj. 
Scorul putea fi mai mare dar por
tarul Coman (C.S.M.) a apărat foarte 
bine. Golurile au fost marcate de 
Rădulescu (min. 51) și Husar (min. 
64). Arbitrul Alexandru Cornel (Iași) 
a condus toarte bine. (Petre Tonea- 
coresp.).

LA ZI
MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL 

„CUPEI BALCANICE"
Miercuri urma să se desfășoare ta 

Constanța partida Farul — Vardar Sko
plje în cadrul „Cupei Balcanice". Par
tida a fost amînată șl va avea loc la 
2 noiembrie. Returul se va disputa la 
Skoplje, la 16 noiembrie.

NE VIZITEAZĂ, TEREK GROZNTI
(U.R.S.S.)

SERIA A ll-A

mult în teren, au combinat 
dar au șutat foarte puțin la 

și, de cele mai multe ori, im- 
Băimărenii au dominat mai 

fata 
reu- 
dată

G.F.R. ARAD — UNIREA DEJ 
(2—0). Jocul a fost de nivel tehnic 
scăzut După ocaziile avute, fero
viarii puteau cîștiga la o diferență 
mai mare. înaintașii arădanf, în spe
cial Koressi, au ratat foarte mult. 
Fotbaliștii din Dej au jucat bine în 
cîmp dar au fost lipsiți de finali-

Miercuri tșl va Începe turneul în 
țara noastră formația sovietică Terek 
Groznîl care activează tn campionatul 
categoriei A, seria a II-a. Primul jo« 
al oaspeților, miercuri, la Reșița, cu 
C.S.M. ; al doilea, duminică, la Timi
șoara, cu Politehnica.

MECIURI DE JUNIORI AMINATE

Partlda Viitorul București — Dinamo 
București din cadrul campionatului re
publican de juniori se va disputa joi 
27 octombrie pe terenul IV de la Stadio
nul „23 August", la ora 15,15. Data jocu
lui Rapid — Farul Constanta se va sta
bili ulterior.

MINERUL BAIA MARE — CRIȘUL 
ORADEA (1—0). Ambele echipe s-au 
mișcat 
frumos 
poartă 
precis,
mult, au fost mai periculoși în 
porții. Cu toate acestea, ei n-au 
șit să înscrie decît o singură 
prin Miculaș (min. 6) la o pasă a
lui Sasu. în afară de gol, gazdele

NOTA

PRONOSPORT •
i’N AUTOTURISM „FIAT 1500“ 

OFERIT LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE DUMINICA

Ea concursul Pronosport nr 44, 
le duminică 30 octombrie 1966, 
e atribuie ca premiu excepțional : 
f AUTOTURISM „FIAT 1500“, în 
raloare de 77 700 lei. Acest atrac- 
5v premiu, împreună cu interesan
tul program de concurs care cu
prinde meciuri echilibrate din ca- 
irul categoriei B și campionatul ita
lian, va face participarea și mai 
fumeroasă.

Iată programul integral al acestui 
concurs : I Progresul Brăila — 
Știința București, II Oțelul Galați — 
Metrom Brașov, III Chimia Sucea
va — Siderurgistul Galați, IV Ceah
lăul Piatra Neamț — Dinamo Ba-

PRONOEXPRES•PRONOSPORT
cău, V Clujeana — Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii, VI Unirea Dej — 
Minerul Baia Mare, VII Minerul 
Lupeni — C.S.M. Reșița, VIII Va
gonul Arad — A.S.A. Tîrgu Mureș, 
IX Gaz metan — C.F.R. Arad, X 
Messina — Alessandria, XI Paler
mo — Pisa, XII Savona — Padova, 
XIII Livorno — Catanzaro.

• Tragerea autoturismelor LOTO 
de azi marți 25 octombrie, va avea 
loc Ia București în Calea Șerban 
Vodă nr. 209 la „Clubul Adesgo", 
(la orele 18).

• Tragerea PRONOEXPRES de 
mîine, miercuri, 26 octombrie 1966, 
va avea loc la București în Calea 
Șerban Vodă nr. 209 la „Clubul 
Adesgo", (la orele 18).

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 42 din 19

I
a

Categoria
Categoria

lei.
Categoria

1.306 lei.
Categoria

321 lei.
Categoria

86 lei.
Categoria

22 lei.
Premiul d

ținut de Drăgoi Oltea — Suceava.

octombrie a.c.
1 variantă de 86.002 lei
II-a 6 variante a 13.349

a III-a 66 variante a

a IV-a 345 variante a

a V-a 1283 variante a

a Vl-a 6805 variante a

e categoria I a fost ol>

Rubrică redactată de Aflininistrafia.de 
stat Loto-Pronosport.

LA FĂGĂRAȘ... CA Șl LA BRAȘOV
bitrului, apoi dr. Taus Laurian, me
dicul formației brașovene, s-a ridi
cat șl el de pe bancă strigînd la 
arbitru, întrucît, se știe prea bine, 
unde-s doi... puterea crește.

Din fericire, în scurtă vreme lu
crurile s-au liniștit și jocul a pu
tut să continue, dar cu o tentă de 
nervozitate imprimată 
dente. După cum se 
sfîrșit brașovenii au 
toarcă rezultatul în 
permutînd... nervii în 
ției învinse. Și epilogul 
mat tot în afara jocului

- - —

Totul a mers cum a mers pînă 
în minutul 48. Publicul, alcătuit în 
majoritate din brașoveni, se com
portase corespunzător, înțelegînd că 
singurii vinovațl de scorul ne
favorabil sînt „idolii" lor, care ac
ționau crispat și din această cauză 
incoerent. Doar cîțiva spectatori, 
mai puțin obiectivi, își „vărsau fo
cul" pe rapidiști și — cum se în- 
tîmplă — pe arbitri.

Pentru aceștia din urmă, golul 
lui Gane, neacordat pe motiv de 
ofsaid semnalizat de tușierul R. 
Cocoi, a însemnat picătura... Să te 
ții huiduieli — care au contaminat 
și pe vecinii de banca — pietre și 
sticle de limonadă cu direcția arbi
trului de linie (una din pietre și-a 
și atins obiectivul), nevoit să pă
trundă în teren și să ceară arbi
trului Zaharia Drăghici întrerupe
rea jocului. Se uitase cu totul de 
apelurile adresate publicului înainte 
de meci la stația de 
ficare, ca și de faptul că stadionul 
de ,,acasă" și-a închis — 
ACELAȘI MOTIV -----
două etape.

Dar să vedem cum au înțeles or
ganizatorii — clubul _
Brașov — să liniștească spiritele ? 
O persoană — purtînd banderola pe 
braț, semn că face parte din echipa 
de ordine — i-a adresat injurii ar-

radio-ampll- 
' ’ " l

— PENTRU 
porțile pentru

Steagul roșu

de... antece- 
știe, pînă la 
reușit să în- 
favoarea ior, 
tabăra forma- 

consu- 
_________ __ a ve

nit să se înscrie pe orbita faptelor 
regretabile. După ultimul fluier de 
arbitru, Năsturescu l-a lovit vio
lent pe Alecu, motivînd că a fost 
provocat. Nici o scuză față de acest 
gest reprobabil, ca și față de acela, 
în recidivă, al dr. Taus Laurian 
care, observînd scena, a avansat 
în teren și i-a întors lovitura lui 
Năsturescu. A fost necesară inter
venția hotărâtă a antrenorilor bra
șoveni Proca și Mesaroș (tot bra
șoveni, tovarășe Taus !...) pentru ca 
Năsturescu să regăsească cab’na.

Acestea sînt faptele regretabile 
petrecute la Făgăraș, oraș ce s-a 
dovedit prea. . . aproape de orașul 
de la poalele Tîmpei.

G. NICOLAESCU

Aflininistrafia.de


Luptătorii români' din nou victorioși 
in R. F. Germană

LUDWIGSHAFEN, 24 (prin telefon). 
In cea de-a doua întîlnire de lupte 
libere dintre selecționatele României 
și R.F. Germane, desfășurată în loca
litate, sportivii români au obținut din 
nou victoria, de data aceasta cu 6—
2. Ei au atacat tot timpul, au contra
atacat foarte bine prin aruncări și 
treceri la spate, oferind întreceri 
deosebit de spectaculoase. In primul 
meci, la cat. 52 kg. Dumitru l-a în
vins la puncte pe Horst iar la cat. 57 
kg. Cristea cîștigă tot la puncte în 
fața lui Neff. La cat. 63 kg. Geantă

A

In preajma deschiderii
de la Havana

de șah

istoricul 
de inte-

al
șah

avînd 
experimental — 
individual.
Olimpiadei a fost 
ani mai tîrziu, 
de campioană re- 
Ungariei. Șahiștii

Sezonul marilor competiții 
histe continuă... După Oberhausen, 
locul de desfășurare a campionatu
lui mondial feminin pe echipe, a- 
tenția iubitorilor de șah se în
dreaptă acum spre un oraș situat 
dincolo de ocean : Havana. Capitala 
Cubei găzduiește în aceste zile cea 
mai importantă întrecere șahistă 
pe echipe. Denumirea ei ? „Olimpia
da de șah“, „Campionatul mondial 
masculin de șah pe echipe", „Tur
neul națiunilor", „Cupa Hamilton- 
Russel"... Iată patru denumiri pe 
care le-a primit succesiv, de la di- 
feriții ei organizatori, această 
competiție menită să desemneze cea 
mai bună reprezentativă 
din lume.

O scurtă incursiune în 
întrecerii nu este lipsită 
res. dat fiind faptul că la fonda
rea ei și-au adus contribuția și șa
hiștii țării noastre. în 1924, la Pa
ris. avea loc primul congres 
Federației internaționale de 
<F.I .D.E.), printre membrii ei fon
datori numărîndu-se — alături de 
(publicistul francez Paul Vincent, 
«fostul campion mondial Alexandr 

’Alehin, teoreticianul olandez dr. 
A. Rueb — și un reprezentant al 
șahului românesc, Ion Gudju, astăzi 
profesor universitar emerit și vice
președinte al Federației române de 
hșab. Atunci s-a luat inițiativa de 
e se organiza o competiție șahistă 
internațională pe națiuni, 
loc — cu titlu 
un prim turneu

Prima ediție a 
organizată trei 
la Londra, titlul 
venind echipei 
maghiari au repetat victoria lor din 
edițiș de debut și la Gravenhage 
(Olanda), în 1928, pentru ca apoi 
competițiile antebelice să dea ur
mătorii cîștigători, în ordine: 
Ionia (Hamburg, 1930), S.U.A. (Pra- 
ga 1931), S.U.A. (Folkestone, 1933),
S.U.A. (Varșovia, 1935), 
(Stockholm, 1937), Germania (Bue
nos Aires, 1939). In 1950, la Du
brovnik echipa Iugoslaviei cîștigă 

i primul titlu, pentru ca apoi, din 
1-1952, de la debutul său în compe
tiție, reprezentativa U.R.S.S. să în- 

i ceapă o neîntreruptă serie de vic
torii;

Participările șahiștilor români 
1 la primele ediții ale Olimpiadelor au 
avut un caracter mai mult simbo- 

(8ic. Condițiile vitrege de practicare 
a șahului, din acele timpuri, reflec
tate în nivelul slab al jucătorilor 
de la nod, au făcut ca aceștia să nu 
jacată ocupa decît locuri la perife
ria clasamentului. Ultimele Olim
piade au confirmat progresele în
registrate de mișcarea șahistă din 
țara noastră și, astfel, reprezenta
tiva României a urcat în clasamen
tul competiției supreme de la locul 

>11 (la Moscova și Leipzig), la locul 
‘8—9 (Varna) și 7—8 (Tel Aviv). 

Po-

S.U.A.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
CIUDAD DE MEXICO. La Acapul- 

jșto, înotătorul francez Alain Mosconi 
f(17 ani) a stabilit cea mai bună per- 
. • ’ ) de 400 m

Recordul 
este de

Wiegand 
aceluiași

' formanță mondială în proba
(liber, cu timpul de 4=10,5.
I mondial oficial al probei

4:11,1 și aparține Iul Frank
(R.D. Germană). în cadrul
concurs, sportiva franceză Claude

, Mandonnaud s-a clasat pe primul loc 
țț în proba de 800 m, cu timpul de 
«00:01,6 (nou record francez).

AMSTERDAM. Cunoscutul sportiv
brazilian Nelson Pessoa a cîștigat 
cursa cu obstacole din cadrul con- 

, cursului internațional de călărie de 
j la Amsterdam. Traseul de 519 m cu 
■14 obstacole a fost străbătut de Pes-
■ --------—--------------------------- -—___ __
12 5 4 Redacția șl administrația: atr. Vastle Conta nr. 1B, telefon 11.10.05, Interurban 72 fl 286. Teist: aportfom bus. 1S0. Tiparul; L P. .Informația*, st». Brezolann 23—25.

PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 0.50 leit 3 luni: 19.50 lei; 6 luni: 39 let j 1 an: 7» lei.

a dispus la puncte de Schilling. Poa- 
lelungi, la cat. 70 kg. a făcut un meci 
frumos cu multe acțiuni și procedee 
tehnice învingîndu-1 la puncte pe 
Pritzl. La cat. 78 kg. și la 87 kg. 
Tampa și respeativ Popescu i-asi în
vins la puncte pe Wahl și pe Knoll. 
La ultimele două categorii victoriile 
au revenit sportivilor germani. Kiehl 
(cat. 97 kg.) învinge la puncte pe 
Pavel, iar cunoscutul .greu* Dietrich 
(medaliat la Jocurile Olimpice de 
la Tokio) obține victoria la tuș la 
Stingu.

La a XVII-a ediție a Olimpiadei 
de șah, care începe la 26 octom
brie, la Havana, și-au anunțat par
ticiparea 50 de echipe. Reprezen
tativa țării noastre a făcut depla
sarea în următoarea formație: ma
rele maestru internațional Florin 
Gheorghiu — campion republican 
— maeștrii internaționali Victor 
Ciocîltea, Teodor Ghițescu, Dolfi 
Drimer, maeștrii Bela Soos și Tra
ian Stanciu. Echipa, pregătită de 
antrenorul Veniamin Urseanu, se 
prezintă omogenă și poate face față 
cerințelor unei întreceri de durată 
și efort continuu.

RADU VOIA

BRUXELLES: Belgia a cîștigat in 3 minute!
prezentative elvețiene în care cel mai ex
perimentat jucător nu avea decit J1 se
lecționări, Belgia a beneficiat chiar din 
al treilea minut de joc de un gol în
scris de Claessen, în urma unei pasa 
primite de la Semmeling. Echipa Belgiei, 
care caută ea însăși formula cea mai 
bună în vederea meciurilor pe care ta

Sîmbătă, echipa Elveției, care la 2 
noiembrie va tnlilni reprezentativa țării 
noastre în campionatul Europei, a sus
ținut o partidă amicală în compania e- 
chipei Belgiei. Corespondentul nostru 
din Bruxelles ne transmite:

„Belgia a intilnit Elveția simbătă 
după-amiază la Bruges. In fata unei re-

Atacantul elvețian Blatter (stingă) in luptă pentru balon cu Heylens 
(Belgia). Fază din meciul Belgia — Elveția (1—0) Telefoto Agerpres

soa în 59,9, Pe locurile următoare 
s-au clasat Harvey Smith (Anglia) — 
60,9 și A. Simoes (Brazilia) — 63,1.

STOCKHOLM. In cadrul .Gupei 
Europei" la rugbi, în localitatea Es- 
kilstuna (Suedia) s-a disputat întîlnl- 
rea internațională dintre selecționa
tele Suediei și Poloniei. Cele două 
echipe au terminat la egalitate i 
12—12.

MOSCOVA. Proba masculină a 
campionatelor unionale de cros, des
fășurată pe un traseu de 8 km, a fost 
cîștigată de studentul A. Alexiunas, 
cu timpul de 24:05,5. întrecerea femi. 
nină a revenit sportivei Vera Muha- 
nova (2 km în 6:31,6).

CIUDAD DE MEXICO. Meciul de

,,festivalul 
european-o excelentă 

propagandă pentru baschet

Mihai Albu

De curind, sala Tivoli din Ljubljana a 
III-lea .Festival al baschetului masculin 
reunit timp de 4 zile selecționata continentului, formația 
Simmenthai Milano (cîștigătoarea ultimei ediții a „C.C.E.") 
și formațiile iugoslave Olimpia și Zadar. Punctul de atracție 
al acestui festival a fost, desigur, evoluția selecționatei 
europene, care — spre satisfacția iubitorilor baschetului 
din țara noastră — a avut in alcătuirea sa și pe jucătorul 
MIHAI ALBU de la Dinamo București. După întoarcerea 
sa în Capitală, am solicitat cunoscutului internațional bucu- 
reștean cîteva impresii asupra acestui turneu.

.Festivalul din sala Tivoli desfășurat zilnic in fața a peste 
10 000 de spectatori a constituit o excelentă propagandă 
pentru baschet. Chiar din prima zi am fost martorii unei 
surprize: Zadar, ultima noastră adversară din .C.C.E.', a 
cîștigat cu 94—85 în fața Olimpiei Ljubljana, echipa lui 
Daneu și Basin. In ziua următoare, selecționata europeană 
a intilnit pe Simmenthai. Busnel și dr. Kriz (antrenorii 
echipei) au introdus Ia început pe Zidek, Zednicek, Amtner, 
Steveniers și Degros. După 7 minute, l-am înlocuit pe De- 
gros. iar spaniolul Rodriguez pe Zednicek. Am 
mult timp, chiar și la 12 puncte diierență, dar antrenorii 
au vrut să ofere o satisfacție tuturor selecționabililor, ru- 
lind întreg lotul. Așa se face că Simmenthai, datorită in 
special americanilor Chubin și Bradley, a cîștigat pină la 
urmă cu 91—89.

In ziua a IH-a. Olimpia (întărită cu Koraci) a învins pe 
Simmenthai cu 92—83 după o partidă de toată frumusețea. 
Cel mai apreciat meci a fost insă ultimul, dintre selecțio
nată și Olimpia. Am intrat in primii 5 alături de Zidek, 
Zednicek, Rodriguez și Steveniers. primind rolul de coordo
nator. Nu aveam altceva de făcut pentru că coechipierii 
mei, cum primeau mingea, aruncau neîntirziat (și cu succes) 
la coș. De altfel, o caracteristică a tuturor celor 4 partide 
(asta și explică scorurile foarte mari) a fost acțiunea extrem 
de rapidă cu aruncare la coș după cel mult 10—12 se
cunde. Selecționata a cîștigat această ultimă partidă cu 
102—94.

CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR" Agendă fotbalistic

• REZULTATE
box pentru titlul mondial la catego
ria ușoară dintre portoricanul Carles 
Ortiz și mexicanul Ultimine Ramos 
s-a încheiat în repriza a 5-a, cînd 
arbitrul american Billy Conn l-a 
declarat învingător pe Ortiz, consi- 
derînd că Ramos, rănit, nu mai poate 
continua lupta.

LONDRA. Este probabil ca atletul 
englez Lynn Davies, campion olim
pic și european la săritura în lungi
me, să nu-și poată apăra titlul Ia 
J.O. din Mexic- în prezent, Davies 
este în tratative cu o firmă comer
cială care-i solicită serviciile pentru 
publicitatea produselor. în cazul în 
care Davies va accepta oferta, atunci 
el își va pierde statutul de amator. 

găzduit cel de al 
european', care a

A. V. —

Mihai Albu, într-o pătrundere spectaculoo^g, m 
chează încă două puncte pentru selecționt 

europeană

are de susținut în Campionatul euro
pean, a jucat destul de slab în repriza 
a doua (absența lui Paul van Ilimst și 
Wilfrid făcîndu-se simțită), după ce 
evoluase excelent în prima parte a me
ciului.

Elvețienii au prestat un bun joc de 
ansamblu, practicind o apărare inteli
gentă și severă. în acest tot omogen al 
echipei nu s-a remarcat în mod deosebit 
nici o individualitate, exceptînd pe por
tarul Prosperi care a făcut o partidă ex
celentă, în ciuda golului primit. Jucă
torii elvețieni au arătat o bună tehnică 
individuală, practicind însă o ofensivă 
prea puțin inspirată. După meci, ziu-
riștii elvețieni apreciau că echipa Bel 
giei putea învinge la o diferență mai 
mare decit 1—0, dacă ar fi știut să stră 
pungă apărarea eficace și bine organi
zată a elvețienilor și 
combativă în repriza 
ponența celor două 
Nicolay ■— Heylens, 
Bare, van Moer — 
Claessen, Stockman : 
Prosperi — Fulirer,

'■ dacă ar fi fost mai 
i a doua. Iată com-
i echipe :
, llanon,

J urion,
și Tliio.

Baeni,

BELGIA: 
Plaskic — 
Semmeling, 
ELVEȚIA î 

PerrouJ, 
Stierli ■— Odermatt, Scbnyder — Hertig, 
Blatter. Quentin și Scliirtdelhoz".

JACQUES LECOQ

PARIS: Discuții asupra viitoruli
C. M. de fotbal

Conferința F.I.F.A. de la Paris 
ținută la 23 octombrie, sub președenția 
lui sir Stanley Rous, cu participarea 
principalilor antrenori ai primelor patru 
echipe clasate în C.M. de fotbal -— n-a 
avut o ordine de zi riguros stabilită. 
Cu cîteva zile înainte, se știa câ în ca
drul ei sc vor discuta probleme în le
gătură cu desfășurarea C.M. de fot
bal — ediția 1966.

încheiate după cîteva ore de discuții, 
conferința a constituit — cum se spune 
în termenii diplomatici — o primă luare 
de contact, un prim schimb de vederi 
util, care va fi urmat de alte reuniuni, 
ce se vor desfășura în viitor cu o par
ticipare mai largă. Nu s-a dat nici un 
comunicat oficial, nu s-a luat nici o 
decizie, deși discuțiile au fost cît se 
poate de fructuoase. La sfîrșitul confe
rinței, președintele F.I.F.A. a ținut să 
asigure presa de specialitate că. în urma 
discuțiilor, „se impun schimbări în re
gulamentul de desfășurare a C.M. de 
fotbal, ediția 1970".

Faptul că sir Stanley Rous a anun
țat necesitatea unor schimbări este de
sigur explicabil. Se știe că, de curind,

condus

Iată meciurile internaționale n 
importante din această săptămîn

MARȚI: în .Cupa orașelor tîrț 
ri“. F.C. Antwerp — Kiimarnoc 
Burnley — Lausanne (în tur 3— 
Valencia — Steaua roșie Belgra 
Bordeaux -— La Gantoise (în 1 
0—1);

MIERCURI : .Cupa întercontine 
tală". Real Madrid — Penarol Mc 
tevideo (în tur 0—2). Se transm 
la televiziune, cu începere de 
ora 21,15. In „C.C.E.*, Vorwâ. 
Berlin ■— Gornik Zabrze (al treil 
joc, la Budapesta) ; în „C.O.T.* : F. 
Barcelona — Dundee, Sparta graga 
Bologna, Dunfermline — Dinamp 7 
greb, Spartak Plovdiv — Benfk 
Leeds United — D.W.S. Amsterda: 
La Copenhaga: 
(meci amical).

JOI: Dinamo 
ționata Mafoc.

DUMINICĂ : 
(meci amical).

Danemarca ■— Izra

Moscova — Selc

AustiUngaria

★
• în campionatul Ungariei, Vas 

a dispus cu 4—1 de Ujpesti Dozs 
Ferencvaros a fost învinsă de Dio 
gyor cu 1—0, iar Honved a fost î 
trecută de Csepel cu 2—1. Vasas a 
38 p. din 23 etape și este campioan 
Urmează Ferencvaros cu 31 p. 
Honved cu 29 p.

• La Lugansk: U.R.S.S. — R. 
Germană 0-^0 (echipe olimpice).

conferința Confederației de fotbal su 
americane a criticat regulamentul de de. 
fășurare a C.M., anunțînd totodată < 
„țările Americii Latine nu vor pârtiei] 
la următoarea ediție a campionatul 
mondial dacă tiu se vor face unt 
schimbări**. La această declarație s 
adăugat nemulțumirea țărilor african 
care nu sînt de acord cu încadrau 
lor în grupele preliminare ale Asiei 
Americii de Sud, deoarece „continent 
african constituie o entitate geografii 
și are 37 de federații naționale de fc 
bal**. Nu trebuie uitată nici conferiri 
de la Stockholm a țărilor nordice, ea 
a avut ca obiect tot schimbarea reg’ 
lamentului C.M., și nici poziția Scoți 
— susținută de vicepreședintele F.I.F.A 
Harry Cavan — care propune ca tu 
neul final să se desfășoare, în prima li 
parte, tot pe zone • geografice.

Oricum, conferința F.I.F.A. de î 
Paris — această „primă luare de coi 
tact* — este considerată ca un ps 
necesar și util pentru menținerea un 
lății în cadrul F.I.F.A.

PIERRE TESSIER


