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doar doi ani!
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„Olimpiadei

fac intense 
nu așteaptă

dezbătut 
a spor-

Anul 1966 a marcat jumă- 
atea drumului dintre două 
șdiții ale Jocurilor Olimpice. 
Pînă cînd pe stadionul „Uni- 
ee'rsitar" din capitala Mexicu- 
ui se va aprinde flacăra ce- 
ei de-a XlX-a Olimpiade au 
rămas doi ani. Și mai curînd, 
ioar peste un an și jumătate, 
a Grenoble, se va da startul 
n întrecerile 
tlbe".

Pretutindeni se 
bregătiri. Timpul 
;i fiecare zi, fiecare ceas este 
olosit pentru ca sportivii 
îă-și însușească o înaltă măies- 
rie, pentru a putea evolua cu 
leplin succes Ia cele două 
»vi întreceri olimpice.

Recenta plenară a Comitetu- 
ui Olimpic Român a 
stadiul de pregătire 
ivilor noștri pentru Jocurile 
Olimpice ale anului 1968, a 
inalizat calitatea muncii de- 

în lumina 
;arciniior trasate de plenara 
lin ianuarie 1965 a Consi- 
iului General al UCFS, pri
vind dezvoltarea sportului de 
aerformanță din țara noas- 
ră. Cu acest prilej au fost 
stabilite o serie de măsuri, 
menite să asigure ridicarea 
.nivelului activității în ramu
rile de sport, și mai cu 
seamă în cele prevăzute în 
programul J.O., pentru o cît 

*"mai bună pregătire a sporti
vilor susceptibili să facă parte 
din lotul olimpic al țării 
noastre.

ruse pînă acum,

Luna noiembrie coincide cu startul în „Cupa campionilor europeni" în „Cupa 
cupelor**, competiție nouă în care dinamoviștii bucureșteni au șanse mari de a rea- \ 
liza performanțe. latu l în plină acțiune pe Novac (maieu alb, în prim plan), elemeiit i

Disputarea ultimelor jocuri din ca
drul campionatelor republicane de 
handbal vestește nu numai încheierea 
activității în aer liber și începerea 
programului de întreceri în sală, ci 
și o serioasă creștere a volumului 
competițional internațional. Din acest 
punct de vedere, se poate spune că 
luna noiembrie va fi în handbal o 
lună de... vîrf.

Agenda partidelor internaționale din 
această lună cuprinde chiar din pri
mele zile un eveniment important : 
turneul reprezentativei noastre mas
culine în Elveția, R. F. Germană și 
R. S. Cehoslovacă. Subliniem că acest 
eveniment este important, ținind sea
ma de faptul că el se înscrie în pro
gramul general de pregătire al hand

le perspectivă și atu major al formației antrenate de maestrul sportului Dan Slim- I baliștilor noștri fruntași în vederea a- 
lescu. j propiatei ediții a campionatului mon-

a apreciat că în 
sportivii români an 

rezultate bune în

Plenara 
anul 1966 
obținut 
mari întreceri internaționale, 
la unele ramuri sportive, cum 
ar fi caiac-canoe, tir, volei- 
băieți, lupte greco-romane, flo- 
retă-fete, hochei, unele probe 
feminine de natație, că există 
toate posibilitățile ca aceste 
succese să fie consolidate și 
lărgite. Experiența a arătat că 
atunci cînd s-a muncit cu pa
siune, cu exigență și spirit 
de răspundere, cînd au fost 
promovate cu curaj elemente 
tinere și talentate, iar în pro 
cesul de instruire au fost fo
losite metodele avansate, îm
pletite cu o muncă de educa
ție susținută, rezultatele pozi
tive exprimate în performan
te înalte nu au întîrziat să 
apară.

Pe de altă parte, s-a arătat 
că într-o serie întreagă de ra
muri sportive, cu pondere în 
programul olimpic, persistă 
serioase rămîneri în urmă sau 
se observă o creștere prea 
lentă a rezultatelor în com
parație cu nivelul mondial.

S-a subliniat faptul că nu
meroși sportivi fruntași la atle
tism, gimnastică, canotaj, ci
clism, scrimă, echipele de polo 
și de baschet continuă să 
bată pasul pe loc, sau reali
zează creșteri cu totul nesem
nificative ale performanțelor, 
ceea ce — evident — nu creea
ză premisele unei comportări 
la nivelul cerințelor.

La box, canotaj șl ciclism 
nu s-a reușit nici în acest an 
redresarea mult așteptată, în 
aceste sporturi fiind pe mai 
departe caracteristice fluctua
țiile în obținerea rezultatelor, 
datorită faptului că n-au fost 
lichidate lipsurile principale 
care frînează de ani de zile 
activitatea în aceste sporturi. 
Numărul sportivilor de va
loare mondială la atletism și 
gimnastică — două sporturi 
de bază la J.O. — continuă 
să fie mic.

Numeroși vorbitori au ară
tat la plenară că motivele ră- 
mîneril în urmă într-o 
de ramuri de sport au 
cini atît în felul în care

serie 
rădă- 
mun-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Reprezentativele României și Elveției
debutează în Campionatul european de fotbal

Prima confruntare oficială a 
echipei naționale a României 
în acest sezon este așteptată 
cu nerăbdare de amatorii de

Foni, reprezentativa „Țării can
toanelor” practică un fotbal 
care păstrează cîteva din ca
racteristicile jocului din Eu-

Mircea Dridea Rolf Blătller

noastră. Par
se anunță ca 
fotbaliștii noș- 
„team" redu-

fotbal din țara 
tffia cu Elveția 
dificilă, întrucît 
tri întîlnesc up 
tabil. Amintim cu acest prilej 
că fotbalul elvețian nu a lipsit 
aproape niciodată de la tur 
neele finale ale campionatelor 
mondiale, fie în Europa, fie în 
America de

Antrenată 
ternațional

Sud. 
de cunoscutul in- 
italian Alfredo

ÎN CATEGORIA A (F) 
LA BASCHET: CRISUL 
ORADEA - VOINȚA 

BUCUREȘTI 46-47

dimineața s-a 
la Oradea în- 
feminină de 

de categoria A 
Oradea

Luni 
disputat 
Uluirea 
baschet
dintre Crișul 
și Voința București. La 
capătul unui meci 
slab nivel tehnic 
deosebit de... 
oaspetele și-au 
cal
tă: 47—46 (29—28). 
A 
cuplul arădean Andor- 
Tuț (V. Sere—coresp.).

de 
și 

static, 
adjude-

o victorie la liini-

arbitrat slab

UNOR IMPORTANTE MECIURI INTERNATIONALE 
■4

- SELECȚIONATA MASCULINA ÎNTREPRINDE UN TURNEU IN ELVEȚIA,
R. F. GERMANĂ Șl R. S. CEHOSLOVACA

dial. După turneul găzduit în luna oc
tombrie de sala Floreasca, cei mai 
buni handbaliști au efectuat intense 
antrenamente la Cluj, în cadrul cărora 
s-a insistat pe remedierea lipsurilor 
constatate în comportarea echipei 
noastre reprezentative în cadrul pri
mului turneu internațional. Acum, se
lecționata noastră se află în fața unui 
nou examen. Mai bine zis, este vorba 
de o suită de „examene", ce vor con
tribui în mod cert la o și mai bună 
verificare a potențialului membrilor 
lotului. Iată programul turneului pc 
care echipa noastră îl va întreprinde 
în mai multe țări : la 5 noiembrie la 
Zurich, cu Elveția, 9 noiembrie la 
Kiel, cu R. F. Germană, 11 noiembrie 
la Fraga, cu R. S. Cehoslovacă și 13 
noiembrie la Bratislava, tot cu R. S. 
Cehoslovacă.

In continuare, amatorii de handbal
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centrală, apropiindu-se 
ca stil de cel vest-ger- 
și englez, cu care a avut

ropa 
însă 
man 
foarte multe confruntări inter
naționale în ultimul timp. La 
aceasta trebuie să adăugăm și 
sistemul propriu folosit în apă
rare, celebrul „lacăt" elvețian 
care poate „încuia" cele mai 
vestite linii de atac, așa cum 
s-a întîmplat de multe ori pînă 
acum.

CURS DE INIȚIERE 
IN NATATIE, ORGA
NIZAT DE ȘCOALA 
SPORTIVA DE ELEVI 

Nr. 2

de 
de 

spor- 
2 re-

1
Incepînd cu data 
noiembrie, catedra 

natație a Școlii 
tive de elevi nr. 
deschide cursurile de 
inițiere pentru copii în
tre 4 și 14 ani. Cursu
rile sînt organizate ci
clic pe o durată de 
30 de zile (cile 2 lec
ții săptămînal) și au 
loc la bazinul școlii 
din str. Traian nr. 165. 
înscrierile pentru toate 
ciclurile se primesc la 
secretariatul școlii, te
lefon 21.55.05.

HANDBALISTE NOȘTRI ÎN PREAJMA
•J J

* 4 pagini 25 bani

Din corespondențele primite 
la redacție se desprinde faptul 
că adversarii noștri de mîine 
s-au pregătit cu multă serio
zitate pentru această întîlnire. 
Echipa probabilă anunțată de 
oaspeți (care vor sosi în cursul 
zilei de azi la București) cu
prinde fotbaliști de certă va
loare. Ei s-au bucurat de bune 
aprecieri și cu prilejul ultimu
lui turneu final al C.M., de la 
Londra. Publicul nostru va 
vedea pe Odermatt, Băni, 
Tacchella, Quentin — jucători 
cu o bogată experiență inter
națională, ca și pe Prosperi 
— un portar de clasă.

(Continuare in pag. a 3-a)

D. Panaitescu a ciștigat
Cupa Olimpia" la ciclocrosH

Pe noul stadion al clubului 
Olimpia — situat în șos. Vitan 
— a avut loc duminică dimi
neața un adevărat festival 
sportiv. Pavoazate sărbătorește, 
terenurile au găzduit meciuri 
de fotbal, rugbi, handbal și 
volei iar pista și împrejurimi
le stadionului, întrecerile „Cu
pei Olimpia" la ciclocros. Se 
dovedește astfel încă o dată 
că acest club bucureștean știe 
să folosească din plin frumoa
sa sa bază sportivă, oferin- 
du-le tinerilor iubitori de 
sport prilejul de a participa 
la întreceri atractive, bine 
organizate-

Ocupîndu-ne de competiția 
de ciclocros, menționăm la 
început buna comportare a lui 
Dragoș Panaitescu care — 
prin victoria în cursa senio
rilor — a cucerit pe merit 
„Cupa Olimpia". De la juniori 
o impresie deosebită au lăsat 
Gh. Ciumeti, P. Ivănescu, Gh. 
Răceanu și I. Florea. La startul 
celor 5 categorii au fost pre- 
zenți 53 de alergători.

Trebuie să spunem însă esă 
traseul ales de organizatori — 
și aprobat de majoritatea an
trenorilor — n-a corespuns, 
după părerea noastră, unei 
întreceri sportive. Ciclocrosiș- 
tii s-au învîrtit în jurul unei 
gropi în care, chiar în dimi
neața concursului, s-a dat foc 
gunoaielor. Vă imaginați că

ȘAHISTELE
AU ÎNCEPUT
ÎNTRECEREA
CONSTANȚA 31 (pi in tele

fon). — De simbătâ după 
amiază, Constanța găzduiește 
întrecerile finale ale cam
pionatului republican fe
minin de șah. Cele 14 can
didate la titlul de campioană 
au următoarele numere pe ta
belul turneului: I. Suzaua 
Makai, 2. Maria Desmireanu, 
3. Domnița Sutiman, 4. Aura 
Teodorescu, 5. Rodica Rei- 
cher, 6. Veturia Simu, 7. Ele
onora Jianu, 8. Marieta Iones- 
cu, 9. Rodica Manolescu, 10. 
Eleonora Chiș, li. Elisabeta 
Polihroniade, 12. Margareta 
Teodorescu, 13. Gertrude 
Baumstarck, 14. Ana Mastac.

In prima rundă s-au înre
gistrat rezultatele: Makai— 
Mastac 1—0, Sutiman—M. 
Teodorescu 0—1, A. Teodo
rescu—Polihroniade 0—1, Rei- 
cher—Chiș */2-—l/2 Simu— 
Manolescu 0—1, Jianu—lo- 
ncscu 1—0, Desmireanu— 
Baumstarck întreruptă. Runda 
a doua: Mastac—Ionescu 0—1, 
Manolescu — Jianu */2—>/2, 
Chiș — Simu 0—1, Baum
starck—Sutiman —-*/2; în
trerupte: Polihroniade—Rei-
cher, M. Teodorescu—A. Teo
dorescu, Makai—Desmireanu. 
Q. POPA - coresp. principal

răspîndise pe 
gropii, și prin

fumul care se 
toată suprafața 
împrejurimi, n-a creat condi
ții propice de concurs spor
tivilor. Apoi, duritățile traseu
lui au făcut ravagii, stricînd 
inutil materialele de concurs 
de care și așa ciclismul nos
tru duce lipsă. în continuare, 
amintim faptul că startul s-a 
amînat cu 50 de minute din 
cauza întîrzierii arbitrilor, iar 
juniorii mici au parcurs 3 ture 
(în loc de două) fiindcă ar
bitrul care trebuia să-i în
drepte spre stadion n-a reușit 
să tină evidenta turelor. Era 
și greu...

Clasamente : turism — 1. I. 
Filip (S.S.E- 2) ; 2. Pop Savu 
(C.P.B.); 3. I. Ornuțiu (Voin
ța) ; semicurse: 1. I. Constan
tin (S.S.E. 2) ; 2. Gh. Bănică 
(S.S.E. 2) ; 3. I. Brînzoi (S S.E. 
2); juniori cat. a II-a : 1. Gh. 
Ciumeti (C.P.B.); 2. P. Tudo- 
rică (Dinamo); 3. I. Ajochin
(S.S.E. 2); juniori cat. 1: 1- 
I. Florea (Olimpia); 2. P. Ivă- 
nescu (S.S.E. 1); 3. Gh. Ră
ceanu (C.P.B.),- 4. C. Rădules- 
eu (Voința); 5. Gh. Ciumeti 
(CP.B.); 6. C. Palade (Olim
pia); seniori: 1. D. Panaites
cu (Olimpia); 2. Al. Mitef (Vo
ința) ; 3. D. Ferfelea (Voința): 
4. R. Calagiu (Steaua); 5. P. 
Simion (Olimpia); 6. A. Laslo 
(Steaua).

HRISTACHE N-AUM
ca

din țara noastră vor avea și ei pri
lejul să urmărească interesante întîl- 
niri internaționale. Este vorba de tra
diționala „Cupă a orașului București" 
rezervată echipelor feminine, la care 
și-au anunțat participarea selecționa
tele orașelor Moscova și Belgrad. De 
la noi, vor juca două formații ale 
Capitalei, cea de senioare și cea de 
tineret. Turneul va avea loc în sala 
Floreasca și se va disputa între 13 și 
17 noiembrie. Imediat după aceea, o- 
rașul Cluj va găzdui „Cupa orașelor", 
o importantă 
Este 
dare 
avea 
pele 
tice, 
turneu, ce se va disputa între 19 și 23 
noiembrie, va evolua și echipa de ti
neret a țării noastre.

competiție masculină, 
un nou prilej de verificare și ro- 
a selecționatei noastre care va 
cîțiva adversari redutabili : echi- 
reprezentative ale Uniunii Sovie- 
Iugoslaviei și Franței. în acest



Blocajul echipei Construcții București 

încearcă să respingă un atac al P oii- 

tehnicii. Fază din meciul I.C.B.—Poli

tehnica Iași: 3—1.

Foto : Th. Roibu
CONCURS DE VITEZĂ 

LA TG. MUREȘ
Duminică dimineața în centrul ora

șului Tg. Mureș a avut loc un reușit 
concurs motociclist de viteză pe cir
cuit interorașe, cu participarea sporti
vilor din Reșița, Timișoara, Cluj, Ora
dea, Baia Mare, Satu Mare, Tîmăveni 
și Tg. Mureș, lată cîștigătorii pe clase: 
I. Par di (Tg. Mureș) la 70 cmc, L. 
Borbely (Cluj) la 125 cmc și nelimitat, 
M. Nelzler (Reșița) la 175 cmc, IF. 
llirschvogel (Reșița) la 250 cmc, Gr. 
Bereny (Timișoara) Ia 350 cmc, Ștefan 
și loan Csorbasy (Tg. Mureș) la ataș. 
Clasament : Reșița 37 p, Tg Mureș 
23 p. Timișoara și Cluj cite 22 p, O- 
radea și Baia Mare cite 15 p.

I. PÂUȘ - coresp. principal

AU MAI RĂMAS
DOAR DOI ANI!

(Utmare din pag. 1)

cesc sportivii respectivi și antreno
rii lor, în stilul defectuos de muncă al 
federațiilor, cit și în modul în care 
unele consilii regionale ale UCFS 
și cluburi își îndeplinesc sarcinile 
pe linia dezvoltării sportului de per
formanță. Este cu totul criticabil fap
tul că planurile de măsuri elaborate 
de consiliile regionale ale UCFS n au 
fost îndeplinite tocmai la indicii pri
vind sportul de performanță. In 
cursul anilor 1965 și 1966 o 
serie de consilii regionale au 
redus în mod substantial numărul 
de sportivi de performantă pe care 

La orizont
J. 0. din 1968

și-au pțopus să-i pregătească în ve
derea Jocurilor Olimpice din 1968. De
sigur că această situație reflectă, o 
mare doză de formalism, de ușu
rință în planificare, de lipsă de dis- 
cernămînt, unii activiști ai organelor 
și organizațiilor noastre fiind obiș- 
nuiți să nu fie trași totdeauna la 
răspundere cînd angajamentele nu 
au fost îndeplinite. Contribuția unor 
consilii regionale UCFS (Banat, Plo
iești, Oltenia, Crișana, Iași ș.a.) la 
întărirea loturilor republicane cu 
sportivi de valoare olimpică este ne
corespunzătoare posibilităților.

O serie de cluburi sportive — 
verigile de bază ale activității de 
performantă — și multe secții nomi
nalizate nu-și îndeplinesc integral 
sarcina de a mări necontenit fondul 
valoric al sportului nostru. în pofida 
recomandărilor făcute, ele continuă 
să lucreze cu unii sportivi plafonați, 
fără perspectivă, numărul de antre
namente este scăzut, volumul și in
tensitatea efortului sînt reduse, o 
serie de mijloace folosite nu mai 
corespund cerințelor metodice ac
tuale.

Problema selecției n-a fost abor
dată cu tot spiritul de răspundere 
de către factorii chemați să contri
buie la dezvoltarea activității noas
tre sportive. Este încă redus aportul 
pe care-1 aduce școala și universi
tatea. Făcîndu-se o analiză succintă 
a principalelor ramuri sportive — 
și în special a celor olimpice — 
«e constată, cu excepția caiacului și

lăți (f II) 3—2 (11, —13, —5, 0, 10)

ULTIMA EEAPĂ A CAMPIONATULUI PE ECHIPE J
Programate la sfîrșitul săptămînii 

trecute, întrecerile ultimei etape a 
campionatului republican pe echipe 
au prilejuit dispute extrem de dîrze. 
Iată ce ne relatează corespondenții 
noștri despre aceste partide:

ORADEA. — Derbiul etapei a 10-a, 
disputat sîmbătă seara în sala Arma
tei din localitate, între .combinata' 
Crișana-Maramureș și selecționata 
regiunii Oltenia, a dat loc unor me
ciuri atractive. Victoria echipei cra- 
iovene (obținută cu scorul de 12—8) 
este meritată dar, în mod real, scorul 
final trebuia să fie 11—9 pentru 

canoei, unde avem un efectiv cores
punzător de sportivi de mare va
loare, că la celelalte numărul per
formerilor apți de a-și spune cuvîn- 
tul într-o întrecere de anvergura 
J.O. este necorespunzător, că există 
un decalaj foarte mare între rezul
tatele primului clasat și ale celor
lalți.

De asemenea, se mai constată încă 
la consiliile regionale UCFS, cluburi 
și secții nominalizate, o fluctuație 
nepermis de mare a sportivilor frun
tași, ceea ce creează serioase preju
dicii dezvoltării sportului nostru de 
performanță. Critici serioase se cuvin 
diD acest punct de vedere cluburilor 
Dinamo, Steaua, Rapid, Progresul din 

Capitală, Steagul 
roșu din Brașov și 
altele.

Ținînd seama de 
sarcinile comple
xe ale pregătirii, 
ca și de situa
ția dm unele spor
turi, pînă la Jocu
rile Olimpice din 
1968 n-a rămas 
prea mult timp. 
Tocmai de aceea 

se impune o intensificare șl o îmbu
nătățire substanțială a întregii acti
vități.

Federațiile pe ramură de sport, 
consiliile regionale ale UCFS și clu
burile sportive au datoria să anali
zeze cu tot simțul de răspundere sta
diul de îndeplinire a planurilor de 
pregătire pentru J.O. și să ia mă
surile ce se impun.

Trebuie intensificată și perfecțio
nată selecția sportivilor, în pregăti
rea lor folosindu-se metodele cele 
mal avansate, îmbinate cu munca de 
educație patriotică.

Este necesară, de asemenea, o mai 
bună folosire a bazei materiale exis
tente, utilizarea cu chibzuință a mij
loacelor materiale.

Dar, desigur, înainte de toate, se 
cere din partea sportivilor, a antre
norilor și tehnicienilor o muncă neo
bosită, de cea mai bună calitate, 
desfășurată cu pasiune, cu hotărîrea 
fermă de a răspunde prin rezultate 
de valoare grijii partidului și guver
nului, dragostei și încrederii cu care 
întreg poporul îi înconjoară pe spor
tivi.

Pînă la Jocurile Olimpice din 1968 
au mai rămas 2 ani I în acest timp 
este necesar să ne intensificăm efor
turile, este necesar ca sportivii șî 
antrenorii să desfășoare o muncă 
de înaltă calitate, care să asigure 
reprezentanților sportului românesc 
posibilitatea obținerii la J.O. a unor 
performanțe la nivelul așteptărilor, 
ai cerințelor actuale I

VOLEI completare 9a cronica etapei a Illa
Electroputere Craiova — Ind. slr- 

mei C. Târzii (m I) 3—0 (5, 7, 9). 
Localnicii și-au adjudecat victoria 
în 55 de minute. Oaspeții s au pre
zentat slab. S-au remarcat : Dumitriu 
(Electroputere) și Mitrea (Ind. sîrmei). 
(T. Costin — coresp.).

Voința Botoșani — Progresul Bucu
rești (f I) 0—3 (8, 6, 9). Bucureșten
cele au lăsat o frumoasă impresie. 
(T. Ungureanu — coresp.).

Drapelul roșu Sibiu — Sănătatea 
Arad (f I) 3—0 (2, 10, 2). Sibiencele 
au obținut a treia victorie consecu
tivă. Gazdele au acționat bine, la 
blocaj și dublaj. S-au remarcat: Stoi
ca (de la gazde) și Iliescu (de la 
Sănătatea). (M. Lupuțiu — coresp.).

A.S.A. Sibiu — Farul Constanța 
(m I) 0—3 (4, 13, 4). A.S.A. Sibiu 
s-a apropiat de valoarea adversarilor 
numai în setul al doilea. (G. Topîr- 
ceanu — coresp.).

Progresul I.R.A. Suceava — Progre
sul București (m I) 3—1 (13, —9, 7, 
6). Sucevenii au dovedit o mare 
putere de luptă. S-au remarcat: Va- 

oaspeți, deoarece în întâlnirea de la 
categoria ușoară arbitrii C. Chiriac, 
B. Robert și I. Boamfă au greșit 
acordînd decizie de egalitate, fapt 
care l-a dezavantajat pe boxerul 
AL Serban (C-M). Acesta a mani
festat mai multă inițiativă și s-a 
dovedit mai tehnic decît adversarul 
său, I. Enache (O).

Iată celelalte rezultate tehnice: 
FI. Lucaci (C-M) egal cu G. Tobă 
(O) î G. Pop (O) b.p. Șt. Molnar 
(C-M); G. Buzuliuc (O) b.p. I. Stre
che (C-M) — campionul republican 
a trecut prin momente grele în prima

3ASCMET

Steaua și Dinamo București
(neînvinse) în fruntea 

clasamentului

După cele șase etape desfășurate 
pînă acum în cadrul campionatului 
republican masculin de baschet, a 
început să se facă o departajare a 
echipelor. Ca și anul trecut, pe pri
mele locuri se află, neînvinse, ac
tuala campioană, Steaua, și forma
ția Dinamo București. Ele își vor 
disputa, în mod cert, din nou titlul. 
Următorul lot este alcătuit din echi
pele Politehnica București, Universi
tatea Timișoara, Universitatea Cluj, 
candidate principale pentru califica
rea în turneul final al campionatului, 
în sfîrșit, urmează Academia milita
ră și Rapid care și ele aspiră Ia un 
loc între primele șase formații ale 
tării, îar Politehnica Galați, Dinamo 
Oradea, I.M.F- Tg. Mureș și Steagul 
roșu Brașov vor lupta, probabil, pen
tru evitarea retrogradării. Tînăra 
formația a I.C.F.-ului nu și-a spus 
încă „cuvîntul*.

Iată clasamentul:

★

1. Steaua 6 6 0 566—389 12
2. Dinamo București 6 6 0 498—352 12
3. Universitatea Tim. 6 4 2 413—416 10
4. Academia militară 6 3 3 409—445 9
5. Rapid București 6 3 3 441—415 9
6. Universitatea Cluj 5 3 2 377—351 8
7. Politehnica Buc. 5 3 2 379—313 8
8. Politehnica Galați 6 2 4 371—441 8
9. Steagul roșu Brașov 6 1 5 400—453 7

10. I.M.F. Tg. Mureș 6 1 5 368—441 7
11. Dinamo Oradea 6 1 5 332—468 7
12. I.C.F. 4 1 3 251—321 5

în etapa a Il-a a categoriei B, se
ria I, au fost înregistrate următoare
le rezultate: masculin : Construcții 
București — Pedagogic Oradea 80— 
69 (35—25), Universitatea Craiova — 
Politehnica II București 70—46 (32— 
17), Medicina Timișoara — Politeh
nica Cluj 63—59 (24—31); feminin ; 
Arhitectura București — Construcții 
București 47—33 (29—11), I.C.F. — 
Politehnica Brașov 90—35 ( 38—14), 
I.M.F. Tg. Mureș — Medicina Iași 
37—18 (23—6), Medicina Cluj — U- 
niversitatoa Timișoara 41—56 (20— 
29), Pedagogic Constanța — Univer
sitatea București 62—39 (29—241. 

siliu de la oaspeți și Căldare și Io- 
nescu de la gazde. (C. Alexa — 
coresp. principal).

I.M.F. Tg. Mureș — Universitatea 
București (f II) 3—1 (3, 7, —10, 9). 
Gazdele au obținut o victorie meri
tată. Bucureștencele s-au comportat 
slab. S-au remarcat s Fodor, Marca- 
rian și Molnar de la învingătoare și 
Ceamurian de la învinse. (N. Stă- 
nescu — coresp.).

I.C. Arad — Semănătoarea Bucu
rești (m I) 3—1 (—12, 13, 7, 14). 
Cele două' echipe au oferit un joo 
de un bun nivel tehnic. După ce au 
pierdut primul set, arădenii își mo
bilizează toate eforturile și, practi- 
cînd un joc eficace, cîștigă consecu
tiv 3 seturi. S-au remarcat Răileanu 
și Chelemen (de la I.C.A.) și Rota
ru, Schafer (Semănătoarea). (ȘL Ia- 
cob — coresp. principal).

Universitatea Timișoara — Politeh
nica Cluj (m II) 0—3 (14, 9, 7). Cu 
trăgători mai siguri și cu un joc 
mai bun în linia a doua, clujenii au 

repriză, reușind, totuși, în final, să 
cîștfge destul de greu la puncte; M. 
Goanță (O) b.p. I. Sabău (C-M); L 
Hodoșan (O) b.ab. 3 G. Tîmpescu 
(C-M),- C. Conceag (C-M) b. ab. 1 
V. Deșliu (O): E. Constantinescu (O) 
b.p. C. Naghl (C-M); Gh. Maidan 
(C-M) b.p. Șt. Panduru (O); G. Bă- 
lănescu (C-M) b.p. I. Sănătescu (O).

I. Ghișa și Al. Jilăn-coresp.

REȘIȚA. Aproximativ 2 000 de iu
bitori ai sportului cu mănuși din lo
calitate au ținut să vizioneze în- 
tîlnirea dintre echipele regiunii Ba
nat și .combinata' Brașov 4- Mureș- 
Autonomă Maghiară. Meciurile au 
fost, în ansamblu, de nivel satisfă
cător. De menționat faptul că la trei 
categorii de greutate .combinata' 
n-a prezentat boxeri.

Iată Rezultatele tehnice : I. Pop 
(B) b.p. M. Vass (Brașov 4- Mureș- 
A.M.); I. Angelescu (B) b.p. T. Kine
ses (Brașov 4- Mureș-A.M.) ; M. 
Surdu (B) b. ab. 2 A Oprișor (Bra
șov -f- Mureș-A.M.); G. Stanciu 
(Brașov 4- Mureș-A.M.) b.p. V. Aș- 
teleanu (B); I. Borchescu (B) egal 
cu I. Costin (Brașov 4- Mureș-A.M.): 
N. Cîmpeanu (B) b.p. P. Păcuraru 
(Brașov 4- Mureș-A.M.); R. Lazăr 
(B) cîștigă fără adversar; L Arde- 
leanu (B) b. ab. 3. L Făgărășanu 
(Brașov 4- Mureș-A.M.); Tr. Cîrcio- 
ran (B) cîștigă fără adversar; G. 
Schubert (B) cîștigă fără adversar.

L Plăvițu-coresp.

De la I.E.B.S.
Astăzi se redeschide patinoarul arti

ficial „23 August*, cursul de inițiere în 

Vizionați la cinematograful PATRIA din Capitala 
coproducția iugoslavo-sovieticâ

VERIFICAT—NU EXISTA MINE!
Regia: IUR1 LTSENKO, ZDRAVKO VELIMIROVIC

Cu: Olga Lisenko, Branko Plesa, Nikola Popovic, Miha Baloh

repurtat cu ușurință victoria. (C. Cre-r 
țu — coresp.).

Universitatea Timișoara — UnieiTc 
sitatea Iași (f II) 3—0 (7, 2, 16).

Tricotajul roșu Brașov — Voința 
M. Ciuc (f I) 3—1 (4, 7, —11, 7)« 
Gazdele puteau cîștigă în 3 seturi^ 
dacă ar fi acționat cu hotărîre și în 
setul 3. Oaspetele s-au prezentat» 
foarte slab. (V. Secăreanu — coresp.);

Medicina Cluj — Medicina Bucu
rești (f II) 0—3 (9, 6, 4). Joc slab 
al gazdelor. Bucureștencele au Ju
cat bine, remareîndu-se Pandrea șî 
Bărbulescu. (St. Tămaș — coresp.).

Liceul „N. Băicescu" Cluj — Pro
gresul Tîrgoviște (f I) 0—3 (5, 11, 5)

Medicina București — Institutul Pe
dagogic Tg. Mureș (m II) 0—3.

Construcții București — Politehj 
nica Iași (m II) 3—1.

I.C.F. — Universitatea BucureșV 
(m II) 3—0.

I.S.E. București — Politehnica Ga

• Selecționata regiunii Galați a rea
lizat sîmbătă seara, la Ploiești, o pre 
țioasă victorie, ta întilnirea ou „com 
binata* Argeș-Ploiești, victorie care-i des 
chide drumul spre primul loc ta seria 
a campionatului republican pe echipe 
Gălățenii, cu o formație mai matură 
mai bine pregătită fizic și tehnic, a> 
reușit să-și adjudece victoria cu scoru 
do 11—9. Cele mai interesante partid 
le-au furnizat „perechile* Covaliov—j
Răileanu, Vasiliu—Vișinescu și Felea-J 
Manole.

Iată rezultatele tehnice i Dobresc 
(G) egal cu Mihai (A—P); Alexandr 
(A—P) b.p. Antobi (G); Covaliov (C 
b. ab. 2 Răileanu (A—P) — plnă t 
momentul abandonului, Răileanu reușis 
să-i facă „zile negre* boxerului gălt 
țean; Rotaru (A—P) b.ab. 3 Costat 
dache (G); Roman (G) b.p. Dumitresc 
(A—P) ; Vasiliu (G) egal cu Vișinesc 
(A—P); Șandru (G) egal cu Mane 
(A—P); Maniță (G) b. dese. 3 Pău 
noiu (A—P); Manole (A—P) b.p. F< 
lea (G); Cojan (G) cîștigă prin nepn 
zentarea adversarului (Ivan).

• La Bacău a avut Ioc partida dinți 
„combinata* lași—Bacău—Suceava și s< 
lecționata Bucureștiuluî. S-au disput: 
numai 7 partide, datorită faptului c 
antrenorii „combinatei* n-au p-ezente 
trei pugiliști In ring. Bucureștenii a 
cîștigat cu scorul de 15—5. Să vede: 
însă ce va liotărt biroul federal 1 
omologarea rezultatelor! Conform regt 
Iamentului, o intilnire se consideră „of 
cială* dacă se dispută cel puțin 8 pa 
tide.

patinaj pentru copii Intre 6—14 an 
înscrierile se fac zilnic la casa pat 
noarului, între orele 10—12 și 15—II 
Informații so pot lua la telefoni 
21.21.63.



AMĂNUNTE DIN CATEGORIA € FOTBAL

SERIA EST leprezentativele României
l’EXTILA BUHUȘI—FLAMURA R0- 
E TEGUGI (2—0). Formația locală a 

,j>minat în majoritatea timpului, a creat 
ze spectaculoase în careul adversari- 
r, dar a ratat exasperant de mult. Oas- 
iții sau prezentat slab, s-au apărat 
ipranumeric, iar spre final au jucat 
hr. De altfel, arbitrul P. Mali ța — 
loieștî, care a condus bine, a eliminat 
jucători: Buruiană (în min. 65) și 

driș (în min. 73), de Ia Flamura roșie 
■ Bueulei (în min. 65) de la Textila, 
olurile au fost înscrise de Nemeș 
min. 44) și Florea (min. 78). (loan 
ieru — coresp.).

GLORIA BÎRLAD—METALUL BU- 
ĂU (2—1). Victorie meritată după 
n joc frumos. în ciuda terenului greu, 
.u înscris : Munteanu (min. 1, autogol) 
i Scînteîe (min. 28) pentru Gloria, res-

pectiv Caloianu (min. 50). (E. Solomon 
— coresp. principal).

GLORIA C.F.R. GALAȚI—METALUL 
RÂDÂUȚL (5—1). După o repriză echi
librată, ceferiștii domină cu autoritate 
în partea a doua a meciului și clștîgă 
pe merit. Au marcat: Cipu (min. 14), 
Beriann (min. 79 și 82), Ceară (min. 
88) și Petrescu (min. 47, autogol) pen
tru Gloria C.F.R., respectiv Cilievici 
(min. 24). în min. 89 Oprea (Metalul) 
a fost eliminat pentru lovirea intențio
nată a adversarului. (V, Ștefănescu — 
coresp.).

UNIREA FOCȘANI—RAPID MIZIL 
(1—0). Fotbaliștii din Focșani au ob
ținut o nouă victorie, dar spectatorii au 
sesizat că formația lor favorită a prestat 
un joc mai slab, în comparație cu evo
luțiile anterioare. Ambele echipe au 
greșit foarte multe execuții tehnice. In

nota jocului slab a fost și arbitrajul 
prestat de (?. Bărbulescu-București. Uni
cul gol al partidei a fost înscris de 
Tilvăr (min. 3). (A. Axente și Al. Sîrbu 
— coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI—VICTORIA 
ROMAN (3—1). Vietorie meritată a 
echipei locale care a dominat 70 de mi
nute. Au înscris: Grosu (min. 36), Voi- 
mer (min. 66) și lancu (min. 70, auto
gol) pentru Petrolul, Gristea (min. 78) 
pentru Victoria. (G. Panait — coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — AN0ORA 
GALAȚI (3—0). Ieșenii au obținut pri
ma lor victorie în acest campionat prin 
golurile realizate de Cozaru (min. 7), 
Baban (min. 55 din 11 m) și loanid 
(min. 87). (Z. Leizeriuc — coresp.).

MÎNOBRAD V. DORNEI—FORESTA 
FĂLTICENI 1—0

CLASAMENT
1. Unirea Focșani 9 5 3 1 13— 5 13
2. Foresta Fălticeni 9 4 3 3 17—14 10
3. Metalul Buzău 9 5 0 4 15—15 10
4. Mînobrad V. Dornei 9 4 2 3 6— 6 10
5. Victoria Roman 9 4 1 4 23—14 9
6. Gloria Bîrlad 9 4 14 13-41 9
7 Petrolul Moinești 9 4 14 17—11 9
8. Gloria C.F.R. Galați 9 3 3 3 12—11 9
9. Flamura r. Tecuci 9 4 14 14—18 9

10. Ancora Galați 9 3 2 4 12—12 8
11. Textila Buhuși 9 4 0 5 11—15 8
12. Metalul Rădăuți 9 4 0 5 13—19 8
13. Rapid Mizil 9 3 15 9—13 7
14. Locomotiva Iași 9 1 5 3 9—15 7

ETAPA VIITOARE (13 NOIEM-
BRIE): Metalul Buzău—Locomotiva
lași, Petrolul Moinești—Unirea Foc
șani, Rapid Mizil—Metalul Rădăuți, 
Ancora Calați—Gloria Bîrlad, Victoria 
Roman—Gloria CFR Galați, Foresta Făl
ticeni—Textila Buhuși, Mînobrad Vatra 
Dornei—Flamura roșie Tecuci.

1

Foto: Nicolae Tokacek(Fază din meciul Flacăra roșie București— Portul Constanța 3—1

SERIA SUD
DUNÂREA GIURGIU — STUFUL 

TULCEA (2—0). Meci de slabă factură 
tehnică. Ambele formații s-au angrenat 
Intr-un joc de uzură. Au Înscris: Cris- 
tache (min. 38) și Grădinarn (min. 74). 
A condus slab 0. Dragu-PIoiești. (Tr. 
Barbâlată — coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA—META
LUL TIRGOVIȘTE (1—0). Constănțenii 
ău obținut o victorie meritată, la ca
pătul unei partide de nivel tehnic mo
dest. Unicul gol a fost înscris de Do- 
roș (min. 65). A arbitrat bine D. Sîrbu- 
Bueurești. (M, Seuleanu și E. Dumitres
cu — coresp.).

1 I.M.U. MEDGIDIA — MUSCELUL 
GÎMPULUNG (2—0). Meci de mare 
luptă, disputat într-o deplină sportivi
tate. Au marcat: Girip (min. 43 din 
penalti) și Călin (min. 83). (Radu 
Avr^ —coresp.).

OLTUL SF. GHEORCHE—ELECTRI
CA FIENI (4—1). Echipa locală a cîș- 
tigat datorită dominării autoritare și 
combinațiilor rapida. Cele 5 goluri ale 
meciului au fost realizate de Csosz (min. 
26 șî 75). Saska (min. 52), Keresztes 
(min. 64) pentru gazde, respectiv Du- 
mitrașcu (min. 36). Electrica s-a apă
rat tot timpul și • jucat dur. (Gh. 
Briotâ—coresp ).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI— 
PORTUL CONSTANȚA (3—1). O vic
torie prețioasă a wpielarilor* în fața li
derului seriei care nu a cunoscut in
tri ngerca timp de 8 etape. Bucureștenii 
au jucat cu multă voință, fiind în ma
joritatea timpului peste adversar. Ra
port de cornere: 14—3 pentru învin
gători. Au marcat: Ion Constantin (min. 
10 și 48) și Marinescu (min. 78) pen
tru Flacăra roșie și Car a man (min. 82)

pentru PortuL
Cursa ru-Ploiești, 
resp.).

PROGRESUL 
ȘÎORI (4—0). 
s-au...

A arbitrat excelent N. 
(N. Tokacek — co-

CORABIA—0-F.R. RO- 
Jurătorii din Corabia 

simțit mai bine pe terenul din 
Băîlești decit acasă, clțtigînd la o dife
rență categorică. Victoria lor este pe 
deplin meritată. Adversarii au jucat 
slab, evidențiinda-se doar prin... voci
ferările de pe teren. în min. 72 Pin- 
tieă (C.F.R.) a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului AL Grigorescu- 
București, care a condns foarte bine. Au 
înscris : Catană (min. 10), Bulică (min. 
22 ți 75) ți Stoenescu (min. 28). (Ion 
l'ădeanu — coresp.).

S. N. OLTENIȚA—TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI (0—3). Meciul nu s-a ju
cat, intrucît echipa din Oltenița a fost 
suspendată o etapă.

CLASAMENT

L Portul Constanța 9
2. I.M.U. Medgidia 9
3. Metalul Ttrgoviște 9
4. Electrica c-ța 9
5. Dunărea Giurgiu 9
6. Oltul sr Gheorghe 9
7. Tehnometal Buc. 9
8. Electrica Fieni 9
9. Stuful Tulcea 9

18. Flacăra roșie Buc. 9
11. S. N. Oltenița 9
12. Muscelul C-lung 9
13. C F.R. Roșiori 9
14. Progresul Corabia 9

ETAPA VIITOARE
BRIE) : Tehnometal București—Electri
ca Constanța, Portul Constanța—Elec
trica Fieni, C.F.R. Roșiori—Flacăra ro
șie București, Stuful Tulcea—Metalul 
Tîrgoviște, Muscelul Clmpulung—Progre
sul Corabia, Dunărea Giurgiu—Oltul 
Sf. Gheorghe, S. N. Oltenița—I.M.U. 
Medgidia.

12— 8 10 
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(13 NOIEM-

14—13 
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20—13

și Elveției debutează
in Campionatul european 

de fotbal
(Urmar» din pag. 1)

cursul zilei de Ieri, reprezen-în _ _ r____
fanții noștri au făcut, in ciuda timpu
lui nefavorabil, an ușor antrena
ment de menținere a condiției fizice. 
Iar astăzi, după ultimul antrenament, 
va fi alcătuită echipa definitivă, pe 
care o veți afla în numărul de mîine 
al ziarului nostru. Semne de între
bare privind alcătuirea formației sînt 
doar Ia posturile de mijlocaș stingă 
unde se va alege între Surdan și 

Nunweiller VI), înaintaș central 
stînga (pretendent! t Frățilă șl Du- 
mitriu II) ca șl extremă stînga ț’ri- 
coul cu nr. 11 este disputat de S. 
Avram șl tucescu). După părerea 
noastră, titularii sînt, printre alții, M. 
Ionescu, G Dan, Dridea I. Popa, Pîr- 
călab. La ora actuală ei manifestă 
o formă pe care antrenorii se pot bi
zui într-un meci de asemenea 
portantă.

Este interesant să reamintim 
meciul de miercuri constituie 
de a doua partidă disputată latre 
cele două reprezentative. Prima tf 
avut Ioc cu 33 de ani în urmă (mal 
precis la 29 octombrie 1933), la Berna 
și s-a încheiat la egalitate, 2—2, 
după ce reprezentativa noastră con
dusese la un moment dat cu 2—0, 
în urma golurilor înscrise de Sepi II 
(min. 18) șl Dobai (min. 67).

Partida de mîine va fi condusă 
de arbitri! 
centru, E.
Wilkes, la

im-

cA
cea

englezi J. Finney, la 
T. Jennings și J. W. £>. 
tușă.

Rezultate din campionatul
republican de juniori

SERIA VEST
TRACTORUL BRAȘOV—VICTORIA 

TG. JIU (1—1). Joc lntr-un singur 
sens: spre poarta oaspeților, apărată 
excelent de Găunei. Raport de cornere: 
16—1 pentru gazde. Și cu toate astea, 
1—1! Au marcat: Trăznea (min. 19) 
pentru Tractorul, respectiv Dașcn (min. 
42). (V. Secăreanu — coresp.).

PROGRESUL STREIIAIA—METALUL 
HUNEDOARA (1—2). Din cauza 
cltorva greșeli grave ale apărătorilor de 
la Progresul, Metalul a reușit să clștigo 
ambele puncte puse tn joc. Au înscris: 
Prescură (min. 27) pentru Progresul, 
Dobindă (min. 46) și Păunescu (min. 
53) pentru Metalul. (Gh. Dobreanu — 
coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — MI
NERUL ANINA (4—1). Meci spec
taculos, cu multe faze interesante. Gaz
dele au dominat cu autoritate, mai a- 
les în prima repriză, cînd au înscris — 
de altfel — trei goluri (Stanciu — 
min. 1, Resciuc — min. 11 și 25). După

TR. SE-

pauză, mulțumiți de rezultat, craiovenii 
au jucat fără convingere ți au ratat 
mult. Totuși, ei majorează scorul ta 
min. 50 prin Matei care înscrie specta
culos după ce a driblat întreaga apă
rare a oaspeților. Minerii au redus di
ferența prin Zăvălaț (min. 89). (F. 
Popovici — coresp.).

A.S.A. SIBIU—METALUL
VERIN (4—0). Echipa locală a jucat 
timorată la început, pentru că a pre
zentat în formație 5 fotbaliști tineri, 
din această cauză omogenitatea echipei 
avînd de suferit. Pe parcurs, aceștia au 
prins curaj ți au jucat tot mai bine. 
Rezultatul: victorie la un scor nesperat 
de mare. Au marcat s Tamonichi (min. 
36 și 74), Bîscă (min. 53) și Arde- 
leanu (min. 84). (I. Ionescu — coresp. 
principal).

MUREȘUL DEVA — 6.F.R. CA
RANSEBEȘ (4—1). Localnicii au cîș- 
tigat ușor deși cei care au înscris pri
mul gol au fost oaspeții. Autor: Nova-

covic: (min. 2) dintr-o lovitură liberă 
do Ia 20 m. Mureșul joacă tasă din 
ce tn ce mai bine ți obține o victorie 
meritată datorită punctelor realizate de 
Popescu (min. 10 ți 64), Gsergă (min. 
21) ți Ones (min. 38 din penalii). 
(Ion Simian — coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ—VICTORIA «A- 
LAN (5—0). Prin acțiuni variate ți 
bine orientate tactic, Chimia ți-a impus 
superioritatea în toate compartimentele 
obținînd o victorie categorică. Scorul 
putea fi ți mai mare dar s-au ratat 
multe ocazii. Oaspeții au jucat deschis, 
fiind preocupați să realizeze un joe cit 
mai frumos. Au marcat: Filip (min. 5, 

• Boantă (min. 40) și Feber
(Tr. Lancea — coresp.).
ZLATNA — AUTORAPID 

3—1.
CLASAMENT

Deva 9 5 2 2 23—13 12

4. Electroputere Cr.
5. Aurul Zlatna
6. Tractorul Brașov
7. Victoria Călan
8. Metalul Tr. Severin
3 A.S.A. Sibiu

13. Minerul Anina
11. Victoria Tg Jlu
12. Autorapid Craiova
13. C.F.R. Caransebeș
14. Progresul Strehaia

9 5
3 5
9 4
9 4
9 4
3 4
3 4
8 2 3 4
8 2 18 14—13
8 1 3 S 3—24
3 12 6 14—22

SERIA NORD
FAIANȚA SIGHIȘOARA—OLIMPIA 

ORADEA (0—1). Oaspeții și-au orga
nizat foarte bine apărarea și, în plină 
dominare a localnicilor, au înscris uni
cul gol s în min. 14 extremul stingă 
Kuhn a scăpat de sub supravegherea 
fundașilor Faianței, portarul Damian a 
ezitat să intervină și... 0—1. în min. 
37 Tanasi (Faianța) a ratat un penal ti. 
A arbitrat bine G. Niculescu-București. 
(G. Moldovan — coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA—MINE
RUL BAIA SPRIE (1—0). Joc echili
brat, de un nivel tehnic mediocru. Steaua 
roșie a dominat în prima repriză cînd 
a înscris un gol (Baghi în min. 30) și 
a ratat alte două. Repriza secundă a- 
parțîn© oaspeților. Ei domină dar nu 
reușesc să finalizeze. (Gh. Cotrâu —i 
coresp.).

SODA OCNA MUREȘ—CHIMICA 
TIRNĂVENI (2—1). Arbitrul Cornel 
Pop-Hunedoara a condus foarte slab o 
partidă dinamică, cu faze spectaculoase.

Liderul clasamentului a prestat tm joc 
dur, cu multe faulturi trecute cu ve
derea de arbitru. In schimb, localnicii 
au jucat excelent fiind mult aplaudați 
de public. Din min. 80 Chimica a jucat 
în 10 oameni, jucătorul Ionaș părăsind 
terenul... fără motiv. Au înscris : Podar 
II (min. 9 șî 70) pentru Soda, respec
tiv Lazăr (min. ”
coresp.).

PROGRESUL
BIHOR (1—1). Deschizind scorul ta 
min. 7 prin Tonceanu, se părea că 
Progresul va obține o victorie comodă 
dar, ta urma unei greșeli elementare a 
fundașului Deneș, Mineral a egalat prin 
Dinu (min. 20). Deși au atacat ta con
tinuare, localnicii n-au mai putut în
scrie. (L. Maior — coresp.).

METALUL COPȘA MICĂ—ARIEȘUL 
TURDA (2—1).

RECOLTA CĂREI—MEDICINA CLUJ 
(1 — 1). Oasjtetii au deschis scorul în 
min, 14 prin Tarcu, egalarea survenind

87). (Gh. Tăutan —

REGHIN—MINERUL

28 și 52), 
(min. 85).

AURUL 
CRAIOVA

1. Mureșul
2. Metaluî Hunedoara
3. Chimia Făgăraș

de-abîa peste 41 de minute (autor:
Szabo). A condus bine Tr. Cruceanu-
Arad. (E. Herman — coresp.)........ ........ ... ... ......................

1. Olimpia Oradea
2 Medicina Cluj3 - - — -
4.
5.
6.
T.

1 3 23—19 11
8 4 28—14 10 

16—13 10 
10—11 10 
11—12 10 

9 
9 
7 
5 
5 
4

ETAPA VIITOARE (13 NOIEMBRIE): 
Victoria Tg. Jiu — Victoria — 
Metalul Tr. Severin — Aurul 
Autorapid Craiova—A.S.A. Sibiu, 
Caransebeș—Progresul Strehaia, Mine
rul Anina—Chimia Făgăraș, Metalul 
Hunedoara—Tractorul Brașov, Mureșul 
Deva—Electroputere Craiova.

2 3
2 3
2 3
1 4
1 4

18—13
15—13
10—14

€ălan, 
Zlatna, 
&F.R.

Metalul Buzău—Electrica Fieni 4--1 
(1—1), Dunărea Giurgiu—Dinamo Pi
tești 2—1 (2—0), Crișul Oradea — Mi
nerul Bihor 6—0 (3—0), Chimia Su
ceava—G.S.M.S. Iași 0—1 (0—0). Săt
măreana—Olimpia Oradea 1—2 (1—0), 
Steaua roșie Saîoiita—Minerul Baia 
Sprie 4—0 (1—0), Steagul roșu Bra
șov—S.S.E. Sibiu 1—I (1—0), Unirea 
Focșani—Siderurgistul Galați 2—0
(0—0), Rapid Mizil—S.S.E. nr. 2 Bucu
rești 0—3 (0—1), Flacăra roșie Bucu
rești— Portul Constanța 1—0 (1—0),
C.F.R. Pașcani—Victoria Roman 2—1 
(2—1), Unirea Dej—Minerul Bata Maro 
1—1 (1—0), Vagonul Arad—Politeh
nica Timișoara 0—1 (0—0). Faianța
Sighișoara — Tractorul Brașov 1—2 
(1—1), Textila Buhuși—Ceahlăul Pia
tra Neamț 4—0 (2—0), Gloria C.F R. 
Calați—Gloria Bîrlad 0—0. I M U. 
Medgidia—Metalurgistul București 2—2 
(1—2) , Electroputere Craiova — AS. 
Cu gir 6—0.

ITALIA-U.R.S.S.,
AZI PE MICUL ECRAN

La ora 15.25, 
transmite de

Azi, cu începere de 
televiziunea noastră va 
la Milano meciul amical de fotbal 
Italia — U.R.S.S.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES
CONCURSURILE ATRACTIVE 

CONTINUĂ !
• Tragerea PRONOEXPRES de 

mîine, miercuri 2 noiembrie 1966, va 
avea loc la Brăila cu începere de la 
orele 18.Cu șase „X’-uri, dintre care patru 

plasate unul după altul, concursul 
PRONOSPORT de duminică 30 oc
tombrie 1966 se înscrie printre cele 
mai „tari" din acest an. Dar despre 
asta vom vorbi după omologarea de 
vineri 4 noiembrie, după-amiază, în 
urma căreia se va putea stabili și 
cîștigătorul premiului exceptional 
constînd dintr-un autoturism „F1AT 
1500" (pentru prima oară la PRONO
SPORT).

Și, acum, să ne îndreptăm atentla 
spre concursul următor (nr. 45) de 
duminică 6 noiembrie a.c. I

Iată-i programul : I. Steaua — 
Știința Craiova, II. Rapid — Univer
sitatea Cluj, III. Politehnica Timișoara 
— C.S.M.S. Iași, IV. Jiul — Progresul 
București, V. Steagul 
VI. Farul — Dinamo 
Petrolul — Dinamo 
Brescia — Mantova, 
Venezia, X. Lecco — Atalanta, XI. 
Roma — Bologna, XII. Spăl — Ju
ventus, XIII. Torino — Internazio- 
nale.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES nr. 48 din 26 oct 1966 s

Categoria a Il-a: 1 variantă de 
39.414 lei și 4 variante a "

a
AIUD—SĂTMĂREANA 1—1.

CLASAMENT
9 5 2 2
9 4 4 1
9 5 13
9 3 4 2
9 4 2 3
9 3 4 2
9 3 3 3 10— 9
9 3
9 3
9 4
9 3
9 3

Chimica Tirnăvenl 
Recolta Cărei 
Sătmăreana 
Steaua r. Salonta 
Minerul B. Sprie

8. A. S. Aiud 
Minerul Bihor 
Metalul Copșa Mică 
Arieșul Turda 
Soda Ocna Mureș 
Faianța Sighișoara 
Progresul Reghin

9. 
19. 
11 
12.
13.
14.

5
5
5
5
5

13—12 
12— 8
12— 13
10—12
13— 19
9—10
6—15

15— 7 12 
12— 7 12 
18— 9 11 
12— 7 10 
8— 8 10 

10—18 10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6

ETAPA VIITOARE (13 NOIEMBRIE): 
Minerul Baia Sprie—Arieșul Turda, 
Sătmăreana—Minerul Bihor, Chimica Tîr- 
năvenî—Faianța Sighișoara, A. S. Aiud 
—Steaua roșie Salonta, Progresul Re
ghin—Recolta Cărei, Medicina Cluj— 
Metalul Copșa Mică, Olimpia Oradea— 
Soda Ocna Mureș.

roșu — U.T.A., 
București, VII.
Pitești, VIII. 

IX. Cagliari —

a

a

a

a

IU-a : 47
14.414 iei.

avariante

IV-a: 285

V-a; 977

variante

variante

a

a

Vl-a: 5.146 variante

Categoria 
1.651 lei.

Categoria 
359 lei.

Categorici
102 lei.

Categoria
26 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit con

form regulamentului uneia dintre va
riantele de la categoria a Il-a va fi 
stabilit prin tragere ia sorți mîine 
miercuri 2 noiembrie 1966.

Report la categoria I : 41.528 lei.

Rubrică redactată de Administrat ia 
de stat Loto-Pronosport.



BOGAT PROGRAM
COMPETTJTONAL

PENTRU ÎNOTĂTORI
• CONCURSUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA BUCUREȘTI
f» SE REIAU ÎNTRECERILE JOCURILOR BALCANICE
• ..CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" - UN TURNEU DE AMPLOARE LA POLO

Recent, a avut loc la Milano con
sfătuirea anuală de calendar a Ligii 
Europene de Natație în cadrul că
reia a fost alcătuit programul acti
vității competiționale internaționale 
pentru anul 1967. La această reuniu
ne au fost prezenți delegați din 20 
de țări. România fiind reprezentată 
de către prof. Corneliu Răduf.

La baza discuțiilor purtate în ca
drul acestei consfătuiri a stat ten
dința unei continue lărgiri a calen
darului competițional la toate cele 
trei ramuri ale natației (înot, polo 
și sărituri), care să permită acestei 
ramuri sportive o dezvoltare cît mai 
mare pe continentul nostru.

Dintre cele mai importante com
petiții programate în anul viitor dis
tingem Criteriul european de juniori 
(născuți 1951), care va avea loc în 
Suedia (12—13 august) și Concursul 
speranțelor olimpice (născuți 1951) 
1—3 septembrie la București. La 
Atena (18—20 august) vor fi reluate 
întrecerile Jocurilor Balcanice de 
înot, polo și sărituri, iar la Hel
sinki (19—20 august) se va disputa 
„Cupa Europei" la sărituri. „Capetele 
de afiș" ale sezonului de polo le vor 
constitui două turnee: „Cupa Ja- 
dran" (20—24 septembrie la Zagreb) 
cu participarea Italiei, R. D. Ger
mane, Ungariei, României, U.R.S.S. 
și Iugoslaviei și „Cupa orașului 

• București" (26—30 septembrie) unde 
vor evolua formațiile Ungariei, R. D. 
Germane, Iugoslaviei, Suediei șl 
României.

Sportivilor români anul 1967 le 
rezervă un interesant și bogat pro
gram competițional internațional. în 
afara întrecerilor de mai sus, îno
tătorii noștri vor fi chemați să ne 
reprezinte într-o serie de meciuri 
bilaterale și triunghiulare: România 
— Polonia (16—17 septembrie). 
România — Franța (m) la 26 și 2.7 
august, București — Sofia (30 sep
tembrie — 1 octombrie), România — 
Sel. sindicală a U.R.S.S. (data nefi

xată) și Italia — Franța — România 
(f) la Milano (22—23 iulie).

Cea de a Vil-a ediție a Campio
natelor internaționale ale României 
(9—10 septembrie) va avea ca invi
tați sportivi din R.D.G., Polonia, Ce
hoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bul
garia, U.R.S.S., Olanda și R.F.G. în 
sfîrșit, cei mai buni înotători români 
vor fi prezenți în marile concursuri 
internaționale de Ia Bremen (3—5 
martie) — o mică Olimpiadă în ba
zin de 25 m, Milano (25—26 martie). 
Bratislava (20—21 iunie) și Roma 
(„Trofeul celor 7 coline" — 28—29 
iunie). Totodată, echipelor Dinamo. 
Steaua, Ș.S.E. 2 și Olimpia Reșița li 
s-au asigurat o serie de întîlniri in- 
ter-cluburi în R.D.G., Polonia, Ceho
slovacia, Unqarla și Iugoslavia.

Reprezentativa de polo va întilni 
anul viitor echipele Italiei (8—9 
aprilie, București), R.F. Germane 
(12—13 mai, Hamm), R.D. Germane 
(6—7 mai, Berlin) și Suediei (octom
brie, la Stockholm). Echipa de tine
ret va participa la turneul interna
țional de la Varna (24—30 iulie), iar 
cea de juniori va juca cu formațiile 
similare din U.R.S.S. (septembrie, 
Moscova) și Iugoslaviei (10—13 
august, Belgrad). Pentru formațiile 
Dinamo, Steaua și Rapid au fost per
fectate mai multe întîlniri amicale 
în R.D.G., Bulgaria, Iugoslavia și 
Italia.

în sfîrșit, săritorii români vor 
avea, de asemenea, o serie de con
fruntări importante. Printre acestea : 
Campionatele internaționale în bazin 
acoperit (25—26 martie la Cluj) și 
cele în bazin descoperit (15—16 iulie, 
București) la care vor participa să
ritori din R.D.G., Cehoslovacia, Italia, 
Austria și Polonia. Concursul spe
ranțelor olimpice va avea loc la 
București (1—3 septembrie) și tot în 
Capitală vom putea urmări întîlnirea 
România — R.S.S. Armeană (13—14 
iulie.

la ciclism
ZURICH 31 (Agerpres). — Par- 

ticipînd la un concurs desfășurat pe 
velodromul acoperit din Ziirich, ci
clistul danez Ole Ritter, în vîrstă de 
25 de ani, a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 km. El a 
parcurs această distanță în 12:33,8 
(medie orară 47,758 km). De ase
menea, cl a corectat recordul mon
dial și în proba de 20 km, fiind cro
nometrat în 25:14,6 (medie orară 
47,537 km).

Vechile recorduri erau de 12:52,2 
și 26:15,2 și aparțineau cicliștilor 
Edvin Simic (Austria), și respectiv 
Fredy Ruegg (Elveția).

Reuniuni de lupte și haltere
• Tntr-un meci internațional de lupte 

libere, desfășurat la Ankara, echipa 
Turciei a învins cu scorul de 4,5—3,5 
puncte echipa U.R.S.S. La cat. 87 kg, în 
cel mai spectaculos meci, Gungor (Tur
cia) a terminat Ia egalitate cu Korobov 
(U.R.S.S.). La categoria imediat supe
rioară, Ayik (Turcia) a făcut meci nul

ȘTIRI, REZULTATE...
PARIS. — Duminică s-au disputat 

noi meciuri contînd pentru campio
natul de rugbi al Franței. Iată re
zultatele înregistrate: Lourdes — 
Agen 21—3 ; Beaumont — Aurillac

cu Sata (U.R.S.S.). In limitele categoriei 
muscă, Yanilmaz (Turcia) l-a învins pe 
Leonid (U.R.S.S.), iar la cat. grea, Med- 
vedov (U.R.S.S.) a dispus prin tuș de 
Ylmaz (Turcia).
• La Modena, s-a disputat un mare 

turneu internațional de lupte greco-ro- 
mane care a fost cîștigat de echipa 
U.R.S.S., cu 10 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Italia 6 p., R.F. 
Germană 5,5 p., Iugoslavia 4 p. și Po
lonia 4 p.
• La Varșovia s-a desfășurat intilni- 

rea internațională de haltere dintre se
lecționatele Poloniei și Iranului. Spor
tivii polonezi au învins cu 4—3.

Echipa română 
continuă să acumuleze puncte

HAVANA 31 (Agerpres). — După 5 
runde, în preliminariile Olimpiadei de 
șah, echipa României se menține prin
tre fruntașele întrecerii, ocupînd pri
mul loc în clasamentul grupei a 7-a. Șa
hiștii români au terminat învingători 
cu 4—0 meciul întrerupt cu Porto Rico, 
iar în runda următoare au împărțit 
punctele cu reprezentanții Bulgariei, 
clasați pe locul doi : 2—2. Rezultatele 
celorlalte întîlniri din runda a cincea și 
ale întreruptelor : Porto Rico — Colum
bia 2—2, Grecia — Nicaragua 3—0 (1), 
Finlanda — Maroc 1—0 (3), Bulgaria — 
Maroc 4—3, Grecia — Columbia 3—1. în 
clasament : România 17x/«, Bulgaria 16Vj, 
Columbia 11’/», Finlanda 11 (3), Grecia 8

(1), Porto Rico 6‘/2, Maroc 2l/t (3), Nica 
ragua 1’/» (1). Echipa României mai dY 
de jucat, în preliminarii, cu Columbi 
și Finlanda.

încep să se contureze și în celelalt 
grupe viitoarele calificate în turneu 
final, care își vor disputa locurile 1—1 
ale clasamentului competiției. Pe pr 
mele locuri se găsesc : grupa 1: U.R.S.S 
17’/» (1), Spania 15, Elveția 11’/» (1)
grupa 2: Iugoslavia 14, Islanda 9 (3 
Indonezia 9 ; grupa 3 : Izrael 13’/» (1 
S.U.A. 11’/» (1), Norvegia 10’/» ; grupa 4 
Argentina și Danemarca 12 (1), Angli 
9’/» ; grupa 5 : Cehoslovacia 14, R.D. Gei 
mană 11’/», Canada 10’/2 (3) ; grupa 6 
Ungaria 17, Cuba 15 (3), Olanda 12 (1)

Dc pc terenurile de lotDal
AGENDA SAPTĂMÎNII Campionate—

MARȚI : In „C.O.T: F C.
Liege — Lokomotive Leipzig (în 
tur : 0—0).

MIERCURI : Anglia — Ceho
slovacia (meci amical, Ia Lon
dra) se transmite la televi
ziune, de la ora 21,40; Spania — 
Suedia (meci amical, Ia Madrid). 
In „C.O.T.**, D.O.S. Utrecht — 
West Bromwich Albion ; Ferenc- 
varos — Urgryte Goteborg (in 
tur, 0—0); Dinamo Zagreb — Dun
fermline (în tur, 2—4); Kilmarnok 
— F. C. Antwerp (în tur, 1—0).

JOI : în „C.O T.“ : Napoli — 
Odense (în tur, 4—1).

SÎMBATĂ : Suedia — Dane
marca (meci amical, la Stock
holm) ; Olanda — Cehoslovacia 
(meci amical, la Amsterdam).

DUMINICA : Bulgaria — Iugo-

IUGOSLAVIA : în etapa a X-a. Rad
nicki Niș a dispus cu 4—1 de Vojvodina, 
campioana Iugoslaviei ! Alte rezultate : 
Sarajevo — Steaua roșie 1—0, Zagreb — 
Vardar 1—3, Velej — Zeleznicear 1—0, 
Partizan — Sutieska 4—1, Hajduk — Ce- 
lik 3—0, Olimpia Ljubljana — Dinamo 
Zagreb 2—1, Rjeka — O.F.K. Beograd 
3—1. Clasamentul

O.F.K.
primelor clasate

1 Sarajevo
2. Radnicki Niș
3. Vojvodina

FRANȚA
a învins pe Nîmes cu 
avans de 2 puncte față 
pierdut cu 3—1 meciul 
rezultate : Sedan —

15— 3
15— 5
20—13

18
15
14

Nantes
un

în etapa a XIII-a,
5—3 luînd
de Lens, care a 
cu Nice.

Toulouse
Alte 
i—o,

Campionate v
Rennes — Sochaux 1—1, Monaco — IJH 
3—0, Bordeaux — Angers 1—l.

1. Nantes 13 8 4 1 35—19 2
2. Lens 13 8 2 3 27—21 1

SPANIA (etapa a Vil-a) : Hercules « 
Sevilla 2—1, Cordoba — Elche 0—0. F.C 
Barcelona — Granada 3—0, Atletico Bil 
bao — Saragossa 2—3. Valencia — Pon 
tevedra 3—0, Atletico Madrid — Sabadel 
3—0. Palmas — Real Madrid 1—1, Cor 
doba — Espanol 1—1. In clasament : Va 
lencia 12 p. Real Madrid 11 p, Espano 
și Saragossa cite 10 p.

ANGLIA. Cîteva rezultate din etap: 
a XlV-a : Chelsea — Fulham 3—1. Steck, 
City — F.C. Liverpool 2—0. Tottenham - 
Aston Villa 0—1. Manchester United 
Arsenal 1—0, Everton — Leicester 2—0 
Newcastle — Sunderland 0—3. Leeds — 
Southampton 0—1 1 în clasament, con 
duce Chelsea, cu 21 p, urmată de Stock» 
City eu 20 p.

PORTUGALIA (etapa a VI-a) : Benfict
— Academica 2—1. Belenenses — Spor 
ting 1—1. Porto — C.U.F. 5—0. Guinea 
raes — Leixoes 2—0, Sanjonenses — 
Braga 0—0, Beira Mar — Varzim 2—4 
Setubal — Atletico 0—2. Clasament :
1. Benfica 8 5 10 11— 3 11
2. C.U.F. 6 3 2 1 9—10 I

R.F.G. (etapa a X-a): Munchen I860 
Fortuna Dusseldorf 3—0, F.C. Koln 
Bayern Miinchen 2—4. Werder Bremer
— Hanover 96 3—0, V.f.B. Stuttgart —
Hamburger S. V. 1—3, F. C. Niirnberg^ — 
Karlsruher S. C. 2—2, Meidericher S. V.
— F.C. Kaiserslautern 1—1, Rotweig.- 
Essen — Borussia Monchengladbach 2—1 
Eintracht Frankfurt — Schalke 04 4—2 
Eintracht Braunschweig — Borussia 
Dortmund 3—1. Clasament :
1. Eintracht

Braunschweig 10 6 2 2 12— 5 14
2. Eintracht Frankfurt 10 6 1 3 22—11 12
3. Hamburger S.V. 10 5 3 2 15

Bayern Miinchen se află pe locul 9
Borussia Dortmund pe locul 11 și Mii n-
chen 1860 pe locul 17.

Fotbalul este un sport bărbătesc, can 
cere spirit de luptă și o totală dăruiri 
a jucătorilor. Un exemplu ni-l oferă și 
această fază de joc, surprinsă In m» 
ciul dintre F.C. Saarbrucken—F.K. Pi* 
masens, din campionatul R.F.G.

0—0 ; Cognac — Graulhet 6—0 ; 
Chalon — Ăuch 11—3 ; Montauban — 
Grenoble 6—5. în această etapă au 
fost verificați selecționabilii In ve
derea meciului de la București, cu 
echipa României.

SOFIA. — Peste 3 000 de specta
tori au urmărit la Sofia meciul In
ternațional de box dintre echipele 
Bulgariei și Turciei. Boxerii bulgari 
au obținut victoria cu scorul de 
7—3.

BUENOS AIRES. — Tenismanul 
Cliff Richey (S.U.A.) a cîștigat tur
neul internațional de la Buenos Aires, 
învingîndu-1 în finală cu 6—3, 6—2,
2— 6, 6—0, pe brazilianul Thomas 
Koch. în semifinale Koch l-a elimi
nat cu 3—2 pe Ashe (S.U.A.), iar 
Richey a cîștigat cu 3—2 în fața 
lui Ralston (S.U.A.).
• Rezultatele diferitelor întîlniri 

de tenis desfășurate pe teren ■aco
perit : Cehoslovacia — Danemarca
3— 2 ; Franța -— Belgia 5—0 ; R. F. 
Germană — Norvegia 5—0 ; Suedia — 
Olanda 3—2.

, BUDAPESTA. — Ea Budapesta S-a 
disputat meciul internațional de fot
bal dintre echipele iie juniori ale 
Ungariei și Austriei. Tinerii fotba
liști austrieci au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (1—0).

VARȘOVIA. La Cracovia S-a 
desiășurat un turneu internațional 
de baschet feminin. Competiția a 
fost cîștigată de sportivele de la 
Dinamo Moscova care. In partida 
decisivă, au învins formația Wisla 
Cracovia cu scorul de 70—59 
(37—36).

• In reuniunea internațională de hal
tere de la Paris, primul loc la catego
ria i,grea“ a fost ocupat de Robert Bed- 
narski (S.U.A.), care a totalizat la cele 
trei stiluri 522,500 kg.

H. Herrera, V. Marenkov și ,,catenaccio“
După meciul Torpedo — Internazionale (0—0), la hotelul Metropol 

din Moscova a avut Ioc un banchet prezidat de M. Granatkin, vicepre
ședinte al F.I.F.A., la care au participat și cei doi antrenori ai echipelor 
„combatante" — Helenio Herrera și Viktor Marenkov. Bariera convenien
țelor îi împiedica pe cei doi să-și vorbească deschis. Dacă ei ar fi putut. 
Insă, să spună exact ce gîndeau, ar fi avut loc dialogul IMAGINAR din 
care reproducem mai jos cîteva pasagii:

HELENIO HERRERA: „Dragul meu 
Marenkov, iți mărturisesc că am ve
nit la Moscova cu inima strinsă. 
Mi-a lost frică. La Milano, echipa ta 
mi-a făcut o impresie extraordinară".

VIKTOR MARENKOV : „Recunosc 
că Internazionale a avut la Moscova 
niște contraatacuri de toată frumu
sețea. Cu părere de rău trebuie să-ți 
reamintesc insă, că atit la San Siro 
cit și aici, ni s-a anulat cite un gol, 
pe motiv de ofsaid. Or, fie vorba 
între noi, o decizie de anulare pe 
motiv de ofsaid este totdeauna dis
cutabilă. Noi, care știm ce înseamnă 
disciplina, am acceptat hotărîrea ar
bitrului fără să murmurăm, dar crezi 
că în sufletul nostru nu clocotea 
nemulțumirea ? Golul marcat de Le- 
nev ar fi putut schimba totul. ...Dar, 
ce să mai vorbim I Cert e că noi 
n-am găsit „cheia" pentru a des
chide „lacătul", „catenaccio“-ul a- 
plicat de Inter".

H.H.: „Cind se aplică acest „ca'e- 
naccio" se cer respectate două prin
cipii esențiale : 1. Să te lași dominat, 
dar, 2. să contraataci periculos".

jucătorilor care il aplică. Știu că 
nu sint modest dar, vezi tu, excep- 
tindu-1 pe Pele și pe încă vreo cfți- 
va, „elevii" mei sint cei mai buni 
din lume".

V.M.: „Eu cred că și apărarea in 
linie este recomandabilă. Mda, ci
tesc pe fața ta că nu ești de acord. 
Belgia se apără în linie, iar ultimul 
meci Ungaria — Franța (un meci 
atit de frumos 1) s-a jucat tot cu 
apărări liniare".

Revista presei

DE PESTE HOTARE
V.M.: „Recunosc calitățile „beto

nului". Dar trebuie și tu să recu
noști că intr-un meci de campionat 
și in finalele G.M. echipa care a „be
tonat" s-a Înclinat de obicei în fața 
celei care nu a aplicat acest sistem".

H.H.: „Afirmația nu este intruto- 
tul fondată. „Betonul" nu duce sin
gur la reușită. Depinde de valoarea

H.H.: „Belgia n-a ajuns nici mă
car in 16-imi la C.M. de fotbal, iar 
Anderlecht — campioana țării — 
n-a cucerit niciodată „Cupa Campio
nilor Europeni". La Budapesta, Fran
ța a fost bătută cu 4—2. Dacă va 
mai fi bătută încă de două-trei ori 
cu asemenea scor, se va face haz 
pe seama ei. Francezii au vrut să 
aplice tactica lui Nantes, campioana

lor. Dar, pe plan european, Nantei 
nu reprezintă o valoare. Apărarea ir 
linie constituie o tactică periculoasă 
și jocul „la ofsaid" este mai anti- 
sportiv decit „betonul". Noi jucăn 
astlel incit, cu tot „catenaccio‘-ul 
chiar apărătorii noștri marchează 
Facchetti înscrie 5—6 goluri pt 
an".

ir

După schimbul a încă 2—3 replic 
fără importanță pentru... reportaju: 
nostru, cei doi antrenori s-au des
părțit. Marenkov, admirativ, dar nu
mai pe jumătate convins de argu
mentele lui Herrera, Iar acesta dir 
urmă gtnditor, deoarece postul cit, 
televiziune moscovit tocmai retrans- 
mitea unele faze din meciul Torpedc 
— Internazionale, și mulțimea de pi 
stadion striga în limba rusă „vrea 
goluri". Iar asta adăuga un plus în
doielilor ce Încolțiseră în sul le tu 
lui Herrera cu privire la „frumuse
țea fotbalului".
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