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FOTBALIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI 
PE DOUĂ FRONTURI

I

Șirul victoriilor s-a întrerupt la PiteștiF.C. Argeș-Ferencvaros 3-1
La debutul său în noua 

ediție a „Cupei orașelor 
tîrguri", echipa piteșteană 
a avut ca adversară pe cea 
mai puternică formație rpa- 
ghiară la ora actuală : Fe- 
rencvaros Budapesta — ne- 
învinsă , timp de 23 etape 
de campionat și (mai mult 
ca sigur) viitoarea campi
oană a Ungariei. Prima 
partidă dintre ele, disputată 
ieri Ia Pitești, a tost aș
teptată cu un foarte mare 
interes, care a depășit ca
di ul local. în tribunele în
țesate de spectatori au pu
tut fi remarcați numeroși 
jucători și antrenori ai e- 
cliipelor divizionare, că
rora federația de speciali
tate le-a înlesnit urmărirea 
partidei de Ia Pitești.

Proaspăta victorie a pi- 
teștenilpr la Petrcșeni le-a 
creat acestora un bun su
port moral pentru întîlni- 
rea de ieri. De altfel, și 
oaspeții ne-au declarat îna
inte de meci, cu gîndul 
la acest succes, că se aș
teaptă ia o replică ener
gică a gazdelor.

într-adevăr, această re
plică s-a făcut simțită de 
ia primul fluier al arbitru
lui. încă nu intrasem în 
minutul doi de joc și sco
rul fusese deschis. O pasă 
în adîncime spre Jercan, un 
dribling reușit al acestuia și 
extremul stînga piteștean 
introduce mingea în gol 
peste portarul Geczi, ieșit 
in îniîmpinare. Avantajul 
luat atît de rapid de

gazde le dă aripi, dar a- 
tacurile lor nu au consis
tența necesară, fiind des
trămate de apărarea oaspe
ților, caTe practică un strict 
marcaj individual. Treptat, 
jocul se mută la mijlocul 
terenului. Ambele echipe 
acționează nervos, ceea ce 
face ca spectacolul fotba
listic să sufere calitativ. 
Spre mijlocul reprizei, ju
cătorii de la Ferencvaros 
își pun mai bine în va
loare tehnica și prin com
binații reușite devin din 
ce în ce mai periculoși la 
poarta lui Coman. Totuși, 
egalarea poate nu s-ar fi 
produs dacă nu le venea 
în ajutor întîmplarea stu
pidă din minutul 22. La e 
centrare de pe partea 
stîngă a lui Katona, min
gea ajunge la Albert, a- 
flat în careul gazdelor, 
care o lovește ușor, dar 
este apoi deviată de pi
ciorul Iui I. Popescu pe 
lîngă bară, în plasă. Acest 
autogol norocos pentru oas
peți fringe puțin elanul pi- 
teștenilor. în min. 30, la 
nn contraatac, Szoke șu- 
tează puternic în bară. 
Două minute mai tîrziu, 
Kraus este lansat pi intr-o 
excelentă pasă a Iui Țur- 
can, dar șutează pe lîngă 
poartă. O situație foarte 
bună de a înscrie o are 
Dobrin, în min. 39, care 
pătrunde în dribling spre

C. FIRĂNESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Jercan înscrie primul gol al piteștenilor
Foto : Paul Romoșan

Trimisul nostru special, C, Alexe, transmite:

La Graz, o frumoasă victorie

Dinamo Zagreb — Petrolul 5-0
ZAGREB 20. — Pe stadio

nul Maxîmir, în fața a 20 000 
de spectatori, s-a disputat în- 
tîlnirea dimie Dinamo Zagreb 
și Petrolul Ploiești» contînd 
pentru „Cupa orașelor tîrguri’4.

Victoria a revenit fotbaliștilor 
iugoslavi cu 5—0 (0—0).

Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de lukicî (2), 
Kiss (2 — dintre care unul 
din 11 m) și Zambata.

România - Austria
GRAZ 20 (prin telefon). — 

Terenurile austriece se dove
desc rodnice pentru fotbaliștii 
noștri, în această toamnă, 
lată că, exact după o săptă- 
mînă de la victoria obținută 
de către Steaua pe Prater, o 
nouă echipă românească iese 
învingătoare de pc un stadion 
austriac.

De această dată, a fost însă 
echipa care-i cuprinde în rin- 
duriie sale pe cei ce ar trebui 
să devină titulari ai primei 
formații reprezentative româ
nești tineretul sub 23 de 
ani. în întîlnirea cu „Untcr 
23“ (similara sa austriacă) 
formația noastră a obținut' o 
frumoasă și aplaudată victo
rie.

După „tradiționalul" iureș 
al oricărei echipe gazdă, la 
care reprezentanții noștri au 
răspuns printr-un joc de pase, 
pentru liniștirea „spiritelor", 
impunînd apoi un ritm sufo-

(tineret) 3-1
canî, Dcmbrovschî a deschis 
scorul în min. 27.

După reluare, chiar în al 
doilea minut, Boc majorează 
avantajul echipei românești 
Gazdele atacă, dar apărarea 
noastră rezistă. Golul marcat 
de Poîndl (min. 56) nu 
schimbă fața lucrurilor. In 
min 75 este înscris ultimul 
gol al partidei. Am'or: Du
mitrii! III.

A condus corect 11. Scho- 
ner — Elveția.

AUSTRIA : Hotschar (min. 
58 Konzilia) —- Kordesch, 
Schilker, Sara — Etmaier, 
Schmidradner — Parîts, Blili- 
mer (min. 56 Poindl), llohen- 
warter, Kiîglberger, Weidinger.

ROMANIA : Constantinescu 
— Kiss, Boc, Dinu, Velea — 
Strimbeanu (min. 67, Lupu- 
lescu), Deselnicu — Lucesen, 
Dumitraehe (min. 46, Dumt- 
triu III), Dembrovschi, Cu- 
perman.

I
I

Trimisul nostru special Ea „Cupa Jadran", 
ADRIAN VASILIU, ne transmite:

Echipa d® polo a României 
în derută ia Split

• 5 —12 cu Iugoslavia (!)
• 1-3 cu U.R.S.S.

I Lupta celor șapte 
„mari puteri" ale po- 
loului mondial devi- 

Ine de la o zi la alta
ma? aprigă, mai în
drăcită și aproape că 

Inu există joc în care 
să na asistăm la o dis
pută decisă de-abia 

Ila fluierul final al ar
bitrului. Din păcate, 
însă, echipa care ÎȘ’ 

I aduce cel mai puțin
contribuția la reușita 
întregului spectacol, 

I urmărit zilnic în jurul
piscinei Jadran de 

Imii de spectatori, este 
tocmai cea a Româ
niei c-ye, cel puțin 

Ipînă în prezent, nu a 
dovedit că mai pose
dă valoarea care a 
eonsacrat-o în rîndul

celor mal bune echipe 
de pe glob. Să rezu
măm : ÎN TREI PAR
TIDE — TREI IN- 
FRÎNGERI CU UN 
GOLAVERAJ TOTAL 
DE 8—22 1 Un aseme
nea dezastru (acesta 
este cuvîntul) nu ne-a 
mai fost dat să întîl- 
nirw de cel puțin 12 
ani... Și lucrul cel 
mai trist este acela că 
nu putem reproșa ju
cătorilor reprezenta
tivei noastre că nu 
s-ar fi străduit să țină 
piept puternicilor ad
versari. Valoarea echi
pei a scăzut însă sim
țitor și consecințele

(Continuare în pag. 
a 2-a)

In drum sprs Cluj, escala la București» Echipa Poloniei, 
înaintea antrenamentului făcut ieri la „23 August".

ÎNCEP SĂ VINĂ PARTICIPANT!! 
LA TURNEUL UE VOLEI DE LA CLUJ 

Prima sosită: echipa Poloniei
In meci —spectacol pe Ciulești

Grivița Roșie-La Voultc 20-6

Dispută pentru balon între V. Rusu și
Digonnet. Va cîștiga rugbistul francez...

Foto: Teodor Koibu

Terenul excelent de 
la Ciulești a constituit, 
parcă, o invitație la un 
joc bun, ambele echipe 
etalîndu-și larg infinitele 
lor cunoștințe. Grivița 
Roșie a fost XV-le care 
s-a văzut mai mult, im- 
punîndu-se uneori de o 
manieră categorică. în 
acest sens rezultatul fi
nal, 20—6 (11—3), să nu 
vă surprindă. Omul nr. 1 
al echipei gazdă a fost 
Irimescu — „acest Penciu 
al Griviței Roșii”, cum Se 
exprima plastic Lilian 
Camberabero. L-au se
condat prompt Demian, 
invincibil în margine, 
Wusek, Veluda și Dinu. 
Spectatorii au remarcat, 
de asemenea, finețea ac
țiunilor lui Courtial, pre
cum și forța in grămadă 
a lui De Gregorio și 
Guillet.

Scorul l-au deschis gaz

dele, în min. 4 prin Iri
mescu, țransformerul unei 
lovituri de pedeapsă. Tot 
Irimescu mărește avan
tajul echipei sale în min. 
22 (6—0) și 28 (11—0). 
Francezii reduc din han
dicap prin Vialar (încer
care — min. 34), După 
pauză, același Irimescu 
mai înscrie 6 puncte (o 
Iov, de pedeapsă — min. 
50 și un droap — min. 
61). Apoi, Marinescu rea
lizează și el un droap 
(min. 78). în ultimul mi
nut, Bernard transformă 
o lovitură de pedeapsă : 
30—6 pentru Grivița Ro
șie- ..

Și de data aceasta 
K. S. John a ținut o lec
ție de arbitraj în fața 
publicului și a următoa
relor formații. GRIVIȚA 
ROȘIE: Dinu, Iatan, M. 
Teodoreseu (Andronovici) 
— Veluda, Rusu — Mol-

doveanu, Demian Șerbu — 
Manolcseu (Mihai), Oble_ 
menco — I. Teodoreseu, 
Wusek, Irimescu, Balcan 
(Batter) — Marinescu- LA 
VOULTE: Guillet, La- 
real, De Gregorio — 
— Roustaing, Nestero- 
vitch — Digonnet, Noble. 
Cayrousse — Monteil, 
Franchet — Vialar, Ber
nard (Loubet), Bertrand, 
Courtial — Cazorla (Ber
nard).

T. STAMA

0 zile pînă la turneul 
masculin internațional de 
volei de la Cluj, a cărui 
etapă inaugurală va avea 
loc duminică. Echipele stră
ine invitate încep să vină. 
Primii sosiți dintre oaspeți 
sînt, normal, voleibaliștii 
polonezi, care susțin opaT- 
tidă cu echipa noastră de 
seniori înaintea competiției, 
miine la Cluj.

Echipa Poloniei — o gar
nitură remaniată, întinerită 
față de aceea prezentată la 
C.M. din 1966 de la Praga, 
fără Kielpinski, Suchanek, 
Rusek, Szczepanowski și 
Tomaszewski. Componența 
reprezentativei (medie de 
vîrstă — 25 de ani și 10 
luni, medie de înălțime —

C. VlNĂTORU (PETROLUL)- 1025 P.O.
In cadrul meciului Petrolul ploiești—Petrolul Băicol 

(5407—4521 p.d.j, desfășurat in cadrul etapei inaugu
rale a campionatului regiunii Ploiești, maestrul eme
rit al sportului CRISTU V1NATOHU a dobori* din 
200 bile mixte 1025 de popiee. Rezultatul reprezintă 
cea mal bună performanță a anului din țara noastră. 
(P. BHEBEANU-coresp.).

186,5 cm): Rutkowski (32 
de ani, înălțime 191 cm), 
Sierszulski (32, 184), Si-
wek (32, 179), Szymczyk
(27, 180), Paszkiewicz (26,
195) , Zdunczyk (25, 184),
Wagner (25. 182). Skkorek 
(24, 192), Ambioziak (23,
196) , Skiba (22, 186). Ty- 
borowski (22, 187). Jasiuki- 
ewîcz (20, 182).

Antrenorul principal al 
formației este T. Szlagor, 
care privește cu optimism 
apropiata dispută. Argu
ment : buna comportare a 
echipei sale în recentul 
turneu internațional de la 
Budapesta, de unde au ve
nit acum la noi voleibaliș
tii polonezi și unde ei 
s-au clasat pe locul 2, după 
Cehoslovacia (neînvinsă), 
înaintea Ungariei și Bulga
riei, întrecute de ei 
3—1 și, respectiv, B-& 
Sînt, într-adevăr perfomalj- 
țe care justifică optimismul 
lui Szlagor, în ce măsurS 
însă, vom vedea începîud 
de mîine, la Cluj...

— C. f. —*



POATE FI LECȚIA 

MAI MODERNĂ?
Noul an școlar. Ca în fiecare an, 

in presă au arpărut coloane jntregt 
despre clipele emoționante trăite de

■ cei care au pășit prima oară pragul 
primului tor lăcaș- de cultură, des* 
pre bucuria revederii celor mai

mari. despre primele lecții în cla- 
sele și sălile care miros încă a zu
grăveală proaspătă sau pe terenurile 
de sport.

S-a scris însă mai puțin despre 
pregătirile făcute în timp ce elevii 
trăiau zilele însorite fără griji, ale 

; vacanței mari, pregătiri menite să 
' fiică lecțiile mai interesante, mai 
atractive, mai cu folos pentru tînăra 
noastră generație. Despre aceste pre
gătiri despre noile sarcini de tot 
mai mare răspundere s-a vorbit în 

i cele două zile ale consfătuirii cadre- 
1 Jor didactice din raiototil Tudor Vla
dimir eseu din Capitală, consfătuire 
care, ca și în celelalte raioane, a 
avut loc cu câteva zile înaintea în
ceperii noului an școlar.

In prima zi. cuprinzînd partea ge- 
i nerală, învățătorii și profesorii au 
• făcut propuneri menite să îmbunată- 
! țească predarea diferitelor obiecte 
de învățămînt, propuneri izvorînd 
dintr-o experiență didactică bogată. 
S-a subliniat, 'o dată mai mult, roiul 

ș cadrelor didactice mi numai în for- 
i marea cunoștințelor, ci și în educa
rea tineretului. S-a vorbit, uneori 
in cuvinte emoționante, despre im
portanța exemplului personal al pro- 

i fesorului atotștiutor în ochii plini 
' de încredere ai copiilor. Acest exem- 
I piu începe de ta ținută și cuprinde 
vastul domeniu at cunoștiwț clor, nu

■ numai la română sau la matematică, 
f la fizică sau la istorie ci și în ceea 
: ce privește viața...

. . .Ne-am gîndit. atunci, ce bine 
ar fi ca în acest an școlar nici un 
cadru didactic ce predă educația ft- 

: zică să nu-Ș) mai uite echipamentul 
sportiv acasă. Și ne-am mai gind.it 

I ce bine ar ft ea nici un profesor de 
: educație fizică să nu uite importan
ța extraordinară a demonstrației 

i pentru copii, așezîndu-se *lîngă sobă" 
I și lăsînd clasa să bată mingea. ..

UN CAMPIONAT „SĂRAC
De a»i șt ani se tot spune că îa- 

trecerite campionatelor de atletism 
ale seniorilor constituie de depart» 
ed rr.ai însemnat concurs cu ca
racter intern. Din punct de vedere 
teoretic, afirmația este exactă și 
eg. nu mai are nevoie de nici un 
fel de argumentările, dar atunci 
cînd vedem cum stau lucrurile, în 
mod practic, se constată o mare, 
o foarte mare diferență între teo
rie și practică.

Ce dovadă mai bună decît însăși 
felul in care s-au desfășurat ulti
mele ediții ale acestei competiții 
și Cu precădere cea recent î»- 
cbeiată ?

Am așteptat eu interes, ca atîția 
alții,, această a 51-a ediție a cam
pionatelor naționale de atletism'. 
Evoluțiile cefor mal mulți dintre 
atleți, în zilele premergătoare cam
pionatelor, erau de natură să de
termine acest interes, să ne facă 
să privim cu optimism fiecare pro
bă, să așteptăm rezultatele de va
loare care dau strălucire unei com
petiții atletice; Dar, într-o foarte 
mare măsură am fost decepționați 
de felul In care s-au desfășurat în
trecerile de pe Stadionul Repu
blicii. Și iată de ce...

După părerea noastră, aspectul 
principal care a caracterizat aceas
tă competiție este acela de „s ă r ă- 
ei e 1" Puțini ccweurewțî șl mai pu
țini performeri în adevărata aedep- 
ț5nne a cuvînlultii, puține rezultate 
care să atragă aplauzele tribunei, 
puține probe în care să fi remarcat 
ceva mai deosebit etc.

Am vrea să fim bine înțele .i : 
nu opinăm pentru ideea „campio
natelor deschise”, Ia care să vină 
cine vrea, cum vrea, cu sau fără 
rezultate justificative. Susținem în 
totul punctul de vedere ca Ia fina- 
Me campionatelor de seniori să 
participe namai cei tr.'ai buni atleți 
din țară, pe baza realizării anumi
tor standarduri. Specialiști) F.R.A. 
au întocmit, ta această idee; o listă 
de haremuri care să permită ca 
la fiecare dintre probele tehnice să 
ia parte 12—15 atleți iar Ia alergări 
numărul acestora să fie de 18—20. 
Ue s-a întîmptat pînă la urmă ? 
U-nij dintre cei care aveau drept 
de participare au absentat și nu știm 
de ce, iar alții, în special juniorii 
au fost Opriți sâ ia parte pe moti
vul că echipele naționale urmau să 
plece marți seara, cu trenul, spre

Dar poate că nici nu mai există 
asemenea profesori i

A doua zi a consfătuirii a fost 
consacrată lucrările^ pe speciali
tăți. Deci, primele întruniri ale 
cercurilor pedagogice din acest an. 
Am participat, desigur, la cel cit pro
fesorilor de educație ‘fizică. Am 
aflat că noțiunea de „modern" pă
trunde din ce în ce mai adine în 
preocupările acestora. Referatul 
principat, prezentat de prof. Traian 
Penea. conducătorul cercului inti
tulat ,, Conținu tul și principalele 
trăsături ale modernizării predării 
educației fizice în învățămîntul ge
neral?1, a fost primit cu viu interes. 
Metodele de lucru în circuit, pe in
tervale. saw izometrică nu mai re
prezintă apanajul antrenorilor de 
performanță. Ele au devenit fami
liare și profesorilor de educație fi
zică. Exemplele prezentate, izvorîte 
din experiența practică, întrebările 
„la subiect" au demonstrat că mări
rea eficienței lecției de educație fi
zică a devenit una dintre preocu
pările principala ale prof esorfi Ayr 
noștri. Mulți și-au manifestat re
gretul că, in această vară, un singur 
coleg de-al lor a participat la cursu
rile do perfecționare în care s-au 
predat noutăți metodice, s-au organi
zat lecții-model cu folosirea meto
delor moderne. S-a cerul să se de
seneze pe tablă hotelierele unui 
circuit, apoi ele an fost copiate în 
carnețele, jn caiete: S-a cerut edita
rea într-un tiraj mai mare a lucră
rilor de specialitate — chiar dacă 
este vorba de antrenament —. spo
rirea numărului de articole fa ’presă, 
pe t&ne care să ajute în practică.

Interesul manifestat față de tot ce 
este nou și folositor elevilor față de 
experimentarea unei noi programe 
de învățămînt organizată de Ministe
rul învățământului reprezintă che
zășia unei activități mult mai rod
nice, îndreptate spre creșterea unor 
copii sănătoși, cu deprinderi multi
lateral dezvoltate, în folosm lor $t 
al întregii noastre societăți.

ILDICO RUSSU-ȘIR1AW

R-D.G. pentru triunghiularul de Ia 
Eisenach, de la sfîrșitul săpfcăminii. 
Poate că, din acest punct de vede
re, hotărirea luată eu juniorii să De 
justă, dar absența unui mare nu
măr de concurenți s-a făcut sim
țită dirt plin, chiar dacă aceștia 
nu emiteau pretenții Ia primul Ioc 
al diferitelor probe. Am fi fost scu
tiți de aspectul acelor serii cu cite 
numai doi concurenți, care au de
terminat, în mare măsură, aspectul 
de .„sărăcie" de care vorbeam.

Biroul F.R.A. Va trebui să ana
lizeze felul in care s-au desfășurat 
recentele campionate și să ia mă
suri ca ediția viitoare a campiona
telor să fie intr-adevăr competiția 
noastră cea mai importantă. In pri
mul rînd Va trebui ca „republica
nelor" să li se fixez-c o dată fixă, 
an de an, pentru a se evita situația 
din 1967. Ne gîndim chiar 1® o 
dată pe Ia începutul lunii august, 
perioadă în care, de obicei, nu 
stat programate campionate euro
pene, Jocuri Olimpice, Balcaniade 
sau alte competiții de anvergură 
care ar fi în măsură să aducă per
turbări activității atleților fruntași.

în altă ordine de Idei, trebuie 
să fim de acord că pe o pistă 
proastă șî în condiții atmosferice 
puțin favorabile nu se pot obține 
rezultate de valoare. Nimic de zis, 
dar na știm eum se face că la aces
te campionate au obținut totuși ROMEO VÎLARA

Viorica Viscopoleanu Foto : P. Romoșan

Raliul României
Așa cum am anunțat, în zilele 

de 23 și 24 septembrie va avea toc, 
pe un traseu de 1 524 kn.', cea de 
a doua ediție a Raliului României. 
Iată alte cîteva amănunte :
• In afară dfe proba dte regula

ritate și rezistență-, care va dura 
peste 25 de ore, corrcurenții vor 
participa și la 7 probe speciale de 
viteză, după cum urmează : 1. Pe 
șoseaua Deva—Brad, între bornele 
kilometrice 9—15,5; 2. Pe dealul 
FeleaculUi, între strada Petofi din 
Cluj și restaurantul din creasta 
dealului; 3. Pe dealul Hula, la 
ieșirea din Mediaș către Tg. Mu
reș, între borrtele kilometrice 2,5— 
5,5; 4. Pe D.N. 13 A, între comu
nele Corund și Lupeni. 5. în pă
durea Bogata, între comunele Ho- 
ghiz și Măeru.ș; 6i Pe șoseaua- Riș- 
nov—Piriul Rece ; 7. In București, 
la Pavilionul de expoziții din Piața 
Scintcii (probă dte viteză pe circuit).

• La raliu pot participa auto- 
mobiliști cu permis de conducere 
gradul II (cat. B) cu vechime de 
cel puțin doi ani. Mașinile vor fi 
împărțite în opt clase, astfel: clasa

,'pină Ia 600 cmc; clasa pînă la 770

tgrnriMM „CUPA JADRAN“
(Urmare din pag. 1)

le simțim abia acum, in această 
extrem de puternică confruntare 
mondială.

Ce aș putea să vă relatez de la 
partida cu Iugoslavia în care deru
ta echipei a fost Ș» mai vizibilă 
decit în meciul cu Ungaria? Sco
rul de 12—5 ne scutește de comen
tarii.

Este adevărat că arbitrul a făcut 
o serie de greșeli — pentru care •» 
primit un vot de blam și un ultim 
avertisment din partea juriului de 
apel — dar acest lucru rfu justi
fică cu nimic comportarea poloiști-

performanțe remarcabile doar acei 
atleți a căror valoare este, oricum 
și in orice fel, indiscutabilă. Viori
ca Viseopoteanu a sărit cu 6 etn 
mai puțm detît are cel mai bun 
rezultat din 1967, Șerfran Ciochină 
a realizat 16,56 m (—24 cm), $er- 
ban Ioan a trecut la 2,16 m (—1 
cm), Virginia Bonei, la fel, 1,72 m 
(—1 cm), Argentina Menîs a stabilit 
un nou record de junioare Ia disc, 
D'inu PîștalU și-a înregistrat re
cordul personal, Nicolae Perțea și 
l-a egalat etc. Se poate spune doar 
că, în alte condiții, perfecte sau 
măcar bttrte, rezultatele lor ar fi 
sporit măcar cu cițiva centimetri. 
Dar în rest ? Ceilalți atleți ?__

Există părerea că la campionatele 
republicane nu se pot obține per
formanțe mari, pentru că ceea re 
interesează ta primul rînd pe un 
atlet este cucerirea titlului de cam
pion, Știm și noi, poate că este 
just să fie și așa, dar o întrebare 
ne tot stăruie in minte și pînă 
acum, n-am reușit să-i aflăm 
un răspuns : dacă la „naționale" 
principalul țel este locul, la Bal
caniadă, fără discuție, la fel, la 
meciurile infer-țări idem, ca și Ia 
alte mari competiții, atunci ce alte 
ocazii le mai rămîn atleților noștri 
pentru a obține și rezultatele pe 
care le-au stabilit ca obiectiv ? 

cmc; clasa piuă la 850 cmc; clasa 
pînă la 1 000 cmc; clasa pînă la 
1150 cmc; clasa pînă la 1 300 cmc; 
clasa pînă Ia 1 600 cmc; clasa peste 
1 600 cmc. In cazul în care într-o 
clasă se înscriu mai puțin de 
șase echipaje, organizatorii vor face 
comasări de clase.
• Automobil Clubul Român și 

Uzinele Renault vor oferi cadouri 
tuturor participanților la raliu și 
premii pentru minimum trei locuri 
■din fiecare clasă. Dacă într-o clasă 
se vor înscrie peste 15 echipaje, .se 
"vor acorda premii pentru primele 
cinei locuri: local I — o excursie 
la Viena, locul II — o excursie la 
Fraga, locul TH — o excursie Ia 
Budapesta. Iovul IV — o excursie 
la Sofia, locul V — o excursie la 
Poiana Brașov (toate pentru cile 
două persoane). In cazul în care 
într-o clasă participă pînă la 15 
concurenți, premiile se acordă pen
tru primele patru locuri, iar dacă 
numărul participanților de la o 
clasă este de pînă la 10, premiile 
se acordă numai pentru primele 
trei locuri.

lor români care, în continuate, au 
greșit grav în apărare și au ieșit 
Ia atac destul de timid.

Același joc bătrtaese, lipsit dr 
orizont, l-au practicat sportivii 
noștri $i în a treia partidă, susți
nută împotriva actualei campioane 
a Europei ’selecționata U.R.SS. 
Două greșeli copilărești în apărare, 
comise de Szabo și Măreulescu, la 
care s-a adăugat o aruncare de la 
4 m obținută prin puncte de pena
litate, au fost suficiente jucători
lor echipei U-R.S.S. să-și asigure 
un avantaj in primele două reprize.

Arbitrul Manguiitot (Spania) a 
condus foarte bine formațiile : RO
MANIA : Mwreșan (Frățilă) — Fi-
ruin, Zahan (1), Kroner, Novac, 
Măreulescu, Zamfirescu, (Sfințesc», 
Culineac ; U.R-S.S. ; Mitianln — 
Akimov, Dolgtlșin, Barfcalov, SrrWi- 
cki (1), Semtotav (2), Popov, Shirt- 
ladze, Baranov, 9cioc.

Rezultate tehnice din ziua a 
IlI-a: U.R.S.S. — România 3—1 
(1-0, 2-1, 0-0, 0-0) ; Iugoslavia — 
Ungaria 1—1 (0-0, 9-9, 1-1, 0-0), 
Italia — Olanda 5—4 (2-0, 0-2, 1-1, 
2-1).

0 carte
pentru amatorii 
„mingii peste plasă**

După mărturisirea prefațatorului, 
de aproape șapte ani regulile focului 
de volei nu au mai fost puse la 
îhdemîna publicului larg care în
conjoară cu simpatie terenurile 
dreptunghiulare îri aer liber sau 
care inundă, pur și simplu, sala Flo- 
reasca la meciurite mari. Editura de 
cărți sportive încearcă să recupereze 
timpul pierdut cu „Regulamentul jo
cului de volei — comentat**, trimis 
de curîrtd în librării. Ceea ce mt îri^ 
seamnă că s-a făcut totul pentru 
amatorii „mingii peste plasă". Vo
leiul este unul dintre cele mai popu
lare sporturi, accesibil, plăcut, uni
versal, de la joc de plajă divertis
ment de vacanță, distracție de curte, 
Pînă la sport competițional: Voleiul 
merită o literatură mai bogată !

Intr-o sută de pagini volumul în
cearcă ambiția de a satisface o sfera 
atotcuprinzătoare de cititori. Setea 
de cunoștințe a jucătorilor și antre
norilor, neCesfhdtea de documentare 
a arbitrilor, curiOzifate'a spectato
rilor — toate se vor potoli. Ambiția 

RECENZIE
era însă prea mare și de aceea rezul
tatele n-au fost totdeauna tă înălți
mea ei. Pentru spectatori — prea 
puțină variație, lipsă de atractivitate 
în contextul unui document sec, 
rigid, cum este un regulament. Pen
tru juc&t&ri și antrenori — prea pu
țină demonstrație grafică ilustrativă. 
In schimb,, arbitrii sînt copios ser* 
viți. Dincolo de tittut limitativ, 
enunțat pe copertă, volumul le oferă 
capitole speciale care merg eu minu
țiozitatea pînă la detalierea progra
mei pentru școlile de arbitri (dih 
care lipsește, en totul nejustificat, 
măcar un s-jert de oră inchinat isto
riei v elevului l).

Pentru a nu lăsa totuși o falsă im
presie, trebuie Să precizăm că textul 
comentariilor la regulament este ire- 
proș&bit, amplu și amănunțit. Citi
rea lui, cu răbdarea pe care o im
plică o lectură de toc literaturizată, 
duce în fmctâ ta satisfacția de a ști 
mai multe și mai bine despre regu
lile jocului de volei, de a descoperi 
cu uimire omisiuni grave în presu
pusele noastre cumoștințe despre un 
joc pe care-l considerăm mult prea

Nu acesta 
este jocul!

„Zona" campionatului republi
can, programată la stir-șitul săp
tămânii trecute- pe stadionul Di
namo din Brașov, a reunit trei 
echipe bine cunoscute iubitorilor 
de oină, precum și una de va
loare modestă și alta complet a- 
ncnimă. Dacă Spicul, din comuna 
Stirdila Greci (reg. Galati), lip
sită de experința competitională, 
nu inlra în discuție, iar Victoriei 
Andrieșeni (reg. Iași) nu-i puteam 
acorda prea mult credit, în 
schimb, Avînlul Frasin, Torpedo 
Zărnești și Energia Rîmnicel (reg. 
Ploiești) candidau cu șanse egale 
la primele două tocuri în clasa
ment, care le dădeau dreptul de 
participare la finala pe țară. 
Calculul hîrtiei s-a confirmat nu
mai pe jumătate : formația maes
trului sportului Ion Munteanu — 
Avîntul Frasin — a terminat 
neînvinsă turneul, iar Victoria 
Andrieșeni, pregătită de căpita
nul echipei — Zaharia Dumitru, 
a răsturnat toate pronosi icurile, 
caiificîndu-se în finala campiona
tului.

Cu toate că în timpul renniun»- 
lor de sîmbălă după-amiază și 
duminică dimineață a plouat, prie
tenii credincioși ai oinei au în
fruntat burnița rece, asis’înd la 
cele mai importante jocuri dtn 
program. Ce le-au oferit insă 
echipele favorite? Puține, neaș
teptat de puține faae de oină și 
multe, chiar foarte multe, n.o- 
mente de plictiseală. Nemulțumi
rea spectatorilor s-a datorat jo
cului stereotip, lent, fără nerv pe 
care l-au practicat echipele la 
„prindere", din care- cauză ad
versarii au trecut cu ușurință 
prin cele dotră culoare. Or, oină 
place atunci cînd echipa de la 
„prindere'' combină cu iuțeala 
pentru a-și deruta adversarii 
prinși în careu, schimbă cu re- 
peziciane jocwl de pe un culoar 
pe altul sau îi face inofensivi pe 
jrrcătorii de Ia „bătaie" prin pase 
surpriză. Astfel de faze ai» putut 
fi numărate pe degete in Con
fruntările de la Brașov.

CLASAMENTUL: I. Avirtftil
Frasin 12 p. 2. Victoria Andrie
șeni 10 p, 3. Energia Rîmrncvl 
B p, 4. Torpedo Zărnești 6 p, 5. 
Spicul Stirdila Greci 4 p.

TR. 1OANIȚESCU

simplu. Vorbim aci, firește, în nu
mele numeroșilor iubitori ai VOtCiU- 
lui, cu convingerea că documentarea 
prealabilă va da spectatorului la 
viitoarele dueluri Rapid - Dinamo sau 
Steaua. . . nu numdt simțămtntui 
siguranței în apreciere, nu numa'' 
competența, ci și plăcerea Iticrtetui 
bine cuno'scUt. Din acest punct de 
Vedere^ ădunînd laolaltă nu atît ar
bitrii și antrenorii, cit — mat ales — 
masa imensă a jucătcnilor și specta
torilor din toată țara, editura s-a 
dovedit poate din nou (ca și în a1 te. 
dăți) prea zgîrcită cu tirajul de frftoJ 
de exemplare. Mai ales dacă, potri
vit tradiției, ediția viitoare va tre
bui să aștepte alți. . . șapte ani.

Volumul se remarcă prin acura
tețea prezentării grafice, fără a fi 
scutit de inconsecvențe: Am fi vrut 
să spunem de la început o vorbă 
bună despre întocmitorul lucrării, 
dar descoperirea lui este anevoioasă, 
datorită unei inexplicabile ambigui
tăți, unei șarade pe care ne-o pro
pune editura, pe coperta volumului 
nu figurează numele nici ftnui autor 
prezumtiv al comentariilor; pe co
perta interioară girează volumul .— 
în chip de autor — nici mai mnit 
nici mai puțin decit. . . Federația 
română de volei; pentru cn, abia 
pe contracopertă, să aftdm — la loc 
modest — (dar echivoc), nuriiele cirrbi- 
trulni internațional, prof. Marinei 
Dane ea, ca traducător și cOtnchtator 
al regulamentului Federației inter
naționale de volei (ediția 1JW — To
kio): Și cu asta lipsa de precizie nu 
s-a încheiat, căci prefața „Regtria- 
mentului jocular de volei — comen
tări" este semnată, de data aceasta 
cu supremă candoare : autorul !

In ciuda acestor observații și mdi 
presus de măruntele inadvertențe, 
recomandăm cu căldură lucrarea 
turor celor cărora voleiul le este 
scump,

V. BANU

gind.it


După S.U.A., Ecuadorul va elimina
și Spania din „Cupa Davis'*?

Echipa României este extrem de valoroasă
declară tenismaiiirl Ecuadorian 

Hoards /uleia
L Performanța tenlamanilor mexicani de acum cinci ani, 
"aceea de a elimina <Hn „Cupa Davis” echipa Statelor 
SUnlte, a fost reeditată. In actuala ediție, de formația 
HBeuadorulul. Rezultatul surpriză (S—2) a fost mult co

mentat, mal ales că învinșii nu au avut nici măcar scuza 
Upset de acomodare eu altitudinea. Intr-adevăr, finala 
zonei americane n-a avut loc — de pildă — la Quito, 

țării, situata la 3 000 de metri deasupra nivelului 
în ținutul platourUor înalte, cl la Guayaquil, pe 
Pacificului. Deci, fn condiții de joc familiare te- 

manilor americani. Tocmai pentru a înțelege mai hirte 
acest succes al reprezentativei Ecuadorului, ca și per- 

țspectlvele care 1 se deschid în partida cu Spania (Bar- 
fcetona, 31. 22, 23 septembrie), contînd ca primă finală 
“interzonală, am profitat de vizita recentă a jucătorului 
Rfiduardo Zuleta, cu ocazia „Cupei Mamaia", și l-am rugat 
t‘să ne devină interlocutor. Cu foarte multă gentilețe, 
1 sportivul ecuadorian a răspuns întrebărilor noastre.
i — Ca martor ocular, cum explicați victoria colegilor dv. 
de echipă, Francisco Guzman și Miguel Olvera, asupra 
„patrniui" american alcătuit din Arthur Ashe, Clif Richie, 
Clark Graebner și Martin Riessen ?

k — De 12 ani de cînd joc tenis — timp in care am figu
rat de trei ori ca titular și de numeroase ori ca rezervă 

Lin selecționata de „Cupa Davis" a țării mele — am ob- 
“servat că întrecerile pentru trofeul „salatlerel" provoacă 
"0 mare tensiune competitorilor, în special, în rîndurile 
■ celor care pornesc ca favoriți. Noi, negăsindu-ne intr-o 
j astfel de situație, Guzman și Olvera nu au manifestat 
“ nici un moment nervozitate, au concurat decontractați. 
: Fără îndoială, coechipierii mei au atins în aceste meciuri 
1 șl o forma foarte bună. Dacă la toate acestea adaug 
faptul că Ashe nu s-a prezentat in verva lui obișnuită, 
fiind și vizibil incomodat de terenurile acoperite cu zgură, 
lată „secretul" marii lzbinzi a terrtsmanilor noștri.

r — Ce pronosticat! pentru intilnirea cu redutabilii jucă
tori iberici ?

f — Antrenorul Pancho Segura — fost de trei ori cam
pion mondial al profesioniștilor șt cel mai inteligent ju
cător pe care l-am văzut vreodată — ne-a convocat 
Barcelona pentru un turneu de selecție la care 
participe Guzman, Olvera și subsemnatul. Indiferent care 
va n echipa definitivă, noi sîntem optimiști. Aceasta nu 
înseamnă că nu sîntem realiști. Sper intr-un 3—2 pentru

O competiție cu

Cupa României44

Eduardo Zuleta stingă urmărind unul din 
meciurile „Cupei Mamaia"

Aurel NeaguFoto :
cu același scor, 
mare importanță

la 
să

Ecuador. dar și Spania poate ctștiga 
Rezultatul meciului de dublu va avea a 
și va decide pe învingătoare» partidei.

— In încheiere, v-aș ruga să ne spuneți părerea despre 
jucătorii romani.

— Pînă la venirea mea la această atît de bine organi
zată competiție, „Cupa Mamaia”, nu-i cunoșteam decît 
pe Tiriac șî Năstase. Acum, am avut ocazia sâ urmăresc 
și evoluția altor tenismani români talentați. In ori ce 
caz, sînt convins că anul viitor România — eu Tiriac și 
Năstase — va prezenta o, echipă mare, extrem de valo
roasă și, ca atare, foarte redutabilă în fața oricărui ad
versar

C. COMARN1SCHI
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(V rmare din pag. I)

poarta adversă, dar șutează apoi 
inexplicabil de imprecis. Repriza 
se încheie prin eliminarea unui 
jucător din echipa maghiară 
(Szoke) în urma unui lault gro
solan asupra lui Jercan.

După pauză, în superioritate nu
merică, gazdele au o perioadă de 
joc excelentă, in care preiau 
conducerea. în min. 48, Kraus 
La o acțiune pe cont propriu, 
driblează doi adversari și cen
trează paralel cu poarta la Do
brin, care trimite balonul 
plasă. Șase minute mai 
Dobrin 
Kraus, 
ternic, 
mingea

în 
tîrziu, 

se revanșează față de 
El șutează extrem de pu- 
portarul oaspe respinge 
înalt, în careu, și Kraus,

BILETE PENTRU CUPLAJ
cuplajul de 
PROGRESUL,

Vineri, simbălă și duminică, la Floreasca,

miză importantă :

La mai puțin de o lună de la 
deschiderea sezonului compelițio- 
nal, iubitorii tenisului de masă din 
Capitală vor avea prilejul să vi
zioneze o nouă întrecere. „Cupa 
României". Concursul va reuni la 
startul a patru probe — toate de 
simplu — cele mai bune jucătoare 
și cei mai buni jucători, la ambele 
grupe de vîrstă. seniori și ju
niori.

în cele trei zile de întreceri din 
sala Floreasca — 22, 23. 24 sep
tembrie (de la ora 9 și ora 17) — 
specialiștii vor avea oeazia să con-

la tenis de masă
m care se găsesc cei 
reprezenta la cea de a 
a Balcaniadei — pro- 
atbă loc în localitatea

state forma 
care ne vor 
IV-a ediție 
graniată să
Aniafya (Turcia», intre 5 și 7 oc
tombrie.

Printre protagoniști, cităm pa 
maestru emerită a sporîuiUi și cam
pioană europeană Marta Alexan
dru, p? tripla campioană balcanică 
Eleonora Mihaica, pe noua cam
pioană de junioare a țării Viorica 
Ivan, pe maeștrii sportului Radu 
Xegulescîi și Adalbert ReW.

Punctul ciștigat"
este insuficient

Chiriță — pe lotul I cu 
(9,20 la sărituri, 9,20 ia 
Ia paralele, 8,80 Ia soil, 
de Rodiră Apăteanu

Biletele pentru 
fotbal RAPID - 
DINAMO BUCUREȘTI - STEA
UA, de simbâtă 23 septembrie, 

•se pun în vînzare de joi 21 
septembrie, la casele obișnuite.

venit prompt din urmă, înscrie 
printr-o lovitură cu capul.

Jucătorii maghiari par resem
nați, dar piteștepii, spre sur
prinderea noastră, nu forțează 
pentru a-și mări avantajul; ~ O- 
fensiva lor se reduce în intensi
tate și asistăm din nou la o pe
rioadă de joc la mijlocul terenu
lui. Din păcate partida capătă o 
notă de duritate accentuată, mai 
multi jucători apelînd, pe rînd, 
ia serviciile medicilor.

în finalul meciului consemnăm 
două faze periculoase ia ambele 
porți. Dobrin execută un „număr 
personal", driblînd tot ce-i iese 
în cale, dar șutează apoi pe lin
gă bară. La poarta cealaltă, Co- 
man respinge în corner mingea 
puternic și precis expediată de 
Rakosi.

Piteștenii din rîndurile cărora 
s-au remarcat în mod deosebit 
Coman, Barbu, Ilie Stelian, Do
brin și Kraus, au obținut o vic
torie de prestigiu, care putea fi 
chiar mai concludentă. Deși sco
rul de 3-1 nu-i poate pune la 
adăpost do griji pentru meciul 
retur, de Ia Budapesta, ei se 
pot totuși mîndri că au între-

rupt șirul impresionant al victo
riilor echipei maghiare, că 
învins un adversar extrem 
puternic, bine cotat pe plan 
ternalional. Nu-i desigur la 
demina oricui să dispună de 
cest „unsprezece 
rîndurile sale pe Albert, Varga, 
Rakosi, Matrai, jucători de clasă 
ridicată. Iată de ce adresăm fe
licitările cele mai calde acestor 
băieți inimoși de la F. C. Argeș, 
precum și antrenorilor, care au 
adus o frumoasă victorie fotba
lului românesc.

Arbitrul iugoslav Botici a avut 
o misiune dificilă, pe care a 
dus-o însă pînă la capăt, condu
cted corect.

F. C. ARGEȘ: Comati — I. 
Popescu, Barbu, Ilie Stelian, Vul- 
peanti — Prepurgel, Olteanu — 
Kraxis, Țurcan, Dobrin, Jercan.

FERENCVAROS: Geczi —
Horvath, Matrai, Pancsics — Ju- 
hasz, Sziics — Szofce, Varga, 
Albert, Rakosi, Katona.

au 
de 
in- 
în- 
a-

care are în

Lucia
36.20 p 
târnă, 9 
urmată
35,90 (9,30, 8,70, 8,90, 9). Rozalia 
Fitipescu 35,90 (9,10, 9, 8,50, 9,30), 
Olga lonescu-Ștefan 34,85 (8,45, 
8,70, 9,30, 8,40), Rădica C.hesa
30.20 ( 7,70, 7,50, 7, 8) etc -- aceas
ta este ilustrarea cifrică a primu
lui concurs din sezorml dc toam
nă, la care au participat gimnas
tele noastre fruntașe. Mai con
cret, este vorba de componentele 
lotului care, la cluburi sau — pe
riodic — centralizat, se pregă
tesc în vederea apropiatelor în- 
tîlniri internaționale — examene 
foarte dificile dacă ne gîndim că 
echipele noastre reprezentative 
vor avea de înfruntat — în de
plasare — selecționatele R. D. 
Germane și cele ale Franței. Dor
nici să vadă în ce măsură munca 
lor din ultimul timp a dat roa
dele dorite, antrenorii Nicolae 
Covaci și Ștefan Tarco au pro
gramat acest concurs atît de thn- 
purîti și pentru a le obișnui pe 
gimnaste cu atmosfera de con
curs, pentru a le obliga să simtă 
responsabilitatea unei temeinice 
pregătiri în vederea viitoarelor 
întilrtiri.

Firește că în asemenea coin
text rezultatele tehnice înregis
trate duminică dimineața intere
sează mai puțin, mai ales Că o 
serie de gimnaste, din motive 
obiective, au absentat la unele 
aparate. Ni se pare mai impor
tant să subliniem că, prin evolu
ția lor. deși presărată cu destule 
imperfecțiuni de execuție și ți
nută, gimnastele au arătat totuși 
că noile exerciții impuse — cu 
care vor trebui să concureze în 
următorii doi ani — reprezintă 
pentru ele o lecție destul de bine 
însușită, cele mai multe dintre 
concurente dovedind și o corectă 
interpretare, în ciuda faptului că 
pînă în ultimele zile au continuat 
să sosească de la F.I.G, „corec
turi' de natură să îngreuieze,

desigur, o execuție integral co
rectă, în ritmul cerut de regula
ment. Amintind acest „punct ciș
tigat", facem și observația că în 
alte țări europene — din cite 
sîntem informați ■— însușirea 
impuselor este mult mai avan
sată, pe alocuri organizîndu-se 
chiar și concursuri interne. Ceea 
ce — se înțelege — ridică în 
fala celor ce răspund de lotul fe
minin problema folosirii extrem 
de riguroase a timpului rămas 
disponibil pentru pregătire, astfel 
ca gimnastele noastre să se pre
zinte onorabil la primele con
cursuri ale sezonului de toamnă.

Participarea unor invitate la 
concursul lotului a constituit un 
bnn prilej să ne edificăm, jntr-o 
măsură asupra ceea ce se face la 
cluburi, și trebuie să arătăm că 
mi prea sînt motive de satisfac
ție. Aceasla, cti alît mai mull, cu 
cit lotul 
„subțire" 
gimnaste 
degetele 
ceptibile 
Sărăcuț,
Andrioaie), 
tie la ora 
s-o recunoaștem 
lot o stare de 
(ne justificată, bineînțeles!),
nastele neinsistînd pentru o pre
gătire la cel nrai înalt nivel și 
pentru simplul motiv că, oricum, 
au asigurate locurile in lot.

■ în speranța că în următoarele 
șăptămîni Ceaiupelea, Măcicășan 
și Patidelescu vor putea lucra în 
plenitudinea forțelor, că întregul 
lot va munci sirguincios, cu rod, 
să nu ne pripim cu concluziile și 
să așteptăm, mai bine, să urmă
rim și al doilea concurs de ve
rificare al gimnastelor din Iot, 
programat pentru începutul lunii 
octombrie, care va putea fi, neîn
doios, mult mai concludent ‘ decît 
primul.

actual este destul de 
și, cu excepția cîtorva 
(pe car? le numeri no 

unei singure miini) sos- 
do selecționare (trina 
Alina Goreac, Maria 

rezervele sînt puti- 
actrudă, ceea de — 

- creează în 
automifltumire 

gim-

CONSTANTIN MACOVEI
r-wzi

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
LOTO ® PRONOSPORT O PRONOEXPRES

CIȘTIGATORil EXCURSIILOR CU PETRECEREA REVELIONULUI LA BERLIN 
OFERITE LA TRAGEREA AUTOTURISMELOR LOTO DIN 5.IX.1967

Balinschi Toma din

1. Prejbeanu Ilie din comuna 
Vestem, raionul Sibiu, regiunea 
Brașov ■, 2. Lascu Anton din Cim- 
pina ,• 3.
București; 4. Mitea Angela din
București ; 5. Dan loan din Timi
șoara ; 6. Dascălu Constantin din 
București; 7. Hirică Ion din
Dombești, regiunea Argeș; 8.
Anastasescu Carol din București;
9. Ionescu Lucian din București ;
10. Nagy Ștefan din Făgăraș; 11. 
Conții Ion din Negru Vodă, re
giunea Dobrogea; 12. Negreanu

‘Alexandru din Nucet, raionul 
' Beiuș, regiunea Crișana; 13. Ve- 
’ lescu Constantin din București ; 
î' 14. Constantinescu Ștefania din
București ,• 15. Erdely Nîcolaie

"din Cluj ,• 16. Dascălu Constan
tin din Tg. Ocna, regiunea Ba
cău, 17. Draban Iosif din Baia 
Mare; 18. Andone Petru din Re
ghin .
(continuare în numărul următor).

• Tragerea LOTO de mîine, 
vineri 22 septembrie 1967, va 

!avea loc la București în strada 
! Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 18.

PRONOEXPRES nr. 38
DIN 20 SEPTEMBRIE

Extragerea I :
36 20 33 39 19 25 — 4

Fond de premii : 475.521 
Extragerea a II-a :

18 28 2 35 24 32 — 49
Fond de premii : 460.962

I
categoria

1967

17
lei

31
lei din 

: 93.395

avea Ioc

care report Ia categoria 
lei și 41174 lei report la 
a Ii-a.

Tragerea următoare va
duminică 24 septembrie 1967, con
curs excepțional cu premii în auto
turisme în număr nelimitat.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 SEPTEMBRIE 1967, 

ÎNTREGI ȘI SFERTURI
Categoria I : 1 variantă a 73.187 

lei șî 1 a 18.296 lei; categoria a 
II-a : 7 a 14.074 lei și 11 a 3.518 lei; 
categoria a IH-a : 116 a 1.188 lei 
și 152 a 297 lei ; categoria a TV-a : 
332 a 490 Iei și 539 a 122 Iei ; cate
goria a V-a : 1.069 a 200 lei și 1188 
a 50 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

Federația engleză de 
fotbal a anunțat că va 
sprijini orice 
în vederea 
unui premiu 
lire clubului 
suporteri au 
rea cea mai frumoasă în 
tribune. Secretarul fe
derației, Alan Harda- 
ker, a declarat că acest 
premiu va trebui să a- 
jute la lichidarea huli
ganismului pe terenu
rile de fotbal, la educa
rea suporterilor.

inițiativă 
acordării 

de 10 000 
ai cărui 

comporta-

deCONCURS
desfășurat în Fran

ța Abondanc*e, a 
dotat cu premii pu- 

obișnuite. Astfel,

UN 
schi 
ta, 
fost 
tin
Marielle Goitschel și Leo 
Lacroix au primit pen
tru victoriile lor cîtc 
o... vacă, Anie Famose 
a căpătat un... vițel, iar 
Isabelle Mir o... capră!

COMITETUL INTER
NAȚIONAL OLIMPIC a 
desemnat o comisie de 
medici, recrutați din mai 
multe țări, care va ela
bora un plan de raă-

MIHAIL VORONIN și ZINAIDA DRUJININA ! Care dintre iubitorii 
gimnasticii nu-i cunosc pe acești ași ai sportului grației, înaltei măiestrii 
și forței ? El — campion mondial absolut la campionatele mondiale des
fășurate anul trecut la Dortmund, multiplu campion al Uniunii Sovietice; 
ea — vicecampioană europeană și componentă a 
U.R.S.S. Și amindoi, de aurind, soț și soție. Cea 
sportivă a anultii — declară ziariștii sovietici in

(S.V.A.), în vîrstă de 42 de 
ani, a încercat siăptămîna 
trecuta să efectueze tra
versarea Canalului Mîne- 
cîj înot, deși este pe ju
mătate paralizat în urma 
unei poliomielite. Tentativa 
a eșuat la opt ore după 
ce â intrat în a-pă ta Do
ver, din cauza valurilor 
înalte și a temperaturii 
scăzute. în acest timp, 
Hinken a ajuns la 16 km 
de la țărm, dar în reali
tate el înotase aproape 40 
km, în zig-zag. „Voi în-

echipei reprezentative a 
mai frumoasă căsătorie 
unanimitate.

suri în vederea depistă
rii folosirii de dopinguri 
la Jocurile Olimpic? de 
Ia Ciudad de Mexico. 
Memb/ii comisiei nr- 
miaza să sa întrun astă 
pentru pr'nra cară la 25 
septembrie la Lausanne.

tentativa eșuata

Harry Hinkcn, un agent 
de asigurări din Arlington

cerc» din nou — a decla
rat temerarul înotător — 
deoarece tentativa mea 
are scopul de a încuraja 
pe ceî ce au avut de su
ferit din cauza poliomie
litei”.

UN NUMĂR record 
de turiști (39.000) și-au 
anunțat pînă acum do
rința de a se deplasa la 
Ciudad de Mexico pen
tru a asista la Jocurile 
Olimpice de vară.



Korl Kazmierzak - învingător la Oradea
Fișier tehnic

CLASAMENTUL ETAPEI A VIII-A : 
1. K. KAZMIERZAK (R. D. GER
MANA) 3 h 42:53, 2. Gabriel Moi- 
ceanu (România 1), 3. Cristian Ni el- 
sen (Danemarca), 4—25. 6. Grigore, 
Șt. Cernea, K. Kramming, R. 
Drechsler, I. Ardeleanu, P. Mikkcl- 
sen, b. Borschel, Fr. ©era, 6. fton- 
țea, A. Sofronie, D. Mickein, A. J. 
F.k, S. Nielsen, F. Stausholm, D. 
Sloieev, W. Ziegler, N. David, 6h. 
Suciu, E. Rusu, C. Ciocan, N. Glu
meți, V. Tudor — același timp cu 
învingătorul. 26—30. J. Marek, G. 
Schwab, P. Grand, J. Zelenka, S. 
Ciobanu (...și alți 9 alergători) 3 h 
45:22. Sosind după închiderea con
trolului, au (ost eliminați: Ii. v.
Scbalen. I. Miculan, II. Prelog și B. 
Croen.

CLASAMENTUL GENERAL IN- 
DIVIDUAL, DUPĂ OPT ETAPE: 
1. EMIL RUSU (ROMÂNIA I) 26 h 
08:36, 2. IF alter Ziegler (România 
11) 10:15, 3. Lothar Borschel
(R.D.G.) 10:47, 4. Gb. Suciu (Româ
nia II) 11:26. 5. J. Zelenka (Ceho
slovacia) 11:48, 6. Fr. Gera (Româ
nia 1) 12:09. 7. N. Giumeti (Româ
nia II) 12:24, 8. V. Tudor (Româ
nia II) 13:36, 9. So Nielsen (Dane
marca) 14:09, 10. R. Drechsler
(R.D.G.) 15:58. 11. I. Ardeleanu
(România 1) 17:56, 12. Gr. Nielsen 
(Danemarca) 18:15. 13. K. Kazmier
zak (R.D.G.) 18:18, 14. W. Prinsen 
(Olanda) 18:31, 15. A. J. Ek (Sue
dia) 19:39, 16. G. Ciocan (România 
II) 19:40. 17. C. Grigore (România 
1) 20:32, 18. A. Sofronie (Voința 
Ploiești) 21:42, 19. 0. Moiceann
(România I) 22:51, 20. 6. Ciobanu 
(Voința Ploiești) 23:01, 21. .1. Ma
rek (Cehoslovacia) 24:39, 22. C.
Gonțea (Voința Ploiești) 27:22, 23. 
.1. Machac (Cehoslovacia) 29:43. 
24. D. Mickein (R.D.G.) 31:28, 25. 
Ch. Neagoe (Individuali) 33:22. 26. 
F. Si'ausholm (Danemarca) 34:03, 
27. Șt. Cernea (Voința Ploiești) 
39:34. 28. O. Mînneboo (Olanda)
39:50, 29. 11. Stenzel (R.D.G.)
39:51. 30. P. Mikkelsen (Danemar
ca) 41:22. Au moi rămas in cursă 
52 <Ie cicliști,

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE: 1. ROMÂNIA II 78 h 
32:18. 2. România 1 78 h 38:56, 
3. R, D. Germană 78 h 42:28, 4. 
Voința Ploiești 78 h 46:15, 5. Ceho
slovacia 78 h 54:53, 6. Danemarca
79 h 04:48, 7. Olanda 79 h 17:33, 
8. Suedia 79 h 41:53, 9. România 
tineret II 80 h 38:43, 10. Bulgaria
80 h 40-13. 11. România tineret I 
80 h 40:50. Nemaiavînd trei cicliști 
în cursă. Austria nu mai figurează 
în clasamentul general.

De la Someș la Criș...
înflorită de cele mai multe ori în geometria severă a velodromului, 

dragostea. pentru sportul cu pedale capătă — orice s-ar spune — cu totul 
alte dimensiuni atunci cînd ciclismul irumpe năvalnic pe șosele, în toată 
frumusețea și austeritatea lui, pornind să străbată tara de la un capăt la altul.

Este sentimentul pe care l-am încercat cel mai puternic astăzi. în
soțind caravana, de pe malurile Someșului pe cele ale Crișului.

de ce au devenit atit de repede cunoscuți și iubiți protagoniștii 1 
I>e ce sini rostite cu prețuire numele lui Emil Rusu, Gabriel Moiceanu* 
Mickein, Kazmierzak sau Cristian Nielsen ? De ce oameni — care poate 
n-au cunoscut niciodată deliciul bicicletei — stau peste tot, ore întregi, 
in așteptarea caravanei ?

Mi-am notat din goana mașinii cîteva răspunsuri, pe șoseaua care 
ne-a. purtat prin pitorești așezări, oglindite în cristalul apelor sau stator
nicite pe culmea dealurilor pînă-ia Oradea. Așadar...

PENTRU CĂ i-am văzut pe acești admirabili sportivi înfruntând 
încă din start o ploaie torențială, fără cea mai mică ezitare, fără să pri
vească macar o clipă cerul plumburiu. Acesta este ciclismul !

PENTRU CA la Gilău, aici unde și-a făcut debutul pe bicicletă 
purtătorul tricoului galben — deși etapa abia debutase — se rula de parcă 
jșprintul final n-ar fi fost la peste 140 de kilometri. „Festina lente” n-are 
loc în caravană !

pentru CĂ sprintul grimperilor, la Panic, ne-a amintit de Hillary 
și de Everest, de dîrzenia și temeritatea alpinistului. Altfel nu se poate, 
atunci cînd visezi strălucirea performanțelor.

pentru CĂ ia coborîrea de pe Piatra Craiului am făcut cunoș
tință cu ceva din uimitorul curaj al schiorului. E clipa marii încordări. 
Clipa în care prețul greșelii este maxim.

pentru CA pe platul de la Aleșd fiecare ciclist avea încă forța ma- 
ratonistului. Fără aceasta și mal ales fără intuiția tactică — busola sporti
vului — plutonul ar fi fost de mult fărîmițat.

PENTRU CA toate acestea, plus acea tainică chemare pentru ci
clism, le-am văzut trainic sudate într-un splendid șj ultim efort al cursei 
— finișul oferit cu generozitate tribunelor pline.

De aceea, cred, de*la Someș la Criș am lăsat în urma noastră nu 
numai mulți kilometri ci și foarte mulți prieteni ai caravanei.

P. S. Cluj—Oradea : scor egal pe stadionul ...ospitalității.

Cicliștii noștri se mențin ferm pe pozițiile fruntașe

Comentarii ți imagini telefoto de 
Hristache NAUM ți Aurel NEAGU.

la trimișii noțlri speciali

Etapa I Cluj-Oradea, medie orară
a VlII-a 153 km 41,004 km

ORADEA 20 (prin telefon). Toți 
cicliștii merită felicitări centru 
eforturile extraordinare pe care 
le-au depus în această a 8-a zi de 
concurs. Nu exagerăm cu nimic 
spunînd că ei au rezistat eroic 
celor două reprize de ploaie to
rențială. rece (în prima a bătut și 
grindina), vîntului schimbător și 
urcușurilor grele de la Păniceni și 
Piatra Craiului. Adăugind la a- 
cestea și faptul că primul pluton 
a rulat cu 41 de kilometri pe oră, 
vom avea imaginea exactă a trudei 
temerarilor sportivi. Nu mă îndo
iesc că în zilele următoare vor 
plăti tribut risipei de energie de 
astăzi. Dar cine poate să facă ase
menea calcule în iureșul cursei, să 
întîrzie să apese pe pedală atunci 
cînd adversarul direct trece la con
ducere?
La ora asta, la Oradea, sportivii 

din R-D. Germană au avut satis
facția de a înregistra cea de a 
treia victorie în această cursă. 
După Mickein, învingătorul etape
lor I și a Il-a. Karl Kazmierzaik a 
punctat astăzi, din nou. ridicînd 
prestigiul formației sale. In etaoa 
a Vill a a „dispărut” încă unul din
tre rutierii aflați în cursa pentru 
tricoul galben. Este vorba de o- 
landezul Wim Prinsen. Principalul 
beneficiar a fost Walter Ziegler, 
care a urcat o treaptă mai sus în 
clasamentul general individual.

Cînd concurenții se pregăteau să 
înregistreze semnalul starterului a 
început să plouă torențial. Pînă la 
marginea orașului tricourile tutu
ror erau leoarcă de apă. Încer
carea, însă, nu luase sfîrșit. Par- 
curgînd străzile — în care apa a- 
junsese în cîteva minute la nivelul 
bordurii — ei au suportat și „bom
bardamentul" grindinei. Cei prevă
zători și-au scos repede mantăile 
de plastic și le-au îmbrăcat, pu- 
nîndu-se, cît de cît, la adăpost de 
furia ploii. Ceilalți au primit în 
plin avalanșele de apă. Pe cînd 
ploaia nu se potolise încă, la câți
va kilometri de Cluj, olandezul 
Mînneboo a spart. La mai puțin 
de 100 m, pe antrenorul van Bree- 

nen îl aștepta o nouă surpriză. 
Spărsese și Wim Prinsen. O ade
vărată nenorocire pentru el, pen
tru că Wim Prinsen, aflat pe lo
cul II în clasamentul general in
dividual, reprezenta cartea de vi
zită a echipei Olandei. Unuia din
tre ghinioniști i-a oferit cu ama
bilitate roata antrenorul Nicolae 
Voicu; celuilalt i-a dat-o van Bree- 
nen, care a oprit încă doi oameni 
din echipa sa pentru a-i ajuta. Dar, 
plutonul acționa în forță și apro
pierea era imposibilă. După o vre*

ASTĂZI—
... are loc etapa a IX-a. Ora

dea—Arad, 114 km. Startul se 
va da Ia ora 14, din Piața Re
publicii. Orele de trecere: 
15.00 — Salonta (puncl de 
sprint); 16,00 — Chișineu-Criș; 
16,39 — Șimandu) Nou. Sosi
rea în orașul Arad va avea 
loc în jurul orei 17, pe Bd. 
Republicii, în fața Sfatului 
popular.

me. văzînd că nu se poate baza pe 
„umerii" colegilor săi, Prinsen a 
încercat singur să recupereze dis
tanța și — spre uimirea tuturor — 
a ajuns la un moment dat la un 
minut și jumătate de pluton. Dar 
cînd să se bucure, ritmul în gru- 
ptll fruntaș s-a accelerat și iluziile 
au fost spulberate. Va sosi Ia O- 
radea cu întîrziere de peste 8 

După o cursă deosebit de dură, cei trei premiali ai etapei, G, Moiceanu, 
K. Kazmierzak și C. Nielsen (de lu stingă la dreapta), parcurg „turul de 
onoare" și de binemeritată... relaxare.

minute, care îl va catapulta toc
mai pe locul 14 în clasamentul ge
neral!

In această vreme plutonul, scă
pat de ploaie, s-a angajat, după 
30 de kilometri de rulaj. în ascen
siunea spre vîrful Rănitului. O 
bună bucată de timp Emil Rusu a 
fost cel care a condus, dar în a- 
propierea punctului de sprint ci
cliștii din R.D. Germană l-au scos 
pe Mickein și i-au oferit primul 
loc, asigurîndu-i astfel cîștigarea 
virtuală a disputei cățărătorilor și 
premiul oferit de ziarul „Sportul 
popular". După Mickein. au trecut 
in ordine Borschel, Kazmierzak, 
Sălăjan și Emil Rusu. La coborîre 
Borschel se avîntă. Plutonul nu-1 
lasă însă decît doar 2—3 km.

începe cea de a doua repriză de 
ploaie. Cerul se revarsă și. sub je
tul de apă rece, nimeni n-are chef 
de nimic. La trecerea prin Huedin, 
cicliștii se angajează însă la sprint, 
urmăriți de sute și sute de cetă
țeni care suportă cu același stoi
cism vremea neîndurătoare. Fac 
doar o simplă formalitate din a vă 
anunța că premiul a fost cîștigat 
de Kazmierzak. în drum spre Ciu- 
cea, Ștefan Cernea pornește de u- 
nul singur. Plutonul, sub presiu
nea cicliștilor din R.D. Germană 
și Danemarca, îi lichidează repede 
această inițiativă. La km 84 începe 
urcușul spre Piatra Craiului. Lung 
și greu, el solicită din plin efortu
rile alergătorilor. Sprintul este cîs- 
tigat de Borschel. La vale, N. 
Borschel și Kazmierzak se desprind, 
în urma lor vin Drechsler și Gri
gore. Operațiunea este periculoa
să, dar Emi) Rusu le aduce plu
tonul în spate. Cu 16 km înainte 
de Oradea, pe drumul aflat în 
pantă descendentă — și avînd spri
jinul vîntului care bate din spate 
(cel puțin lateral) — o serie de 
alergători fruntași forțează, rup 
plutonul în două, lăsîndu-1 și pe 
Zelenka printre întîrziați. în prima 
parte a plutonului sînt toți cicliștii 
noștri cu veleități. Ei participă la 
sprintul final de pe stadion (mai 
puțin Vasile Tudor care a căzut 
chiar la intrare), dar nu pot să-l în
treacă pe Kazmierzak, dezlănțuit. 
Gabriel Moiceanu (încă suferind) 
a fost învins de puțin...

DE PESTE 
HOTARE

CV PRILEJUL „Cupei Jadran", 
„ avut Ioc Conferința Birou
lui L.E.N. (Liga europeană de na- 
tație) care a stabilit datele desfă
șurării actualei ediții a „C.C.E.". 
De astă-dală, s-au inserts 18 echi
pe. împărțite în patru grupe.

Campioana României va juca in 
grupa D. alături de echipele Aka- 
demik Sofia, Partizan Belgrad ți 
Ruda Hvezda Kosice. Se vor cali
fica primele două clasate. Parti
dele se vor desfășura între 3—5 
noiembrie, Ia Sofia-

TURUL CICLIST al Bulgariei a 
continuat cu desfășurarea etapei 
a 6-a, divizată in două semietapc. 
Prima semietapă, desfășurată pe 
un teren muntos de-a lungul a 22 
km contracronomelrului, a fost câș
tigată de bulgarul Kuiuev in 48:56,0. 
Semietapa Kyrnare — Gabrovo 
(108 km) cu plecarea in bloc a re
venii alergătorului cehoslovac Hava 
în 3h 09:13,0. Cicliștii români Egyed, 
Rindașu, Stoica și Moldovan au fost 
cronometrați cu timpul de 3bll:58,0. 
In clasamentul general conduce 
bulgarul Țanliev cu 11 b 52:58,0. 
Pe echipe conduce Cehoslovacia. 
România se află pe locul 11.

IN RUNDA a 9-a a turneului can
didatelor Ia titlul mondial de șah 
care se dispută Ia Subotica, Ale
xandra Nicolau a remizat cu Ne- 
delkovici. Zatulovskaia a invins-o 
Pe Perevoznic. Alte rezultate: 
Friedman — Aronson remiză ; Koz- 
lovska — Marcovici 1—0. în cla
sament conduce Stadler cu 7 (1) 
puncte urmată de Kozlovska 5’/a 
(2), Kislova ă’A (1), Nicolau și Mar
covici cu cite 5*/2 puncte etc.

CU PRILEJUL unui concurs de 
atletism, sprinterul Jean Bourne 
(Tahiti) a realizat în proba de 100 
m timpul de 10,4. De remarcat că 
proba s-a desfășurat pe o pistă de 
gazon.

AU ÎNCEPUT campionatele inter
naționale de tenis ale Iugoslaviei. In 
primul tur al probei de simplu an 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : masculin : Mc. Kenzie (Austra
lia) — zivojinovici (Iugoslavia) 6—1, 
6—1; Hudka (Cehoslovacia) — Pante- 
lic (Iugoslavia) 6—1, 6—0; feminin : 
Josai (Ungaria) — R. Jovanovici (Iu
goslavia) 6—0, 6—0; Pikarova (Ceho
slovacia) — Krekova (Iugoslavia) 
6—1, 6—0. Printre partieipantii care 
vor evolua in turul următor se nu
mără Pilici (Iugoslavia), Bungert 
(R.F. a Germaniei), Okker (Olanda), 
Dumitrescu (România), Buding (R.F. 
a Germaniei), Lewandowski (Polonia), 
Iovanovlel (Iugoslavia) și alții.

DUPĂ consumarea a 11 runde 
in turneul internațional de șah 
de Ia Vama conduc^cehosiovacul 
Kavalek cu 7*/2 puncte, urmat de 
Nejmetdinov, Popov, Sergbeievski 
7 puncte. Ciocîltea 6V2 puncte In 
runda a 10-a șahistul român Vic
tor Ciociitea a remizat cu bulga
rul Popov, iar in runda a 11-a l-a 
învins Pe Szmidt.

PE RINGUL de la Wembley, în 
prezența a peste 10 000 de specta
tori, s-a disputat meciul de box 
pentru titlul mondial la categoria 
„muscă" dintre deținătorul cen
turii, tailandezul Chartchai Chio- 
noi, și Walter McGowan (Anglia). 
Pugilistul tailandez a obținut vic
toria prin rănire în repriza a 7-a. 
De remarcat că înainte de a se în
trerupe meciul, Gowan conducea 
detașat la puncte.

LA PRAGA, intr-un joc con- 
tind pentru „Cupa Națiunilor" la 
rugbi, echipa Cehoslovaciei a în
vins cu scorul de 46—6 echipa 
Belgiei

ULTIMA ORĂ
DINAMO KIEV A ÎNTRECU PE CELTIC LA GLASGOW!

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"...
...Dinamo Kiev a evoluat la Glasgow în compania 

cîștigătoarei ultimei ediții a competiției, Celtic. Me
ciul s-a încheiat cu o mare surpriză : a învins Di
namo cu 2-1 (2-0). Partida dintre Ajax Amsterdam și 
Real Madrid s-a terminat cu rezultatul de 1-1. 
Echipa cipriotă Olympiakos Nicosia a obținut un re
zultat remarcabil cu Sarajevo: 2-2. Tot e surpriză 
poale fi notată înfrîngerea pe teren propriu a for
mației F. C. Karl Marx Sladt (1-3' în fata echipei 
S. C. Anderlecht. Alte rezultate: Olympiakos Pireu 
— Juventus Torino 0-0. Gornik Zabrze — Djurgar- 
den 3-0! Dundlak (Islanda) — Vasas Budapesta 0-1 
(a marcat Korsos), Manchester Uniled — Floriana 
(Malta) 4-0, F. C. Basel —Hvidovre (Danemarca) 
1—2.

„CUPA CUPELOR"
Hajduk Split a fost întrecută pe teren propriu 

cu 2-0 de Tottenham. Alte rezultate : Vasas Gyor— 
Apollon Limasol 5-0, Torpedo Moscova — Motor 
Zwickau 0-0, Wisla Cracovia — H.Y.K. Helsinki 
4-1, Altai Izmir — Standard Liege 2-3, I.F.K. Fre- 
drickstad — Vitoria Setubal 1-5, Lyon — Aris 
Bonneweg 1-0, Shamrock Rovers — Cardif City 
1-1, Vreja — Hamburger S. V. 0-2.

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"
Dynamo Drezda — Glasgow Rangers 1-1, Bo

logna — Lynn Oslo 2-0, Eintracht Frankiurt — 
Nottingham Forrest 0-1, Hibernians — F. C. Porto 
3-0, F. C. Liege — P.A.O.K. Salonic 3-1, F. C. 
Ziiricb — F. C. Barcelona 3-1.
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