
Sărbătoare
sportivă 
la Energia
Glodeni

De curînd, la asociația 
sportivă Energia din comu
na Glodeni, raionul Tîrgo- 
viște, a avut loc o frumoa
să sărbătoare sportivă pri
lejuită de aniversarea a 10 
ani de la înființarea asocia
ției. Printre manifestațiile 
sportive care au avut loc 
cu acest prilej, s-a remar
cat meciul de volei dintre 
echipa veteranilor, care a 
activat in urmă cu zece ani, 
echipă binecunoscută fn tot 
raionul, și tînăra formație 
de azi, care are și ea la 
activ o serie de rezultate 
bune (locul I în faza inter- 
raională a „Cupei Agricul
turii" ediția 1965).

Ambele echipe au jucat 
cu multă ardoare. Cei mai 
buni jucători au fost direc
torul școlii, Constantin Stoi
ca, din echipa veteranilor și 
fiul său, Liviu Stoica, din 
formația tinerilor. Pînă la 
urmă, tinerețea 
cuvîntul 
favorabil 
asociației

Cupa

și-a spus 
și scorul a fost 
echipei de azi a 
Energia.
pusă în joc, ce 

simbolizează zece ani de 
activitate sportivă a tine
rilor din Glodeni, a luat 
loc în vitrina cu trofee a 
asociației sportive Energia, 
alături de alte cupe, pla- 
cțjete și diplome cu care se 
mîndresc sportivii din co
mună.

M. AVANU — coresp. 
principal
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Minutul 47

al meciului

Rapid — Steaua
2—O! Cine ? Hineinfeles, Ionescu

4 pagini 25 bani
C.S.M.S. — Farul 3-1 (3-0) 
Știința Craiova — Petrolul 1—0

(0-0)
Steaua — Rapid 0—3 (0—I)
U.T.A. — Politehnica 5—2 (4—0)
Universitatea — Jiul 2—2 (0—1)
Dinamo Pitești — Steagul roșu 

4—3 (2—1)
Dinamo București — Progresul 

3—0 (2—0)

CLASAMENT

1. Știința Cr. 11 7 1 3 16—15 tS
2. Rapid 11 5 3 3 20—10 13
3. Dinamo Buc. 11 6 1 4 21—15 13
4. Progresul 11 5 3 3 13—10 13
5. Petrolul 10 5 2 3 12 —9 12
6. Farul 10 4 4 2 15—13 12
7. Din. Pitești 11 6 0 5 17—16 1J2
8. U.T.A. 11 3 5 3 13—13 11
9. Jiul 11 4 2 5 22—16 10

10. Steaua 11 4 2 5 17—13 10
11. CJS.M.S. 11 3 3 5 14—25 9
12. Politehnica 11 2 4 5 13—19 3
13. Universitatea 11 2 3 6 7—14 7
14. Steagul roșu 11 2 3 6 12—23 7

Ieri a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Sczeczin echipa de 
polo Dinamo București care la 
sfîrșltul acestei *" * ' 
participa la 
din cadrul 
deplasarea 
Marculescu, 
vac, Blajec, 
Popa și Mihăilescu însoțiți 
antrenorul C. Corcec.

săptămînl va 
turneul preliminar 

„C.C.E.“. Au făcut 
Zahan, Grințescu, 

Frățilă, Csizer, No- 
Zamfirescu, Kroner,

Progresul — Steagul roșu 
Dinamo Pitești — U.T.A. 
Farul — Știința Craiova 
Dinamo București

Politehnica
C.S.M.S. —
Petrolul —

— Rapid
Universitatea
Steaua

Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești, în colaborare cu comisia 
de călărie și pentatlon, organi
zează sîmbătă și duminică un 
concurs de triatlon care se va 
desfășura după următorul pro
gram : înot — sîmbătă de la ora 
8,30 și duminică de la ora 16 la 
bazinul Floreasca ; tir și cros — 
duminică de la ora* 9 la stadionul 
Tineretului. înscrierile, pe bază 
de tabele, se fac la sediul Con
siliului orășenesc UCFS Bucu
rești (str. Snagov) pînă vineri 
dimineața.

Din activitatea secțiilor de performanța prjmu| concurs de sală

Pași înapoi
• „REACȚIA ÎN LANȚ" A 
RETROGRADĂRILOR • O SA
LA PENTRU... 3 SPORTIVI • 
LIPSURI SERIOASE ÎN DOCU
MENTELE DE PLANIFICARE • 
„NORMA" Șl „NAVETA" • 
ESTE NEVOIE DE UN... ASALT 
HOTARÎT ÎMPOTRIVA DELĂ
SĂRII SI A NEGLIJENȚELOR!

7NC URSUL N0STRU 
fotografi/.

In urmărirea plutonului...
Foto: EMIL CIȘMAȘ — București

Pînă în anul 1963 despre scri
ma ploieșteană se spuneau multe 
lucruri frumoase, deoarece, la 
vremea aceea, Ploieștiul se afla 
printre principalele centre ale tării 
în această ramură de sport. Clu
bul Petrolul avea echipe care ac
tivau în categoria A la toate pro
bele. Ba, mai mult, o serie de 
sportivi ploieșteni fuseseră selec
ționați în loturile reprezentative.

Dar. în ultimii ani, lucrurile au

FRAȚII RODOS: Două noi 
recorduri republicane de juniori

Participînd în .afară de concurs la 
întrecerile studenților bucureșteni, Sil
viu Hodoș (I.C.F.) — antrenor Dumi
tru Alexandrescu — a stabilit un nou 
record republican de juniori I la penta
tlon cu 3515 puncte. Iată rezultatele pe 
probe: lungime — 6,49; disc — 48,12; 
200 m — 23,6; suliță — 50,61; 1500 
m — 4:24,0. Vechiul record îi aparținea 
din 1965 cu 3511 puncte.

In aceeași probă, fratele său Vlad 
Hodoș (Șc. sp. 11) — antrenor Teodor 
Ionescu a doborît recordul republican de 
juniori II, obținînd 2713 puncte (v.r. 
2644 p). Pe probe: 5,81 — 40,38— 
26,0 — 44,46—4:59,9.

La sfîrșitul acestei săptămîni, Silviu 
Hodoș, fiind în formă bună, va încerca 
să doboare și recordul republican dc 
juniori al probei de decatlon (6413 p 
— Gh. Luchian).

TIMIȘOARA. Clubul sportiv orășe
nesc și secția orășenească de învățămînt 
au- organizat campionatul de atletism re
zervat echipelor școlare. Clasamentul ge

neral : 1. Școala profesională Energie— 
6 465 p, 2. Liceul nr. 1 — 5 968 p, 3. 
Liceul nr. 5 — 4 696 p. In clasamentul 
masculin pe primul loc se află atleții 
Scolii profesionale Energie (5 817 p), 
iar în cel feminin atletele Liceului nr. 
6 (2 001 p).

CLUJ. Recent a avut loc un con
curs de verificare cu ocazia căruia s-au 
obținut cîtcv.a rezultate bune: 100 m: 
D. Grama 11,1 ; 200 m: D. Grama 22,2 — 
rec. pers., M. Motoc 22,6, A. Coloman 
22,8; înălțime: L. Tuka 1,85; disc: B. 
Schuster 45,16 — rec. pers., C. Socol 
44,07; lungime femei: L. Holhoș 5,22. 
O altă competiție atletică desfășurată în 
localitate a fost întîlnirea dintre repre
zentativele școlilor sportive din Cluj și 
Mediaș. Cîteva rezultate: junioare II: 
60 m: I. Kun 8,2; greutate: A. Rusu 
11,70; juniori II: 80 m: A. Darvas 9,3 
(a concurat și la 100 m, realizînd 11,3); 
înălțime: C. Scafeș 1,80; juniori I: 100 
m: A. Ioani 11,2; suliță: C. Szekely 
61,44 — rec. pers. (P. Naghi-coresp.).

in scrima
început să se schimbe in rău. 
Primul semn : în toamna anului 
1964, echipa de floretă-fete 
a retrogradat. Se pare că faptul 
acesta nu a pus pe nimeni pe 
gînduri. Nici clubul, nici biroul 
de secție și nici antrenorii nu 
s-au sesizat și, deci, n-au luat 
măsurile corespunzătoare. A mai 
trecut un an și alte două echipe 
ale Petrolului (cele de spadă și 
de sabie) au retrogradat din ca
tegoria A, iar echipa de floretă- 
fete a ajuns să lupte, fără suc
ces în faza de calificări A ur
mat aceeași atitudine de pasivi
tate din partea consiliului clubu
lui, .a antrenorilor...

Iată-ne în toamna anului 1966, 
la Iași, la returul campionatului 
republican de categoria B. Printre 
formațiile care au. retrogradat s-a

Recordmanul de juniori la pentatlon, Silviu
Hodoș fl.C.F.), intr-un concurs de aruncarea 

greutății
Foto: R. VILARA

ploieșteană
aflat și echipa de spadă a clu
bului Petrolul, care nici nu s-a 
prezentat, deoarece practic ea... 
nu mai exista! Ploieștenii mai 
contau, în categoria A, doar cu 
echipa de floretă-băieți, dar și a- 
ceasta a retrogradat recent.

Astfel stînd lucrurile, federația 
de specialitate a inițiat nu de 
mult analiza acestor stări de 
lucruri, a cauzelor lor. Cu acest 
prilej s-a constatat că la Petrolul 
există condiții dintre cele mai 
bune pentru practicarea scrimei, 
pentru realizarea de performanțe 
înalte. Clubul dispune de o SALA 
SPECIALĂ pentru scrimă, cu ves
tiare, dușuri, echipament în can
titate suficientă (măști, arme, 
costume, mănuși etc.). în ca
drul secției activează doi antre
nori salari ați, Ion Halmaghi — 
cu o normă — și Tudor Ilie — 
cu o jumătate dc normă. De a- 
semenea, clubul a repartizat sec. 
țîei de scrimă fonduri cu care 
s-ar fi putut desfășura o activi
tate susțipută. Dar, acest lucru 
nu s-a realizat, deoarece stilul 
de muncă al celor doi antrenori, 
precum și programul lor de lu
cru sînt improprii cerințelor actu
ale. Antrenorul Tudor llie are o 
jumătate de normă la Petrolul, 
unde se ocupă de pregătirea spor-

El. DOBINCA
(Continuare In pag. a 2-a)

la natație
In primul concurs de sală al 

sezonului cei mai tineri înotători 
ai Capitalei au marcat un evident 
progres, înregistrând rezulta le su
perioare celor obținute în luna 
martie a acestui an:

GRUPA C — 33 m liber
(m): 1. T. Nicolae 21,2, 2. G. Po
povici 22,1; 33 m bras (ni): 1. 
G. Popovici 26,2, 2. V. Molico 
28,9; 33 m delfin (m): 1. G. 
Popovici 26,0, 2. C. Coatu 28,7; 
33 m spate (m): 1. T. Nicolae 
26,4, 2. C. Coatu 28,2; 33 m li
ber (f) : 1. Anca Groza 22.2, 2. 
Eugenia Cristescu 24,3; 33 m 
bras (f) : 1. Monica Nițescu 29,4, 
2. Liliana Dan 29,4; 33 ni delfin 
(f) : 1. A. Groza 25,2, 2. Silvia 
Ivescu 28,8 ; 33 m spate (f) 3 
1. Ira Ratușni 27,7, 2. E. Cris
tescu 28,0.

GRUPA B — 66 m liber (m) r 
1. C. Voronca 46,7, 2. L. Cop- 
cealău 48,3; 66 m bras (m) : 1. 
A. Tîmpu 57,8, 2. Z. Gergely 
58,0; 66 m delfin (m) : 1. b. 
Copcealău 51.9, 2. T. Nicolae 
53,0; 66 m spate (m) : l. IL 
Copcealău 54,5, 2. M. Baciu 56,1; 
66 m liber (f) : 1. Carmen
Cehanzuc 47,2, 2. Cornelia Picp- 
tănaru 48,7; 66 m bras (f) : K 
Liliana Burlacu 57,4, 2. Adriana; 
Hidos 59,4; 66 m delfin (f) : 
Angela Anton 54,4, 2. C. Pieptă* 
naru 55,7; 66 m spate (f) : 1. 6.v 
Cehanzuc 57,7, 2. Anca Mihăescii 
58,1.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

România-R. F. Germană: 
16-14 la handbal

KIEL, 9 (prin telefon). Aseară, în Ostseehalle, în prezența <t 
peste 7 000 de spectatori, selecționata masculină de handbal a 
țării noastre a obținut o frumoasă victorie, învingind reprezen
tativa R.F. Germane cu 16-14 (9-8). Meciul a fost viu disputat 
ți succesul a fost decis de varietatea acțiunilor ofensive, atenția 
și siguranța manifestate in apărare de echipa română pentru 
care au înscris : Gruia 7, lacab 3, Oțelea 2, Costache II, Goran, 
Lieu și Nica.

Handbalistii români vor moi evolua in zilele de 11 și 13 no
iembrie la Fraga ți la Bratislava.



■ZEZHB ȘTIINȚA CRAIOVA ÎN FRL
SlPEHIOBITfiTEA TACTICI ÎMNtE ÎNTOTDEAUNA

Dinamo București — Progresul
Recitesc datele statistice ale par

tidei „vedetă". Șuturi la poartă: 
Progresul 18, Dinamo 5; lovituri de 
colț: Progresul 10, Dinamo 2. Și 
totuși... 2—0 pentru formația cu cifra 
mai mică (cu mult...) la ambele 
.capitole" I Un paradox, dacă vreți, 
dar... numai atît, întrucît, finalmente, 
în confruntarea dintre cele două e- 
chipe a învins cel mai bun. A fost 
într-un fel, ca la box: Progresul a 
făcut risipă de energie, a atacat o 
mai mare parte din. timp, dar a lovit 
„în mănuși", în timp ce adversarul 
din față a parat cu luciditate, sur- 
prinzînd adesea descoperit parte
nerul de luptă și punctînd deci
siv pe contraatac.

Cum se explică randamentul spo
rit al dinamoviștilor bucureșteni față 
de ultimele evoluții ? In primul rînd, 
prin reintrarea lui Nunweiller III 
și a lui Ghergheli (amîndoi refă- 
cuți), rotițele de bază care au lipsit 
atît de mult în angrenajul echipei, 
în general, și în acel al defensivei 
(elementul de siguranță specific), 
în special. Intr-adevăr, în situațiile 
de apărare Ghergheli a operat în 
apropierea fundașului central stingă, 
contribuind la micșorarea unghiuri
lor pe axa centrală și permițîndu-i 
lui Nunweiller III să „măture" cu sau 
fără adversar pe toată aria din fața 
porții lui Datcu. O dată cu recuperarea 
balonului însă, „betonul dinamovist" 
devenea... ofensiv: Nunweiller III 
trecea la singurul „vîrf", permițîn

GOLURI MULTE,
Dinamo Pitești - Steagul

PITEȘTI 9 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). De la început, sincere feli
citări, deopotrivă învingătorilor și învin
șilor. pentru jocul bun prestat, pentru 
numărul mare de goluri realizate care 
au făcut și mai atractiv spectacolul fot
balistic, precum și pentru deplina spor
tivitate în care cei 22 de jucători și-au 
disputat întrecerea.

A fost un meci deschis, purtat într-un 
ritm îndrăcit din primul și pînă în ulti
mul minut de joc, un meci cum am dori 
să vedem cît mai des în campionat. A 
fost o partidă în care fazele de fotbal 
de bună calitate (îndeosebi în repriza a 
Il-a) au abundat, jucătorii făcînd pentru 
aceasta tot cît le-a stat în putință.

Piteștenii au avut inițiativa de la în
ceput, ei fiind aceia eare au dat tonul 
atacurilor, în timp ce brașovenii, pru
denți, cu o așezare 4—3—3, au căutat să 
stăvilească acțiunile periculoase ale lo
calnicilor. Așa s-au scurs primele 25 
de minute, în care timp gazdele au ob
ținut și cîteva cornere, rămase însă fără 
rezultat. Apoi, partida s-a echilibrat, fie
care atac al înaintașilor dinamoviști fi
ind urmat de un contraatac al stegari
lor, jocul mutîndu-se cu repeziciune din 
fața porții lui Pilcă la cea a lui Coman. 
Șuturile expediate de liniile de înainta
re au greșit, însă, de puțin ținta sau au 
fost oprite, în ultimă instanță, de cei doi 
portari.

Primul gol îl înscriu gazdele. In min. 
29, Dobrin execută impecabil o lovitură 
liberă de la aproximativ 20 m. Pilcă, 
„mascat“ de zid, nu poate reține : 1—0 
pentru Dinamo Pitești. După gol urmea
ză o nouă perioadă de dominare piteș- 
teană în care se remarcă în mod deose
bit extrema C. Ionescu. De altfel, el a 
executat în min. 41 un corner din care 
Eftimie a înscris, ridicînd scorul la 2—0. 
Jocul continuă cu aceeași intensitatej și 
numai după un minut Alecu introduce 
balonul în plasa porții lui Coman : 2—1.

Repriza a doua a fost foarte disputa
tă. Brașovenii au suportat aproximativ 
10 minute presiunea gazdelor, după care 
au ieșit Ia atac. Se remarcă Năftănăilă, 
atît în jocul de la mijlocul terenului cît 

du-i lui Ghergheli să „urce* spre 
zona de mijloc și chiar să se inter
caleze în linia întîi ca „pivot* sau 
ca finalizator. Dar în dinamica fo
losită de învingători pentru acțiunile 
ofensive un rol însemnat a jucat 
celălalt mijlocaș — Oct. Popescu și 
fundașul lateral dreapta — Pîrvu, 
inițiatorul combinațiilor, care au dus 
la înscrierea celor două goluri..

In sfîrșit, alternînd în mod rațio
nal acțiunile „pregătite" cu arma 
contraatacului, dinamoviștii au reușit 
multe faz« de contrepied, încheiate 
cu alte cîteva ocazii de gol, dar ne
fructificate (min. 10 — Oct. Pcpescu, 
min. 37 — Pîrcălab, min. 43 și min. 
57 — Frățilă).

Progresul și-a organizat jocul tot 
după varianta 4—3—3, retrăgîndu-I 
pe Matei în apropierea celor doi 
mijlocași și lăsînd în față doar pe 
Oaidă, Mateianu și Țarălungă. Nu
mai că, cu excepția lui Mafteuță, 
ceilalți doi de la mijloc n-au avut 
capacitatea de efort necesară pen
tru pendularea cu operativitate îna
inte (Matei) și înapoi (Staicu) în aju
torul fundașilor sau al înaintașilor, 
în funcție de situațiile cerute de 
joc. De aici și slăbiciunile apără
torilor, prinși mai întotdeauna des- 
coperiți. Neputința de a „lega" două- 
trei pase în careul advers i-a de
terminat pe jucătorii Progresului să 
încerce poarta aproape numai prin 
șuturi de la distanță, după cum s-a 
văzut, sortite eșecului.

MECI FRUMOS!
roșu Brașov 4-3 (2-1)

și în fazele de finalizare. In min. 51, Go
ran șutează puternic, dar Coman — a- 
tent — reține. Se părea că vom asista 
la egalarea scorului. Dar... n-a fost așa, 
căci la un atac al dinamoviștilor Dobrin 
a primit o minge și de la 25 m l-a sur
prins din nou pe Pîlcă, tabela de mar
caj indieînd... 3—1 pentru gazde, in min. 
55. Oaspeții nu cedează și, după 3 mi
nute, Gydrfi îl depășește pe Ilie Stelian 
și înscrie din apropiere : 3—2.

Partida devine din ce în ce mai pal
pitantă. Piteștenii inițiază o suită de 
atacuri, dar Eftimie și C. Radu (puțin 
inspirați în acest joc) nu reușesc să 
fructifice nici una din desele ocazii a- 
vute. Totuși, în min. 64, Naghi urmă
rește un balon scăpat de Pîlcă și-l in
troduce în plasă : 4—2. Din nou două 
puncte diferență pe tabela de marcaj. 
Cu cît ne apropiem de sfîrșitul meciului, 
gazdele slăbesc alura. Dobrin pare obo
sit de eforturile depuse pînă atunci. îna
intașii nu mai țin mingea și, firește, bra
șovenii primesc... invitația și ies la atac. 
Jucătorii Steagului roșu domină. Năf
tănăilă șutează în bară, Gydrfi (excelent) 
trage puternic dar Coman (inspirat) este 
pe traiectorie și reține. In aceste mo
mente grele pentru gazde, se remarcă 
fundașul Barbu care joacă fără greșeală. 
Ultimul gol al acestui meci este înscris 
de Ivăncescu dintr-o lovitură liberă de 
la 25 m executată în min. 85. Finalul 
partidei îi găsește pe brașoveni dezlăn- 
țuiți în fața porții Iui Coman.

Jocul a fost foarte bine condus de bri
gada de arbitri : O. Comșa (Craiova) — 
Ia centru, C. Bărbulescu și C. Constan
tin (București) — la tușe. Formațiile :

DINAMO PITEȘTI : Coman 7 — 1. Po
pescu 7, Barbu 9, I. Stelian 7, David 7 
— Dobrin 8, Prepurgel 6 (Pop din min. 
60) — C. Ionescu 7, Eftimie 6, Naghi 7, 
C. Radu 6 ;

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : Pilcă 6 — 
Ivăncescu 7, Jenei 6, Campo 6, E. Naghi 
6 — Alecu 7, Zaharia 5 — Goran 5 (min. 
63 — Selimesi), Năftănăilă 9, Gane 6, 
Gydrfi 8.

CRISTIAN MANTU

PE CEA TERITORIALĂ..
2 — 0 (2 — 0)

Și acum, iată cum s-au înscris go
lurile învingătorilor : în min. 7, o 
combinație Pîrvu — Pîrcălab — Fră- 
țilă — Octavian Popescu (infiltrat 
pentru finalizare) face „șah mat* 
apărarea adversă: 1—0. în min. 17, 
același Pîrvu, inițiatorul primului gol, 
trimite balonul în adîncîme lui 
Ghergheli (aflat în spațiul liber), 
care prelungește lui Frățilă; șut slab 
al acestuia, dar nu... compromis, 
întrucît Haidu, atent, împinge min
gea în plasă, din apropiere: 2—0. 
Arbitrul N. Mihăilescu a condus 
biue formațiile :

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 8 
— Pîrvu 8, Nunweiller III 8, Nun
weiller IV 7, Stoenescu 6 — Gher
gheli 8, O. Popescu 8 — Pîrcălab 7, 
Frățilă 5, Ene II 7, Haidu 7.

PROGRESUL : Mîndru 7 — V. Po
pescu 6, Măndoiu 7, Pefeanu 5, Col- 
ceriu 5 — Mafteuță 7, Matei 6, Stai
cu 5 — Oaidă 6, Mateianu 7, Țară
lungă 5.

G. NICOLAESCU

Aflat pe „fază* Haidu împinge balonul în plasă. Așa s-a înscris golul doi.
Foto : T. Roi’

A TREIA VICTORIE A IEȘENILOR
C. S. M. S- — Farul 3—1 (2 — 0)

IAȘI, 9 (prin telefon). Ieșenii au 
obținut azi a treia victorie în ac
tualul campionat. O victorie pentru 
care au muncit, pe care au dorit-o 
și ei și cei 7 000 de spectatori ce au 
urcat în dealul Copoului.

C.S.M.S. s-a întrebuințat mai se
rios în prima jumătate de oră cînd, 
de altfel, conducea cu 2—0 prin 
golurile marcate de Stoicescu (min. 
25) și Cuperman (min. 29). După 
aceea a permis Farului să ia iniția
tiva pe care a continuat-o și după 
pauză, cind egalarea plutea în aer. 
Așadar, partida a avut două perioade 
distincte: cea în care a dominat 
C.S.M.S. și cea a Farului. în această 
parte a meciului, în care gazdele 
considerau că jocul este... terminat 
și cîștigat. Farul a redus diferența 
în min. 53 (autor: Manolache) și 
puțin a lipsit să egaleze in min. 56, 
cînd Iancu a ratat o pasă ideal tri
misă de Tufan, șutind afară de la 
8 m. După această perioadă de joc,

DUMITRIU SI COMPA
9

Rapid — Steaua 3—i
Dumitriu și compania ? Nu știu dacă 

e supra titlul ideal. E posibil să se su
pere Ionescu — autorul celor 3 goluri. 
Ar putea protesta și Dinu, omul de pe 
tot terenul. N-ar fi exclus să emită pre
tenții și Codreanu, „umbra lui Constan
tin", care a demonstrat că un om poate 
fi în același timp în... două locuri. Și 
totuși, am optat pentru „Dumitriu și 
compania". Sînt sigur că nu se va su
păra nimeni. Dumitriu, înainte de a fi 
favoritul tribunelor dornice de fente și 
„șuruburi", înainte de a fi idolul lui... 
Pîrcălab, este idolul propriilor săi coe
chipieri, care îi iartă păcatele chiar cînd 
cronicarii — o spun din experiență — 
îi cer ceea ce de fapt el nu poate cLi.

Ieri, Rapid a avut o zi de mare inspi
rație. Veți spune, desigur, că Eremia a 
declanșat-o prin greșeala elementară de 
la primul gol. Perfect de acord ! (Sînt 
convins că dacă în primul minut al me
ciului cu Ungaria, în C M., Augusto nu 
ar fi înscris cu capul, Portugalia n-ar 
Ii ajuns pe locul trei. N-ai ce-i face! 
Acesta este fotbalul).

Ieri, însă, feroviarii au m 
„augurilor din minutul 7“ print 
tere de luptă extraordinară, care 
rează. Jucînd binecunoscutul 
4—4—2, Rapid a rezistat presiui 
lei în prima parte, a trimis la a 
patru oameni (Dinu, Jamaischi, 
rescu, Codreanu) și a realizat, 
din urmă, idealul unei echipe c 
apără, făcînd din clasica linie d 
un modern cvartet de... măt 
Astfel se face că Steaua, deși a 
pînă la pauză, luînd cu asalt poii 
roviară, i-a desfăcut — de fapt - 
rarea o singură dată, cînd mira 
reflex al lui Andrei a „scos" cu 
rul (min. 23) mingea șutată d( 
niceanu.

Cu defensiva bine organizată, 
și-a permis luxul de a contraata< 
așa cum fac în genere Inter și 1 
(în ciuda... criticilor), de a Iu 
ducerea imediat după reluaîTy/și 
oferi apoi un supliment artistftțj 
sfert de oră, care va readuce - 
sigur — în tribune, cîteva mii dc

în care Farul a avut rolul de dirijor, 
C.S.M.S. înscrie din nou (min. 59) 
prin Lupulescu. Golul trebuie des
cris : Tîlvescu a făcut henț și, din 
mina lui, mingea a ricoșat la Lupu
lescu. Acesta a pătruns în careu, 
înscriind pe lingă Manciu. Trebuie 
spus că la această fază toată apăra
rea constănțenilor se aștepta ca ar
bitrul să fluiere infracțiunea și nu 
să aplice legea avantajului. De altfel, 
AL Pîrvu a procedat astîel (just!) 
în tot cursul jocului... surprinzînd, în 
egală măsură, atît apărarea oaspeți
lor cît și pe cea a gazdelor.

Ieșenii au cîștigat pe merit. To
tuși, atacul nu are suficientă rezis
tență fizică. Stoicescu nu s-a mai 
văzut în repriza secundă. Pop nu 
are viteza necesară pentru a putea 
pătrunde în dispozitivul defensiv al 
adversarului, iar Cuperman are ne
voie de multe momente de „res- 
piro“. La „mijloc", Ștefănescu, ne

sprijinit de Lupulescu, atras de 
tă ca de un magnet, nu a 
susține același tempo și a crea 
sibilități de contraofensivă con 
țenilor. în aceste condiții, apă 
s-a descurcat destul de greu, 
ales că Deleanu a -dorit să-și 
clasa (ceea ce era să-I coste un 
iar Romilă se găsea uneori în co 
timp cu fazele de joc.

Arbitrul Al. Pîrvu (București 
condus bine formațiile :

C. S.M.S.: Constantinescu 7 — 
milă 5, lanul 6, Malschi 7, Dei 
6 — Ștefănescu 8, Humă 6 — 
5, Stoicescu 7, Cuperman 6, E 
lescu 8.

FARUL: Manciu 5 — M. Geo 
cu 5, Tîlvescu 4, Mareș 5, I 
bravă 6 — Pleșa 7, Koszka i 
Zamfir 5, Manolache 8, Iancu 4 
64 Ologu), Tufap 6.

D. DIACONESCU-coresp. princ

Restantă In B

Progresul Brăila— 
Știința București 1-0 (0-0)

BRĂILA, 9 (prin telefon). Știința, 
una dintre fruntașele primei serii a 
Categoriei B, a pierdut această par
tidei, restanță din etapa a X-a, da
torită liniei de mijloc care aproape 
că nu s-a văzut ca și penetrabilității 
apărării. Nici atacul bucureștenilor 
nu a dat satisfacție deplină, Lucescu 
evoluînd slab. în schimb, Progresul 
a jucat bine, obținînd o victorie 
prețioasă șl meritată prin golul în
scris de Comănescu în min. 84.

Partida a fost condusă, cu scă- 
pEri, de P. Badea — Brașov.

N. COSTIN-coresp. principal

Joc modest — rezultat echitabil

UNIVERSITATEA CLUJ - JIUL 2-2 (0-1)
CLUJ 9 (prin telefon). Față de evo

luțiile anterioare — cu Steaua și Ra
pid — studenții clujeni au jucat azi 
mult mai slab. Obsesia celor două 
puncte puse în joc, locul ultim din 
clasament, au constituit un handicap 
psihic, determinîndu-i pe fotbaliștii din 
orașul de pe Someș să comită o suită 
interminabilă de erori neadmisibile 
pentru jucători de categoria A. Ne
numărate pase au fost trimise la ad
versar ; noțiunea de demarcare — ine
xistentă ; arareori am putut desprinde 
din ghemul foarte încîlcit ai partidei 
faze mai bine lucrate și finisate. Jocul 
clujenilor s-a desfășurat de multe ori 
la voia întîmplării, lipsind total ideea 
tactică în construirea fazelor. Aceeași 
veche lacună în ce privește finalizarea: 

din 10 șuturi pe poartă, în 90 de mi
nute (cam puțin !) doar două goluri 
(unul din „11 m“). Minerii în schimb, 
din trei șuturi pe poartă au marcat 
două goluri.

Mult mai ordonat a fost jocul oas
peților, atît în cîmp cît și în acțiu
nile de atac. Păcat, însă, că unii ju
cători ai Jiului sînt corigenți la capi
tolul disciplină.

Vorbind despre clujeni, trebuie să 
mai spunem că apărarea lor a jucat 
foarte mult în contratimp, lăsîndu-se 
mereu descoperită. Fisurile existente 
în linia de apărare nu au fost folo
site însă în suficientă măsură de îna
intașii Jiului care, cu un plus de calm, 
ar fi putut să-și adjudece victoria. 
De fapt, Jiul a greșit atît la 0—1 

cît și la 1—2, considerînd jocul cîș
tigat. Dacă ar fi insistat cînd condu
cea, ar fi putut pleca din Cluj cu 
două puncte.

Din filmul meciului desprindem eî- 
teva secvențe : în min. 9 Marcu, com
plet liber în careu, trimite de la 10 m 
peste poartă. La numai două minute, 
îl imită Casandra. Universitatea e pe 
punctul de a deschide scorul în min. 
26 : Adam „scăpat" în careu, îl dri
blează pe I. Vasile însă trimite prea 
încet balonul spre poartă goală, astfel 
că fundașul Mihai are timp să de
gajeze de pe linia porții. Portarul 
oaspe se remarcă în min. 28, respin- 
gîud in extremis un șut la păianjen 
al lui Pexa. In min. 43 Jiul deschide 
scorul : Crăciun trimite o minge în 
careu și Peronescu șutează din întoar
cere în gol : 0—1. Egalarea survine 
în min. 70 cînd Ivansuc șutează de la 

18 m imparabil (1—1). Bucuria 
calnicilor este însă de scurtă du 
Nu trec decît două minute și . 
trarea lui Peronescu este reluat; 
plasă de către Ionescu : 1—2. în 
78, Uifăleanu este faultat dar în 
reu și Adam transformă lovitur, 
pedeapsă acordată de arbitru: S

Arbitrul V. Pădureanu (Bucur 
a condus satisfăcător.

UNIVERSITATEA j Gaboraș ( 
Pexa 6, Costin 6, Grăjdeanu 5, ( 
peana 5 —- Mustețea 7, Neșu f 
Marcu 6, Ivansuc 5, Adam 5, Szal 
(Uifăleanu 7 — din min 32).

JIUL PETRILA: I. Vasile 8 
Dan 6, Stocker 7, Pop 6, Miha 
— Crăciun 8, Toia 5 (Libardi) 
Martinovici 6, Libardi 6 (fonescu '< 
din min. 52), Casandra 7, Peronesc

VICTOR MOREA, coresp. princ



EA CLASAMENTULUI I
HOCHEI Campionatul republican

I 51 de goluri in cea de a doua etapă

N VERVA TRADIȚIE INFIRMATA I

și de aliațiivinși de micul ecran 
atul și papucii.
i n-a mai repetat 
Craiova, în primul 
1 nu i-a permis să
săi au fost incomodați de pres- 

eroviar. Unii dintre ei (Pantea 
. — mai ales) au intrat cu doci- 

3 menghina Dan—Greavu sau 
-Dan. Linia de miiloc Vigu— 
s-a bătut" mult și a tins inc
ite pentru a suplini imobilitatea 

său (cu un Constantin acci-
ii nerefăcul) dar n-a mai avut 

necesare acoperirii retragerilor 
de margine au încercat in-

în atac, dar au recurs prea des 
decisive lungi. Nereușitele au 

ept rezultat lăsarea perechii 
,:anu — D. Nicolae la discreția 
ului". în asemenea condiții, due- 
st inegal, permițînd Rapidului o 
syioetajculoasă, care seamănă ca 

cănuri de apă cu 
la Cluj, acum doi 
ilmele" golurilor:
7 : Dinu pasează 
i îl „simte" pe 
linge, IONESCU 
ide, scapă și... contemplă rosto- 
ningii în plasă : 1—0.

47: Dumitriu „șerpuiește"
adversari, îl deschide pe Co

cent rare, IONESCU, gol: 2—0. 
83: Jamaisclii driblează, pa- 

bre dreapta, IONESCU preia și, 
unghi greu, șutează cu boltă:

partida cu 
rînd pentru 
joace. Toți

un alt 3—0, 
ani.

în diagonală, 
lonescu, sare 
șutează, Ere-

'• DG', Andrei 8 — Lupescu 6,
8, Dan 8, Greavu 8 — Dinu 9, 
hi 8 — Năsturescu 7, Dumi- 
lonescu 9, Codreanu 9.

UA : Eremia 4 — Sătmăreanu 6, 
:anu 5, D. Nicolae 6, Chiru 5 — 

Vigu 8 -— Pantea 5. Soo 4, 
tin
anu
•nl Comei Nițescu 
ciul jocului.

5 (min. 56 
7.

Negrea 5),

(Sibiu)

IOAN CHIRILA

Știința Craiova Petrolul 1-0 (o-o) i
CRAIOVA, 9 (prin telex, de la tri

misul nostru). Așadar, Știința Craiova 
este noul lider al categoriei A. Nu 
știu dacă studenții l-au ascultat la 
radio pe colegul meu Chirilă care le 
recomanda pentru azi... amnezie 
(aluzie la severa infringere de dumi
nica trecută de la București), ori s-au 
gîndit că, pînă acum, n-au învins nici
odată pe Petrolul pe teren propriu. 
Cert este că gazdele au abordat me
ciul cu multă dezinvoltură, cu o mare 
ambiție de victorie, vrind parcă să 
dovedească că „stopul” de la Bucu
rești a fost un accident, că echipa și-a 
reciștigat moralul ridicat de care dis
punea cu o săptămînă în urmă, că 
poate învinge pînă și... tradiția. In
tr-adevăr, deși cu rezultate remarca
bile pe teren propriu, fotbaliștii craio- 
veni nu reușiseră pînă acum să învin
gă niciodată pe ploieșteni. Această po
sibilitate se întrezărea cu atît mai pu
țin pentru azi, Petrolul fiind echipa 
care „venea tare din urmă”, în timp 
ce studenții înregistraseră o scădere 
de formă. Și, totuși, victorie craio- 
veană ! Ea își are explicația în jocul 
bun al compartimentului ofensiv stu
dențesc : combinații spectaculoase cu 
participarea întregului atac, bine ali
mentat de Marian Popescu și Ivan, in 
modul inteligent în care au acționat 
cele două extreme — Niță și Circiu
mărescu — și poate, cel mai mult, in 
frecvența șuturilor la poartă, capitol 
la care s-a impus, în primul rind, 
Oblemencb. (Se poate spune că M. Io- 
nescu a fost astăzi cel 
om de pe teren, el avind 
venții inspirate).

Apărarea cratovenilor
citată mai puțin. Aceasta pentru că 
echipa noastră campioană, Petrolul, a 
venit se pare cu intenția de a se mul
țumi cu un punct (probabil tot... obiș
nuința) și în consecință nici Dridea I 
și nici Badea nu au ieșit la atac așa 
cum ne-au obișnuit, dar și mai puțin 
decit ei Roman și Moldoveana, cu 
toții mulțumindu-se să „ciupească“ cite 
ceva din baloanele greșite de apără-

dreaptă, 
schimba 
in min. 
lovitură

mai solicitat 
deseori inter-

a fost soli-

torii echipei locale. Deși Dincuță a 
muncit foarte mult și a impins mereu 
jocul înainte, el nu a găsit înțelege
re la colegii săi.

Scorul final e doar 1—0 (a înscris 
Oblemenco în min. 59, la o greșeală 
a lui Florea), dar au fost numeroase 
ocazii cind studenții il puteau „bate” 
pe lonescu. Să nu amintim decit cite- 
va: în min. 33 Sfîrlogea primește o 
minge excelentă de la Marian Popes
cu, de pe poziția de extremă 
dar de la circa S m nu poate 
pe poartă direcția balonului;
40, Circiumărescu execută o
liberă de la 25 m, mingea lovește bara 
la vinclu și revine in teren, iar Ivan, 
uluit, trimite lui M. lonescu, ca și 
cum ar fi dat o minge propriului por
tar. In repriza a doua, in perioada ce 
urmează golului, craiovenii atacă fur
tunos timp de 10—15 minute, oferind 
multe faze de fotbal excelent.

Petrolul pare resemnată de situație, 
dar în final, cind gazdele — prematur 
și neindicat — încep să tragă de timp, 
revine in atac, arătindu-ne cam cum 
ar fi trebuit să lupte în minutele an
terioare. Aceasta face ca finalul me
ciului să fie pasionant, dramatic chiar 
și, deși arbitrul prelungește meciul
— pentru motive neînțelese — cu circa 
3 minute, victoria revine studenților. 
O victorie care instalează — cel puțin 
pînă simbătă seara — pe Știința Cra
iova în fruntea clasamentului cate
goriei A.

Arbitrul Vasile Dumitrescu, ajutat 
de Mircea Sadoveanu și Nicolae Pe- 
triceanu, a condus bine următoarele 
echipe :

ȘTIINȚA: Papuc II 7 — Deselni- 
cu 6, Bîtlan 8, Marin Marcel 7, Deliu 6
— Marian Popescu 9, Ivan 8 — Niță 9 
(Adrian Popescu din min. 70), Sfirlo
gea 7, Oblemenco 9, Circiumărescu 9.

PETROLUL: lonescu 9 — Pahonțu 
6, Boc 6, Florea 5, Mocanu 6 — Iuhas 
5, Dincuță 9 — Roman 6, Dridea I 7, 
Badea 
veanu

3
6.

(Oprișan min. 73), Moldo-

CONSTANTIN MACOVEI

FESTIVAL FOTBALISTIC LA ARAD 1

U. T. A Politehnica Timișoara 5-2 (4-0)
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AZI, MECIUL STEAUA-VOINȚA H. CIUC 
a campionatului re- 
pe gheață, spect*- 
asistat la o adevă- 
goluri. In cele trei 
pe patinoarul „23

In ziua a doua 
publican de hochei 
torii bucureșteni au 
rată... avalanșă de 
meciuri programate 
August" au fost înscrise nu mai puțin 
de 51 puncte față de cele 38 realizate 
în prima zi a competiției.

STEAUA—TIRNAVA 24—0 (8—0, 
9—0, 7—0). Echipa campioană a primit 
o replică mult mai slabă decit era de 
prevăzut. Cu extrem de rare atacuri satx 
contraatacuri ale hocheiștilor din Odor
hei, jocul a avut, de fapt, un singur 
sens, spre poarta Tîmavei. Și golurile 
au căzut unul după altul, fără ca totuși 
totalul de 24 să reflecte superioritatea 
evidentă a formației Steaua. Și dacă 
ar fi insistat ceva mai mult, bucureș- 
tenii ar mai fi putut înscrie încă... 
8—10 goluri! In afara diferenței de va-

loare dintre jucătorii celor două echipaj 
la acest scor atît de sever a contribui* 
ți diferența de pregătire pe gheată ai 
jucătorilor respectivi.

Cele 24 de puncte au fost realizat* 
de: Gheorghiu — 7, Varga — 5, Oi 
Szabo, Iordan, Biro, Stefanos — cite 4 
/. Constantinescu, Csako, Vacar și Cal» 
mar — cite 1.

PROGRAMUL DE AZI:

Ora 9 : Dinamo-Agronomia Cluj
Ora 17 : Politehnica-Tîrnava 

Odorhei
Ora 19 ; Steaua-Voința M. Ciuc

4

BASCHET I

Politehnica București (m)
învingătoare la Brașov

Ieri s-au desfășurat cîteva din me
ciurile etapei a vm-a a campionatului 
republican de baschet masculin. In 
Capitală, Universitatea Cluj a între
cut pe I.C.F. cu 71—46 (33—27), practi- 
cînd un joc mai bun în repriza se
cundă. Icefiștil au acționat dezorgani
zat șl au ratat foarte mult. Partida 
dintre Steaua și Politehnica Galați a 
revenit campionilor cu scorul de 
100—56 (44—25).

In țară au avut loc două meciuri. 
La Oradea, Dinamo a învins pe I.M.F. 
Tg. Mureș cu 76—59 (34—28), Iar Politeh
nica București a cîștigat la Brașov, In 
fața Steagului roșu, cu 63—60 (30—30). 
Astă-seară (sala Floreasca de la ora 
20.30) este programat meciul Academia 
militară — Universitatea Timișoara.

Voința M. Ciuc — Agronomia Cluj 
11—4 (4—1, 4—1, 3—2). A fost un 
joc de uzură, în care spectacolul a 
trecut pe planul al doilea. Mult mal 
deciși în atac și mai atenți în apă
rare, hocheiștii din Miercurea Ctua 
au repurtat o victorie meritată. E-= 
chipa clujeană nu a mai dat î» 
acest meci același randament ca î», 
etapa inaugurală a campionatului 
Au înscris : I. Szabo (4), Csiszer (3fc 
Andrei (2), Fr. Balint și Ianovică 
pentru Voința, Gali (3), Dibernard» 
pentru Agronomia.

Dinamo București—Politehnica Bucu
rești 12—0 (2—0, 5—0, 5—0). Ulti
mul meci al zilei a fost și cel mai fru
mos. Dinamoviștii au intrat pe gheață 
hotărîti să facă un joc cit mai bun. .Și 
în mare măsură au reușit. Am remarcat 
o bună circulație a pucului, atacuri va
riate și în viteză, care au permis echi
pei Dinamo să înscrie goluri spectacu
loase. La rîndul lor, studenții bucureț- 
teni au dat o replică curajoasă. Cele 12 
puncte au fost înscrise de: Moiș (2), 
Tarei (2), Ștefan (2), Marian, Scheiu, 
Făgăraș, Pop, Tudor și Florescu.

ROMEO VILARA
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fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITA

D 9 (prin telefon, de la trimi- 
tru). începută într-o alură în- 
parijda U.T.A. — Politehnica 
ra a continuat așa timp dc 
: 80 de minute. Cei care au 
it această alură de-a dreptul 
jtă chiar și pentru cei care ur- 

fazele din tribune au fost 
tii arădani. Cu o formație în 
ervă, în care înaintașii, (mai 
i zburdat în voie, U.T.A. s-a 
orintr-un bun control al balo- 
•rin orientare tactică ofensivă. 
'.var, atît fundașii centrali Ba- 

. dețeas cît și mijlocașii Jac (o 
e promițătoare) și Igna, acțio- 
i niște adevărate pistoane, au 
,: tot tețcnul, servindu-și în 
înță colegii din atac cu mingi 
parte". Și, Șchiopu, Tr. Popescu,
— aflați pe poziții avansate 

luși cu multă clarviziune de
— au constituit mereu un pe- 
entru poarta lui Popa. liste 
■ă reușita multor acțiuni ale

-T a fost facilitată de compor- 
abă a oaspeților. Totuși, mc- 
ivingătorilor constă în faptul 
u acordat nici un moment 
:re adversarilor 
țaîu.1 fotbalistic 
hi ar din mi n. 1 

fost la un pas
In min. 5 însă,
. La un corner executat de 

Șchiopu intervine și înscrie 
11 : 1—0 pentru U.T.A. Presiu- 
ctiliștilor continuă și Axente 
ă din nou. El demarează (min. 
eși c Jalonat de un adversar, 
ă ; Tr.‘ Popescu pune un stop 
și șutează fulgerător : 2—0 

U.T.A. Peste 4 minute, alt goL 
•eseu combină frumos cu Țîr- 
:sta trage puternic, Popa res- 
i Șchiopa, din nou șut și... 3—0 
U.T.A. Sîntem abia în min. 12.
enii nu reușesc să lege dc loc 
Iar în min. 16 Popanică scapă, 
cîțiva metri, o ocazie favora- 
a reduce din scor. Riposta ară- 
nu se lasă așteptată. O întoar- 

îetaculoasă cu călcîiul a lui Tr. 
i și mingea lovește colțul de 
barei (min. 22). Apoi, balonul
- dc data aceasta de Petrovici

— atinge și el bara. După mai multe 
intervenții, Popa, este nevoit totuși să 
scoată pentru a patra oară mingea 
din plasă (min. 44) : Tr. Popescu aflat 
singur, face cîțiva pași și cu un șut 
sec marțdiează...

Repriza a doua debutează cu o bom
bă expediată de Mihăilă și respinsă 
în ultimă instanță de Gornea. Cel mai 
spectaculos gol al meciului este opera 
lui Șchiopu (min. 56). Acesta, aflat în 
posesia mingii face un uluitor slalom 
printre 4 adversari și din plină viteză 
șutează necruțător. Așadar, 5—0 pen
tru U.T.A. în min. 61 Bacoș comite 
henț în careu și Mihăilă, executînd 
penaltiul, aduce primul gol al oaspe-

ților. Pînă
înscrie un gol, prin Popanică (min. 86).

Brigada bucureștcană de arbitri Gh. 
N. Gherghe — la centru, D. Isăcescu 
și T. Vasile a condus bine formațiile :

de...
lor.
arădan a 
cînd Tr.

de a deschide 
inevitaBilul sc

m-
Po-

la sfîrșit, Politehnica mai

U.T.A. : Gornea 9 — Birău 7, Ba- 
coș 8, Mețcas 8, Csako 7 
Igna 8 — Șchiopu * ~ 
Țîrlea 9, Axente 9.

POLITEHNICA : 
jan 4, Petrovici 6,

9, Tr.
— Jac 8,
Popescu 9,

7— Bodro-Popa
Lereter 8, Rotam

I
I
I
I
I

6 — Grizea 6, Mihăilă 7 — Regep 5, I 
Popanică 6, Surdan 3, Mureșan III 5. ■

CONSTANTIN COMARNISCHI |

Plata premiilor suplimentare de cate
goria a TV-a, a V-a, a Vl-a, a Vn-a șt 
a VIII-a se face la fel ca pentru pre
miile în bani adică :

In Capitală, prin casieriile 
Loto-Pronosport (îneepînd de 
19 noiembrie 1966, ora 9,30).

In provincie, prin casele 
C.E.C. pentru cîștigătorii care

27 11 20 25 39 2
Numere de rezervă : 24 44

EXTRAGERICELE DOUA
SUPLIMENTARE

proprii 
sîmbăta I :

raionale 
_____ _____ ___ ______ au indi
cat ca domiciliu o localitate reședință 
de regiune sau de raion (după 2—4 zile 
de la începerea plății în Capitală, timp 
necesar pentru circuitul poștal șl ban
car al documentelor).

Prin mandat poștal, pentru cîștigă- 
toril din localitățile nereședință de re
giune sau raion, pentru cei care au ju
cat într-o regiune și au indicat o adresă 
în altă regiune, precum și pentru cel 
care au Indicat unități militare, spitale 
șt sanatorii (îneepînd de luni 21 noiem
brie 1966).

Se reamintește că plata premiilor 
obișnuite în bani de la concursul spe
cial Pronoexpres din 9.XI.1966. se face 
îneepînd cu joi 17 noiembrie 1966 de la 
ora 9.30.

33 27 5 21 48 42 29 
A II-a : 4 21 35 44 12 17 24 
FOND DE PREMII :

PREMIILE TRAGERII 
ȘI SFERTURI)

PRONOEXPRES

La tragerea concursului special Pro- 
noexpres nr. 45 din 9 noiembrie 1966, au

1 624 347 lei.
LOTO «ÎNTREGI
- 4.XL1966
sferturi a 150.00tPremiul special : 2

lei ; categoria I : 2 a 24.082 lei și 5 a 
6.020 lei ; categoria a II-a : 11 a 4.819 
lei șl 21 a 1.204 lei ; categoria a III-a : 
20 a 2.630 lei și 39 a 657 lei ; categoria a 
IV-a : 53 a 1.061 lei și 83 a 265 lei ; ca
tegoria a V-a : 67 a 703 lei și 97 a 175 lei; 
categoria a Vl-a : 101 a 516 lei și 202 
a 129 lei ; categoria a Vil-a : 146 a 399 
lei și 202 a 99 lei ; categoria a VIII-a: 
127 a 399 lei și 276 a 99 lei.

Cîșligătorii premiului special 
Lăzăroiu 
Argeș și 
șov.

Report
lei.

sfert : 
Ion — Valea Mare Pravăț, reg. 
Ureche loan — Sibiu, reg. Bra-
pentru premiul special : 61.740

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Pași înapoi în scrima ploieșteană
(Urmare din. pag 1)

tivilor de... performanță, iar la Școala 
sportivă are o normă întreagă. Antreno
rul I. Halmaghi are o normă Ia Petrolul, 
dar se ocupă numai de copii. Din cele 
constatate pe teren a reieșit că la antre
namentele dintr-o săptămînă s-au pre
zentat 23 de copii (între 9—12 ani) din 
cei 26 înscriși în secție. Dintre aceștia 
5—6 sînt ceva mai avansați, restul fiind 
începători, la nivelul... poziției de gardă.

In secție sînt doar 3 sportivi de ca
tegoria I, restul de 19 fiind de categoria 
a II-a, a III-a și neclasificați.

In echipele reprezentative ale Petro
lului au figurat, în ultimul timp, în 
campionat șl cîțiva elevi de la Școala 
sportivă: Mihai Bănică, Dan Popescu. 
Cristian Ceorgescu și alții. Această 
„simbioză" se pare că a generat unele 
lipsuri în activitatea de la club, în sen
sul că preocuparea pentru creșterea ele
mentelor de perspectivă a fost lăsată 
pe planul al doilea. Așa se explică și 
faptul că pînă în momentul de fată an
trenorii nu au trecut la o acțiune seri
oasă de selecție, deși era imperios ne 
cesar ca ea să fie făcută o dată cu 
începutul anului școlar. Or, în documen
tele de planificare, ei au prevăzut ca

selecția să se facă abia în luna noiem
brie !

Documentele de planificare a muncii 
prezintă serioase lipsuri. Planul a- 
nual pe 1966 nu a izvorit din conclu
ziile activității anului precedent. Durata 
etapelor de pregătire este concepută în 
mod necorespunzător (5 luni etapa de 
pregătire, 4 luni cea competițională și 
3 luni cea de... tranziție). Din conspec
tele de lecție lipsesc indicațiile meto
dice și de dozare a efortului. Nu există 
un plan desfășurat pe etape mai scurte, 
cu sarcini concrete și nici evidența re
zultatelor obținute de sportivi în con
cursuri.

Activitatea locală competițională este 
ca și nulă. Carnetele de legitimare nu 
au viza medicală periodică atît de ne
cesară pentru sportivii de performanță. 
Biroul de secție există numai pe hîrtie, 
căci el nu s-a mai întrunit din 1963! 
Așa stînd lucrurile, să ne mai mirăm 
eă scrima ploieșteană face pași , serioși 
înapoi ?

Nici secția de scrimă de la Școala 
sportivă nu stă strălucit. Ea are doar a- 
parent o situație ceva mai bună, în 
sensul că are trei sportivi selecționați 
în lotul republican de tineret și circa 
30 de sportivi legitimați, dintre care 
12 clasificați la categoriile a II-a și a

III-a. Dar, față de cei șase ani de acti
vitate ai secției, de posibilitățile exis
tente, valoarea performanțelor este foarte 
palidă. In momentul de față școala nu 
ar putea prezenta echipe complete U 
toate probele. La floretă-fete există doar 
2—3 trăgătoare. La spadă... nici un 
sportiv! Un alt punct negativ în munca 
antrenorului Tudor Ilie este și faptul 
că cei trei sportivi intrați în vederile 
federației nu au planuri individuale de 
pregătire.

Această situație nu mai poate dăi
nui. Lipsurile reieșite cu ocazia analiz.ei 
efectuate de federația de specialitate 
sînt evidente. Cea mai mare vină o au 
antrenorii, care nu muncesc pe măsura 
priceperii lor și a condițiilor create. Pro
gramul înghesuit, „între două trenuri", 
de trei ori pe săptămînă, de la ora 9 
la 19,30 (ambii antrenori sînt „nave
tiști") este inaccesibil majorității spor
tivilor, care sînt la școală sau în pro
ducție. Antrenorii respectivi văd foarte 
îngust profesia lor, în stilul vechiului 
„maestru de scrimă", care se mulțu
mea să dea lecții, să facă cîteva asal
turi și atît- Antrenorului de astăzi îi 
revin însă sarcini mult mai complexe 
in procesul de instruire și de educație 
a sportivilor. Este absolut cert că an
trenorii ploieștcni trebuie să facă cit

m.ai grabnic o cotitură de 180 de grade 
în concepția și în activitatea lor. Ei 
trebuie să efectueze o acțiune mult mai 
largă de selecție, în toate liceele și 
școlile profesionale din oraș, pentru a 
descoperi elementele cele mai talentata 
pentru scrimă, iar programul lor de 
muncă va trebui astfel alcătuit îneît să 
permită tuturor sportivilor participarea 
Ia o pregătire complexă. O serioasă vină 
pentru aceste lipsuri o are și Consiliul 
clubului, Petrolul care nu a controlat 
suficient secția de scrimă și nu a cerut 
antrenorilor o activitate pe măsura con
dițiilor create.

Federația de specialitate a fixat un 
termen — pînă la 1 ianuarie 1967 — 
pentru ca cei doi antrenori să-și schimbe 
programul de antrenament și să-și îm
bunătățească metodele de pregătire. 
Astfel, pentru o normă și jumătate an
trenorul Tudor Ilie are datoria să pres
teze numărul de orc-muneă pentru Școala 
sportivă și pentru Petrolul, conform obli
gațiilor regulamentare. La fel Ion Hal- 
niaghi, care este angajat cu o normă 
întreagă la club.

La Ploiești există suficiente temeiuri 
pentru ca scrima să fie readusă pe linia 
de plutire. Cu condiția ca antren -rii să 
muncească mai bine si cu mai nuntă pa. 
siune. lată ce se așteaptă de la ei! ■



Concursul de Ia Ciudad de Mexico—
un test interesant pentru Cristina Balaban

Zilele trecute, ne-a vizitat la redac
ție multipla campioană și recordmană 
a țării noastre, Cristina Balaban, care 
a făcut parte din delegația română 
participantă la întrecerile celei de 
a Il-a ediții a „Săptămînii preolim- 
pice“. Puternic bronzată și bine dis
pusă, semn că aerul mexican i-a priit 
din plin, talentata noastră înotătoare 
ne-a oferit o serie de date interesante 
asupra întrecerilor la care a luat parte.

— La început, citeva cuvinte 
despre acomodare...

— Ca la orice contact cu o lume 
nouă, am dorit să o cunosc cit mai 
bine. Aproape că nici nu mi-am dat 
seama cum au trecut cele cîteva zile 
de acomodare, în special cu decalajul 
orar șl presiunea atmosferică. In orice 
caz, pot afirma cu tărie că după 5 zile

Apoi am avut senzații de sufocare și 
usturimi in gît. Pe ultima lungime, 
pur și simplu am simțit că picioarele 
mi se blochează și nu am mai tras de- 
cît din brațe.

— Cum s-au comportat ceilalți 
înotători ?

— Cei care au avut la dispoziție o 
perioadă mai lungă de acomodare 
(francezii) au avut și evoluțiile cele 
mai apropiate de posibilitățile lor. 
Ceilalți însă au suferit destul de mult, 
mai ales în probele pe distanțe mai 
lungi. Sportivii americani (sosiți doar 
cu 5 zile înainte), care m-au impresio
nat în mod deosebit prin forța brațe
lor, au obținut rezultate inferioare 
celor înregistrate în august. O fru
moasă surpriză — reprezentanta R.D. 
Germane, Helga Lindner, care a fost

Continuă meciurile campionatu
lui de hochei a U.R.S.S., in rîndul 
cărora îșl Iac loc și surprizele. Ast
fel, campioana unională T.S.K.A. 
n-a putut evita infrîngerea în parti
da cu Spartak Moscova, victoria re
venind ultimei formații cu 4—2. In 
fotografie : o fază din meci.

Foto : TASS

Olimpiada de șah de la Havan

Sub acest titlu revista ilustrată ESTO, care apare la Ciudad de Mexico, 
o publicat un reportaj amplu despre recordmana și campioana tării 

noastre

dormeam ca la București și făceam 
antrenamente care nu se deosebeau 
eu nimic de cele din parcul Dinamo, 
iar la toate probele de control, efec
tuate de medicul delegației, organis
mul a răspuns aproape perfect. In 
cea de-a 10-a zi au apărut simptome 
de moleșeală și dureri de cap, mai ales 
după ce înotam mai multe lungimi. 
Ele m-au deranjat doar 4—5 zile și 
apoi nu m-am mai plîns de nimic 
pînă la sfîrșitul șederii noastre în 
Mexic. Așadar, de-abia în cea de-a 
treia săptămînă pot considera că orga
nismul meu se acomodase cu condițiile 
de concurs. Din păcate însă, la acea 
oră, probele mele de înot se încheia- 
seră...

— Și cîteva amănunte despre 
concurs...

— Am „mers“ în prima serie alături 
de Judit Thuroczy și am cîștigat ușor 
în 1:11,5. Kiki Caron a concurat în 
seria a Il-a pe care a încheiat-o după 
1:11,8, înaintea americancei Watson. 
Trei ore mai tîrziu a fost finala. Ca 
și la Utrecht, am condus pe primii 
25 m, am întors în același timp cu 
Caron și am înotat cap la cap pînă la 
75 m. Apoi Kiki s-a detașat și nu am 
putut s-o mai ajung. în orice caz, tim
pul înregistrat (1:10,8) corespunde ac
tualului nivel al formei mele sportive. 
Ziua următoare am luat startul în pro
ba de 200 m. Pînă la jumătatea cursei 
am fost pe aceeași linie cu Caron.

singura specialistă a „delfinului" pe 
care am văzut-o respirînd normal la 
fiecare două mișcări de brațe.

★
Mulțumind Cristinei Balaban pentru 

datele furnizate i-am mai adresat șl o 
ultimă întrebare privind proiectele ei.

— Deocamdată, antrenamente inten
se pentru mărirea vitezei. Cel mai 
apropiat obiectiv — concursul inter
național de la Bremen (martie 1967) 
unde vreau s-o înving pe Kiki Caron !

Cunoscînd ambiția acestei tinere 
sportive și marile sale posibilități aș
teptăm cu încredere evoluția viitoare 
a campioanei noastre. De altfel, presa 
mexicană de specialitate (după cum 
se poate observa și din facsimilul de 
mai sus) a avut numai cuvinte de 
laudă pentru Cristina Balaban, intre- 
văzînd „naiadei Dunării" un viitor cît 
se poate de frumos.

a. v.

• GHITESCU A REMIZAT ÎN ÎNTRERUPTA CU MATU LOVICI • ÎN RUNDA A 5-a : U.R.S.S. - ROMA! 
3-1 • ARGENTINA CONDUCE ÎN MECIUL CU IUGOSLAVIA

HAVANA 9 (Agerpres). La relua
rea întreruptelor din runda a 4-a, 
partida dintre maestrul român T. 
Ghițescu și iugoslavul Matulovici s-a 
încheiat remiză, astfel că scorul în- 
tîlnirii Iugoslavia — România este de 
2*/2—1V2. în celelalte două meciuri 
cu partide în suspensie s-au înregis
trat rezultatele: U.R.S.S. — Dane
marca 4—0, Ungaria — Bulgaria 
2*/2—1'/2-

în a cincea rundă a finalei, șa
hiștii români au avut ca adversari

pe deținătorii titlului mondial, echi
pierii reprezentativei U.R.S.S. La pri
mele două mese, scorul întîlnirii a 
fost egal: Gheorghiu a făcut re
miză cu Spasski, iar Ciocîltea cu Tal. 
în celelalte două partide, victoria a 
fost de partea sovieticilor, Korcinoi 
înlrecîndu-1 pe Drimer, iar Polugaev- 
ski pe Stanciu.

Dintre celelalte întîlniri ale run
dei, s-a remarcat cea dintre Argen
tina și ^Iugoslavia, în care șahiștii

Ecouri după eliminarea echipei S.U.A. din „Cupa Davis"
NEW YORK 9 (Agerpres). — Elimi

narea echipei de tenis a S.U.A. din 
„Cupa Davis" (2—3 cu Brazilia), trans
mite corespondentul agenției F rance

Lotul francez pentru turneul de handbal de la Cluj
PARIS 9 (Agerpres). — Federația 

franceză de handbal a selecționat un 
lot de 15 jucători care vor reprezenta 
Franța la turneul internațional de la 
Cluj (19—23 noiembrie). Din lot fac 
parte Ferignac, Bernard, Seelent, Ri
chard, Roger Lambert, Silvestro, Bru
net, Nita, Fay, Etcheverry, Portes, 
Alexandre, Andre Seelent, Terrier, La-

brosse și Soulie. într-un meci de veri
ficare, susținut la Paris, echipa Franței 
a întrecut cu scorul de 25—10 (12—7) 
fonnația Bohemians Praga.

• Selecționata secundă a Franței a 
întîlnit reprezentativa similară a El
veției de care a dispus cu scorul de 
22—14 (10—7).

Presse, a scos la iveală ceea ce fede
rația americană încearcă să ascundă de 
mai multă vreme: declinul tenisului a- 
merican.

Comentatorii din New York reproșează 
căpitanului echipei, George McCall, 
faptul de a nu fi acordat încredere te- 
nismanului de culoare Arthur Ashe, care 
nu a fost folosit în probele de simplu. 
In proba de dublu Ashe a jucat exce
lent, formația americană preluînd con
ducerea eu 2—1. Pentru meciurile de 
simplu, însă, în locul său a fost pre
ferat Cliff Riehey. Dar acesta, ca și 
Denis Ralston, s-a înclinat în fața unor 
jucători mai puțin celebri, dar deosebit 
de tenaci, ca Thomas Koch și Edson 
Mandarino. Ultimul a cîștigat amîn- 
două jocurile de simplu susținute.

sud-americani conduc cu î1/ 
(Najdorf l-a învins pe Ivkov 
Panno a remizat cu Parma),-Cu 
lași scor s-a întrerupt mecțUi S
— R.D.G. : americanii au înscris 
Byrne la Pietsch, iar Rossoliii . 
făcut remiză cu Malich. Alte iL 
tate: Bulgaria — Norvegia 3!/2 
Danemarca — Spania 1—0 (3),
— Islanda 1—0 (3), Cehoslovac: 
Ungaria 2J/2—U/2.

Clasamentul: U.R.S.S. 17, Bul 
13, Argentina și S.U.A. 12\/2 (2‘ 
goslavia 12 (2), Cehoslovacia . 
Ungaria 11, România l-O1/^ I 
marca 6V2 (3), Spania 6 (3), R 
6 (2), Norvegia 4l/2l Islanda 4 
Cuba 3 (3).

Au fost fixate datele de dispii 
a C.M. de volei feminin

Cel de-al V-lea campionat mondij 
minin de volei se va desfășura 1 
kio între 18 și 29 ianuarie 1967. 
nizatorii au trimis invitații tutun 
rilor afiliate la Federația internal 
de volei. Înscrierile se vor închr 
30 noiembrie 1966.

IN TIMPUL meciului de 
rugbi dintre F. C. Lourdes și 
S. U. Agen, un ciine a pă
truns pe teren și a rămas 
cîteva minute întins Ia soare, 
pe iarbă. în zadar au încer
cat rugbiștii să-1 alunge. Pro
fitând de o întrerupere a jo
cului, arbitrul Calmet s-a a- 
propiat de oaspetele nedorit 
și, cu un gest autoritar, i-a 
indicat... tușa. Clinele a pără
sit terenul cu coada între pi
cioare. O eliminare care nu 
a dat naștere la... proteste.

ÎNCEPÎND de luni, Ia Ciu
dad de Mexico a luat ființă 
biroul pentru rezervări de ca
mere la hotel și bilete pentru 
competițiile ce vor avea loc 
cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de vară din anul 1968.

SAPTĂMÎNALUL londonez 
„Observer** relatează că Fede
rația internațională de atle
tism intenționează să spo
rească greutatea suliței, cioca
nului și discului, rămase ne
schimbate din anul 1912. A- 
ceastă măsură are scopul să 
reducă pericolul pe care-1 re
prezintă’ pentru spectatorii 
și mai ales pentru oficialii 
con cur surilor j aruncările din 
ce în ce mai lungi. Potrivit 
ziarului, în cazul în care comi
tetul tehnic al federației va 
aproba o asemenea reformă, 
greutatea discului va crește 
de la 2 kg la 2,5 kg, cea a 
suliței de la 800 gr. la 1 kg, 
iar a ciocanului de la 7,257 
kg la 10 kg.

RECORDUL mondial obținut 
de motociclistul american Bob 
Leppan (care în luna august 
a realizat o viteză medie de

«ALCIOOSCOP
391,92 km pe oră) nu va putea 
fi omologat, deoarece la con
curs au existat numai arbitri 
ai federației de motociclism 
din S.U.A. „Nu-i nimic — a 
declarat Leppan — anul viitor

O STATISTICA U.E.F.A. 
arată că la primul tur al 
competițiilor continentale re
zervate formațiilor de club au 
asistat aproape 2 milioane de 
spectatori : 862 000 la cele 33

La un concurs motociclist desfășurat la Stockholm, campionul 
Suediei, Persson, a fost atît de nerăbdător să pornească, îneît 
la pocnetul pistolului de start a accelerat brusc și puternic. 
Rezultatul : motocicleta a cabrat întocmai ca un cal nărăvaș, 

apoi a pornit... singură lăsîndu-1 pe Persson pe pistă.

voi obține o viteză de 450 km 
și sper că pînă atunci mem
brii federației de motociclism 
din S.U.A. se vor convinge că 
Ia tentativele pe care le voi 
face e necesar să fie invitați 
și arbitrii oficiali ai forului 
internațional*.

de partide din „Cupa campio
nilor europeni” (în medie 
26 000 de partidă), 570 000 la 
cele 32 jocuri din „Cupa cupe
lor” (în medie 18 000 de fiecare 
partidă) și 600 000 Ia cele 32 
de partide din „Cupa orașe

lor târguri* (în medie 19 000 
de fiecare joc). După cum se 
vede, „Cupa orașelor târguri” 
se află pe locul al doilea în 
ceea ce privește interesul 
spectatorilor. Partidele din tu
rurile următoare prezintă un 
interes și mai mare și, ca 
atare, media spectatorilor 
pentru fiecare joc va fi în 
creștere.

TÎNĂRA londoneză Myra 
Archen, în vîrstă de 17 ani, 
a văzut pînă acum de 40 de 
ori filmul consacrat campio
natului mondial de fotbal 
desfășurat anul acesta în An
glia. „Toți prietenii rid de 
mine — a declarat ea unui 
ziarist — dar fazele de joc 
sînt atât de frumoase, îneît 
voi merge să văd acest film 
atîta timp cît va mai rula 
pe ecrane*.

A.I.B.A. (Asociația interna
țională de box amator) este 
pe punctul de a lua o nouă 
hotărîre privind desfășurarea 
meciurilor. Astfel, dacă un 
boxer este trimis la podea, 
arbitrul va continua să-1 nu
mere chiar după încheierea 
celor trei minute ale reprizei. 
Astfel, gongul nu va mai 
putea „salva” pe nimeni de 
la „k. o.“ A.I.B.A. va trimite 
spre studiu federațiilor și 
propunerea de a considera 
învins prin k. o. tehnic un

boxer care în cursul unui 
meci a fost de trei ori la po
dea.

„ANGAJAMENTUL fizic to
tal — iată cheia succeselor 
mele”, a declarat Terry 
Sawckuk, celebrul portar al 
echipei de hochei a Canadei. 
El a jucat in peste 1 000 de 
meciuri ale echipei clubului 
său și în echipa reprezenta
tivă, iar în ultimele 110 jocuri 
de club n-a primit nici un 
gol. Acest... palmares l-a cos
tat : portarul canadian are 
fața brăzdată de cicatrice.

LA 22 IUNIE, la Londra, 
englezii Grant, Varam, Car
ter și Boulter au bătut recor
dul mondial la 4x880 yarzi cu 
timpul de 7:14,6. Federația 
engleză a hotărît însă să nu 
supună spre omologare acest 
record mondial, deoarece în 
timpul cursei, antrenorul John 
Lemasurier a comunicat atle- 
ților timpii intermediari, fapt 
care contravine recomandări
lor federației internaționale de 
atletism. Ceea ce înseamnă că 
^suflatul” se pedepsește nu 
numai la școală.

NAT FLEISCHER a anunțat 
că la începutul anului 1967 va 
apare a 25-a ediție a cărții 
sale ; „Record book” (Cartea 
recordurilor). Lucrarea are un 
volum impresionant (peste 
1000 de pagini) și va cu
prinde palmaresul tuturor 
marilor boxeri din lume.

Cînd vor juca 
echipele românești în „C.C 

și in „Cupa cupelor* 
Ea baschet

Dintre echipele de baschet i 
nești participante la marile cefe 
tiții internaționale din Europa, 
gura care a ajuns la un acorc 
finitiv asupra datelor disputării)- 
ciurilor tur-retur este Steaua, 
pioana țării noastre, a cărei a 
sară va fi campioana Austriei, 
mația Union Kuenring din -V 
va susține prima partidă din c. 
„C.C.E." la 17 noiembrie la I 
rești, iar pe cea de a doua J 
noiembrie Ia Viena.

Reprezentanta țării noastre 
„C.C.E.” la fete, Politehnica Bucu 
a propus ca turul să se desfă 
la 8 jecembrie la Tel Aviv, ia 
turul la 15 decembrie la Buci/ 
dar încă nu a primit confirn 
campioanei Izraelului, Macaby 
Aviv.

în sfîrșit, Dinamo București, 
ticipantă la ediția inaugurală a 
pel cupelor", nu a fost de acor 
datele propuse de clubul Duvb< 
Tăby (o suburbie a orașului S 
holm) și, la rîndul ei, a propui 
tele de 8 decembrie (Ia Tăby) 
decembrie (la București). Pre 
că aceste date vor rămîne „în pi 
re", deoarece ele coincid cu 
indicate de F.I.B.A. pentru caz 
care două echipe nu ajung 1. 
acord. /'-!
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