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PE UN CUPLAJ INTERBUCUREȘTEANINSCRIPȚIE
Bucureștiul nu cunoaște 

doar o raionare adminis
trativă. Meridianele pasiu
nii sportive împart marele 
oraș în patru cadrane: 
DINAMO, RAPID, STEAUA 
și PROGRESUL.

Inimile marilor cluburi 
ale Capitalei bat în șo
seaua Ștefan cel Mare, în 
cartierele Ciulești, Plevnei 
și Cotroceni, dar pulsa
țiile lor se simt în tot 
orașul, prelungite prin re
țeaua arborescentă a sute
lor de mii de oameni.

De mic, bucureșteanul se 
logodește cu una dintre 
cele patru frumoase fete 
și în pofida unor momen
te de furie latină, dove
dește o certă vocație pen
tru fidelitate.

Zonele de simpatie pen
tru echipele bucureștene 
sânt greu de explicat si 
imposibil de delimitat. Fi
rul rivalității sportive de 
cea mai bună substanță 
(am exclus patima oarbă), 
nu desparte numai echi
pele, ci trece neînduplecat 
printre prieteni sau colegi 
de muncă și deseori se 
strecoară în perimetrul a- 
celeiași familii. Iată sursa 
unor delicioase cozerii, 
care fac să zburde gluma 
și să șuiere săgețile ironiei 
amicale.

Pe aceste circuite den
se, cuplajul interbucureș- 
tean constituie evenimen
tul care ridică brusc vol
tajul sufletesc al coloane
lor de suporteri.

în tabăra echipelor se 
lasă la o parte bucuriile 
sau necazurile anterioare, 
arcul ambiției este întors

Dl. Felix Levitan (Franța), oaspete al ziariștilor sportivi
La invitația Asociației pre

sei sportive de pe lîngă Uniu
nea ziariștilor din Republica 
Socialistă România a sosit ieri 
în Capitală președintele Aso
ciației Internaționale a Pre-

Salut, București

sei Sportive (A.I.P.S.), dl. Fe
lix Levitan (Franța), împreu
nă cu soția.

Oaspetele a fost primit la 
aeroportul Băneasa de repre
zentanți ai conducerii umanii 
ziariștilor și Asociației presei

Neagu nu-i mai poate face nimic acestui balon ajuns 
la Mindru. Pentru mai multă siguranță, Peteanu s-a 
interpus intre înaintașul rapidist și Mindru. (Fază din 

ultima partidă oficială Rapid — Progresul)
Foto : V. Bageac

pînă la refuz. Prin mintea 
jucătorilor defilează imagi
nea unor virtuale faze de 
joc, desprinse din cartea 
cu povești a tacticii. Fie
care începe să simtă po
runca tradiției și a onoa- 
rei clubului său. Și toată 
această vălmășala de idei 
și sentimente se converteș
te într-un fior de dăruire 
generoasă, care străbate 
44 de oameni (excluzînd 
rezervele și arbitrii...).

„Electricitatea" fotbalului 
va țîșni iarăși, azi după- 
amiază, din scoica de be
ton de Ia „23 August4*. O 
scoică în care nu auzi 
vuietul mării, dar unde

sportive, de ziariști sportivi.
Dl. Felix Levitan este de 

trei ani președintele A.I.P.S. 
care întrunește 42 de asociații 
naționale de ziariști sportivi 
din Europa, Africa și cele 
două Americi. In fruntea a- 
cestei asociații internaționale 
de ziariști, dl. Felix Levitan 
depune o meritorie activitate 
pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de exercitare a 
profesiunii de către redactorii 
de ^sp'prt,in}embri ai A.I.P.S., 
la manifestațiile sportive in
ternaționale.

Dlț Felix Levitan este re
dactor șef al ziarului Pa- 
risien Libere" și al revistei 
Mirroir des Sports, codirec
tor al Turului Franței, fon
dator și președinte de onoare 
al Uniunii sindicale a ziariș-

OCWIRK A DEMISIONAT!
VIENA, 22 (prin telex, de ia 

redacția ziarului „KRONEN- 
ZHITUNG-). Infrîngerea sufe
rită de E.C. Austria în meciul 
din „Cupa cupelor", cu 
Steaua, a avut și alte urmări. 
Antrenorul OCWIRK și-a îna
intat demisia, care se pare 
că va fi acceptată de condu
cerea clubului. Joi, Ocwirk 
nu s-a mai prezentat la an
trenament, locul Iui fiind luat: 
de fostul antrenor Wudi 
Muller.

Ziarele vieneze comentează 
demisia cunoscutului antrenor 
drept o slăbiciune a Iui 
Ocwirk. Se menționează că 
în timpul cît a activat ca an
trenor în Italia, la Sampdoria, 
echipa sa a retrogradat în 
divizia B, iar după reîntoar
cerea în țară, la F.C. Austria, 
nu a cîștigat campionatul cu 
această echipă, obiectiv pe 
care și-l propusese. Anul a- 
cesta. F.C. Austria a cucerit 
„Cupa”, dar într-un mod no
rocos, grație tragerii la sorți. 

cîteva zeci de mii de oa
meni compun din emoțiile 
lor sincere, un spectacol 
de sunet echivalent cu o 
furtună.

Contează mai puțin pe 
care dintre cele patru ca
drane va poposi PASĂREA 
VICTORIEI. Contează, în 
primul rînd, ca astă-seară, 
publicul să așeze la te
melia fotbalului nostru 
încă un dram de afec
țiune.

Stimați jucători, aveți 
datoria să-1 smulgeți, nu 
să-l așteptați !

ROMULUS BALABAN

tilor sportivi din Franța. Oas
petele nostru are o activitate 
de 40 de ani în ziaristica 
sportivă.

La sosirea pe aeroport, pre
ședintele A.I.P.S. ne-a făcut 
următoarea declarație :

„Am răspuns eu mare plă
cere invitației Asociației pre
sei sportive române, dornic 
să cunosc România ale cărei 
succese interne și internațio
nale răsunătoare sînt cunos
cute în lumea întreagă. Sînt 
fericit că voi avea prilejul să 
cunosc personal pe ziariștii 
sportivi români, să schimbăm 
diverse păreri între noi.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru invitație și pentru căl
duroasa primire".

In urma insuccesului din 
meciul cu Steaua, s-au făcut 
modificări și în alcătuirea for
mației : Markovici a fost | 
schimbat cu Hickersberger, 
iar Hiesel cu Hochleuthner. ' 
Dar, cred că nici aceste 
schimbări nu vor aduce mi- ' 
nuni, pentru că întreaga echi
pă este în prezent ieșită din 
formă.

KARL POINTNER

Începe „dinamoviaba-
Ieri a plecat la Tbilisi lotul de înotători 

și poloiști ai clubului sportiv Dinamo Bucu
rești care vor participa la tradiționala com
petiție internațională „Dinamoviada". Din 
Iotul deplasat fac parte, printre alții. Cris
tina Baiaban. Dan Demetriad, Tiberiu Șer-

LA ÎNOT Șl POLO 
ban, Adalbert Covaci la probele de Înot, 
Gavrilă Blajec. Bogdan Mihăilescu, Ion 
Popa, Niculae Ciser ș.a. ia polo. La între
ceri, care încep la 25 septembrie, participă 
sportivi din Polonia, Bulgaria. R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Ungaria și U.R.S.S.
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TURUL ROMÂNIEI
OLANDEZUL GROEN - A DOUA VICTORIE CONSECUTIVA! 

■® Cicliștii noștri Iși păstrează pozițiile de lideri 
@ Gestul Lianei • Canicula a făcut ravagii

Citiți cronici, comentarii și rezultate în pagina a 4-a

Rauch (Reprezentativa Capitalei) încearcă să străpungă 
blocajul echipei sovietice Foto: T. Roibu

Forța liniei de atac a decis victoria

U.R.S.S.—Reprezentativa Capitalei 3-0
Vineri, selecționata de volei 

a U.R.S.S. a intîlnit, în sala 
Dinamo, o reprezentativă a 
Capitalei. Meciul s-a terminat 
cu victoria clară a oaspeților 
la scorul de 3—0 (7, 10, 10). A- 
tuul principal al voleibaliști
lor sovietici a fost ieri forța 
liniei de atac, în care se a- 
flau succesiv doi jucători cu 
mare gabarit : Sibiriakov și 
Kravcenko, ale căror lovituri 
nu au putut fi respinse nicio
dată de firavul blocaj al bucu- 
reștenilor. (In reprezentativa
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Fiindcă „Baschet" 
fot rlra halatul Dnnr

I
Ide sport 

lume, ale

Isat Fanny Essler, Taglioni, Serge Lifar - poate părea o 
prezență insolită. Dar, numai Cdlor care n-au avut prilejul 
să urmărească spectacolul. „Baschet* captivează și con- 
|vinge„ este o pledoarie atît pentru dans, cît și pentru fru

musețea pură, spontană a mișcării jocului cu mingea a 
sportului.

I„Am vrut să creez un spectacol tineresc, modern, în care 
să fie exprimată una din preocupările, chemările - aș zice 
- proprii tineretului din zilele noastre", ne-a mărturisit,

Iîntr-o _pauză de repetiție, Michel Descombray. El însusi e 
dinamic, volubil, energic, în permanentă mișcare, așa 

cum l-am văzut dirijînd, de la pupitrul improvizat în

RADU VOIA 
NEAGOE MARDAN

PANOUL de baschet se ridică semeț, provocator, 
op o chemare. Spre el se îndreaptă în pas cq- 
^nțat gropul de tineri supli, avîntati, hotărîti 
sa^și pgnă la încercare forța și măiestria. Sînt 
^ce-, poartă în gînd imaginea avînfată
a/ zeițet Victoria. Stau față în față, gata de în- 

; trecere. SI începe... Arbitrul arunca în sus mingea,
■£Keșț «rrfăr al ijișcordiei’ atît de disputat. Echipele se în- 
jrpntă chior de la începvt eu toată cerbicia. Pasele func- 
țjtopează perfect, jocul pașilor este calculat cu precizie, 
fentele fac Breșe adînci pregătind săritura înaripată spre 
coș. Asistăm la o partidă de zile mari, impecabilă, din 
Care nu lipsește nimic din ceea ce face farmecul specta
colului sportiv. Și totuși... Parcă lipsește ceva. Unde este 
suportul aplauzelor, al încurajărilor, acel fond sonor care 
însoțește, de obicei, orice acțiune reușită ? Spectatorii stau 
neclintiți pe locurile lor, își rețin cu strictețe aplauzele 
firești, amînîndu-le pentru final. Așa e legea locului. Ne 

. aflăm sub cupola Operei, partida de baschet descrisă aci 
are loc pe scena luminată de orga multicoloră a reflec-

.. 1 se intitulează acest spectacol prezen
tat de baletul Operei Mari din Paris, în cadrul Festivalului 
internațional „George Enescu*. Ideea a avut-o acum cinci 
ani tînărul coregraf francez Mîche! Descombray, cel care 
succedează unor iluștri înaintași în arta dansului. O temă 
de sport în repertoriul celui mai vech'î teatru de balet din 

,-'3. tofui origini se pierd în vremurile Caterinei de 
Medicis și ale lui Ludovic al XlV-lea, acolo unde au dan-

Capitalei au evoluat numai ju
cători de la Steaua, minus 
cei selecționați în lotul repre
zentativ ’). Sportivii noștri au 
făcut totul ca să termine jocul 
cu un rezultat cît mai onora
bil. S-au remarcat Kravcenko, 
Bugaenkov. Mondzelevski, Si
biriakov de la învingători, Po- 
rojnicu, Rauch și Rotaru, de 
la învinși.

Au arbitrat bine I. Covaci 
(România) și B, Leonov 
(U.R.S.S.).

A. B.

(Continuare în pag. a 2-a)

0 verificare 
utilă ia volei
România 3 
Polonia 1

( l.L'J, 22 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Amatorii 
de volei din acest oraș au 
avut prilejul de a-și face o 
bună „încălzire44 în vederea a- 
propiatului turneu internațio
nal, asistând vineri seara Ia 
o partidă amicală între selec
ționatele României și Poloniei. 
Meciul a plăcut oferind celor 
prezenți în Sala sporturilor 
un, spectacol agreabil. Și, în 
plus, satisfacția unei victorii 
a echipei noastre : 3—1
(12, T2,—10, 10).

Voleibaliștii români au fact 
mai buni la începutul și la 
sfîrșitul acestei întîlniri, cîș- 
tigînd destul de ușor primul 
și ultimul set. în aceste pe
rioade de joc ei au evoluat 
cu întregul lor potențial va
loric, manifestând siguranță și 
varietate în acțiuni. Din pă
cate, întâlnirea cu voleibaliștii 
polonezi a scos la iveală și 
unele inegalități în comporta
rea selecționatei române.

Echipa Poloniei s-a prezen
tat mult remaniată, cuprinzînd 
numeroase clemente tinere, 
care au „sclipit44 în unele mo
mente, dovedind justificată 
încrederea ce li s-a acordat.

Selecționata noastră a jucat 
în această partidă în forma
ția : Schreiber, Drăgan. Udiș- 
teanu (Stoian), Smerccinschi 
(Bartha), Cozonici, Bartha 
(Ganciu. Derzei), rernarcîn- 
du-se în mod deosebit Dră- 
gan, Cozonici. Barlha. I diș- 
teanu și Smerccinschi. De la 
oaspeți ne-au plăcut mai mult 
Sierszitl'ki, Paszkiewicz, ^kn- 
rek, Siwek. Bun arbitrajul cu
plului clujean P. V«mrw «i
V. Chinreartii.

CONSTANTIN FAUR



Trimisul nostru specia! la „Cupa ladran", ADRIAN ’

DIN NOU MECIURI DE MARE ATRACȚIE
© La Voulte joacă Ia lași

® Beziers iși începe turneul

in tara noastră

încerce acumu- 
prețioase ca... 
rugbiștilor din 
ca și metalur-

Suporterii „ovalului", în special 
cei din Capitală, au din nou prile
jul de a urmări meciuri intere
sante la sfirșitul săptămînii. Este 
vorba, desigur, de întilniri din di
vizia A, dar și de confruntări ro- 
mâno-franceze între echipe de club 
valor oase.

Astfel, în cadrul etapei sint pro
gramate 3 meciuri: Precizia Săcele 
— Progresul în țară, Gloria — Știin
ța Petroșeni și Steaua — Rulmentul 
Birlad in București. Este de aștep
tat ca săcelenii să 
larea de puncte 
oxigenul în dauna 
str. Dr. Staicovici,
giștii bucureșteni în compania stu
denților din Valea Jiului. în 
schimb, Dinamo și Steaua, în de
plasare și, respectiv, „acasă", păs
trează clar prima șansă.

La Iași, „XV“-le Iui Brobotă, își 
continuă sezonul internațional. Po
litehnica, înfruntă redutabila echi
pă a fraților Camberabero, La 
VauHr. Evident, calculul hîrtiei 
arată un oarecare echilibru de 
forțe pe care francezii vor încerca 
să-l strice in favoarea lor, pentru 
a-și încheia turneul cu o victorie.

în Capitală — un nou debut de 
turneu : Gri vii a Roșie — Beziers. 
Cunoștințe vechi, grivițenii și „Ies 
Bilterois". cum li se spune oaspe
ților, reprezintă forțe rugbistice de 
anvergură internațională care ne 
anunță un joc demn de văzut.

Ne mai rămine insă, în încheie
re, datoria de a lansa un apel ge
neral la sportivitate, incluzîndu-i 
în adresanți nu numai pe jucători, 
ci și pe antrenori și spectatori, a 
căror puma îndatorire pe teren și 
pe marginea lui este de a contribui 
la progresul acestui sport printr-o 
atitudine corectă. Pentru că nu vic
toria cu orice preț (sau prin orice 
mijloace...) constituie esențialul !

ALTER!

Prudență exagerată și... România

Echipa franceză de rugbi A. S. Beziers suride obiectivului...

CURAJ SI
Am publicat în ediția de ieri a 

ziarului nostru sancțiunile dictate 
de F.R.R. împotriva celor vino- 
vațî de incidentele petrecute la 
jocul Dinamo București — Grivița 
Roșie. De data aceasta, o dată cu 
pedepsele dictate contra celor ce 
au încălcat în mod grosolan nor
me elementare de comportare pe 
un teren de sport, comunicatul 
sancționează, de fapt, și o situație 
asupra căreia socotim necesar să 
ne oprim. Pentru că, limitarea 
„pugilatului" de simbătă Ia faptele 
în sine, ar însemna escamotarea 
din discuția opiniei publice a unei 
stări de spirit dintre cele mai 
periculoase.

Analiza aprofundată, judicioasă, 
de către federație, a faptelor pe
trecute a scos la iveală adevăratul 
vinovat : concepția falsă despre în
trecerea sportivă care s-a infiltrat 
nu in puține dintre colectivele 
rugbistice. Ceea ce a generat mani
festări mai vehemente decît în alte 
dăți a fost doar surplusul de ten
siune, existent încă înainte de înce
perea meciului. Miza importantă a 
acestui joc, alăturată susamintitei 
concepții defectuoase și, din păcate, 
completată de larghețea impru-

BUCURfȘTIUL A CUCERIT „CUPA IIlfilUMHIH'
A. Parnavelas (Crișana) — nou record republican de juniori

In sala de sport de la Grupul șco
lar al Uzinei de autocamioane din 
Brașov s-a desfășurat ultimul act al 
«onipetiți-ci de haltere dotată cu 
„Cupa regiunilor". în finală au luat 
parte 63 de sportivi, reprezentînd re
giunile Argeș, Banat, Brașov, Cluj. 
Crișana, Dobrogea, Galați, Iași, pre
cum și orașul București (din care 
au lipsit —conform regulamentului— 
•maeștrii sportului).

•O mențiune specială lui A. Par- 
uaveJas (Crișana). care a stabilit un 
mu record republican de juniori la 
'Categori-a 56 kg, cu o performanță de 
28:» kg la total (v.r. Tibcriu Apostol 
st?2.r> kg».

lată primii vrei clasați la fiecare 
categorie dc greutate : cot. 56 kg : 
1. A. Pania vela s (Crișana) 285 kg 
(90 impins+80 smuls +115 a- 
rtmcal), 2. P. Bostan (Or. Buc.) 269 
Kg, 3. I. Sorescu (Brașov) 245 kg ; 
eu/. 60 kg: 1. A. Wagner (Brașov) 
310 kg (954 92,5+122,5), 2. N. 
Gabor (Or. Buc.) 305 kg, 3. M. 
©hilar (Crișana) 270 kg ; cat. 67,5 
kg: I. C. Client (Or. Buc.) 325 kg 
<100-4-100 1-125), 2. Al. Voinar
(Cluj) 312.5 kg, 3. V. Popa (Cri
șana) 307,5 kg; cat. 75 kg: 1. Al. 
Voîcu (Cluj) 327,5 kg (107,5+ 100-J— 
120), 2. I. Schmidt (Banat) 325 kg, 
3. C. Tartler (Brașov) 315 kg ; cat 
82.5 kg: 1. C. Dumitru (Or. Buc.) 
3&5 kg (llO+HO+145), 2. Șt. Ia- 
Totfek (Cluj) 350 kg, 3. G. Petacov

(Galați) 327,5 kg; cat. 90 kg: 1. 
L. Kato (Cluj) 385 kg (115+120 + 
150), 2. L. Kollar (Or. Buc ) 372,5 
kg, 3. G. Popovici (Brașov) 322,5 
kg ; mi.+90 kg : 1. I. Vlădăreanu 
(Or. Buc.) 390 kg (130+110+150), 
2. Ol. Pop (Cluj) 355 kg, 3. Ă. 
Kulics (Crișana) 350 kg.

„Cupa regiunilor" a revenit echipei 
orașului București ai cărei oompo- 
aenți a«i totalizat 2 270 kg. Pe lo
curile următoare s-au clasat : 2. Cluj 
2 215 kg, 3. Crișana 2 077 kg, 4. 
Brasov 2 067 kg, 5—6. Banat și Ga
lați 2000 kg.

CAROL GRUIA - coresp. principal

Duminică 
„SPORTUL POPULAR* 
Ziarul nostru va apare du

minică, 24 septembrie, cuprin- 
zînd ample cronici și comen
tarii de la cuplajul de fotbal 
interbucureștean „Turul Româ
niei" ca și de la alte compe
tiții sportive de sîmbătă, din 
țară și de peste hotare.

Corespondenții smt rugați să 
telefoneze relatările lor redac
ției SÎMBĂTĂ, 23 SEPTEMBRIE, 
DE LA ORA 17.

Unde mergem azi ?
© TENIS DE MASA • Sala Floreaaca, de la orele 9 și 17 2 întreceri în 

cadrul „Cupei României*4.
• HANDBAL : Terenul Dinamo, ora 17,15: Dinamo — Universitatea 

Buc. (mase. A).
• FOTBAL : Stadionul „23 August*, ora 14,15 : Rapid — Progresul ; ora

)6: Dinamo — Steaua (meciuri în cat. A); A.S.A. — Autobuzul (cat. I, oraș 
Buc.) teren Steaua, ora 16. '

• BASCHET ; Teren Universitatea I, de la ora 17 : P.T.T. — Aeronau
tica (m), Sănătatea — Metalurgistul (m), Proiectantul — IPROMET (m), 
e.P.R. 30 Decembrie" — Steaua H (m) ; Teren Universitatea II, ora 17 : 
Academia militară II — Electrificarea (m); Teren Universitatea III, ora 
17: SPOB — BNRSR (m) meciuri în cadrul „Cupei de toamnă11.

• VOLEI : Confecția — Sănătatea (feminin, cat. I oraș Buc.), teren Con- 
tectfa, ora 16,30.

EXIGENTA
dentă — pînă la urmă chiar vino
vată — a arbitrajului, au dus la 
izbucnirea violentă a unor animo
zități latente. Iar ocazia de a dis
cuta analitic aceste triste eveni
mente ne-a arătat că noțiunea de 
intîmplare nu poate fi invocată : 
fapte ca acelea de pe stadionul 
Republicii se mai pot întimpla și 
in alte părți (și, de fapt, s-au și 
intîmplat), pentru ca ,.suita" unor 
secții incepind cu cei mai ti
neri jucători, oontinuind cu eonsa- 
crații formației și terminind cu 
antrenorii, tehnicienii sau activiștii 
acestora, cultivă, conștient sau nu. 
un climat de ură. Rugbiștii nu sint 
niște gladiatori care luptă pe prin
cipiul „ori eu, ori el" !

Iată ce sancționează, la urma ur
mei, hotărîrile adoptate.

Adresăm cele mai sincere felici
tări Federației române de rugbi 
și organelor sale de resort pentru 
fermitatea arătată în luarea aces
tor măsuri. Nu s-a ținut seama de 
faptul că ele vizează primele două 
echipe ale țării, numeroși jucători 
din lotul reprezentativ, că ar pu
tea influența chiar desemnarea 
campioanei. Unanimitatea cu care 
a votat Biroul federal este o ve
ritabilă probă de curaj și de exi
gență. Multe federații ar avea de 
învățat din ea !

Fără îndoială, opinia publică a 
primit cu satisfacție măsurile prin 
care bătăușii și huliganii au fost 
țintuiți la stilpul infamiei. Progre
sul sportului cu balonul oval de
pinde în mare măsură și de edu
carea tuturor rugbiștilor. Se im
pune, deci, crearea și cultivarea 
statornică a unui 
fectă sportivitate, 
singurul care dă 
biului. Este trist 
foarte neplăcut că 
dar cazul în speță 
tuturor celor ce îndrăgim cu ade
vărat acest joc, drept un punct de 
plecare în formarea și menținerea 
unui autentic fair-play.

Să facem totul pentru ca ideea 
„cel mai bun cîștigă" să devină și 
in rugbi o realitate !

G. RUSSU-ȘIRIANU

J —
De mai bine de 24 de ore, 

cele șapte echipe angajate în 
disputa celei de-a a _ 
brovnic. Nici 
o mai bună alegere pentru fi
nalul marelui 
decît această 
a rivierei iugoslave.

Meciul inaugural a pus față 
în față două echipe de forțe 
sensibil egale : România și R. D. 
Germană, care nu au putut fi de
partajate decît printr-un singur 
gol, înscris cu 30 de secunde 
înainte de fluierul final al ar
bitrului J. Dirnweber. Au cîști- 
gat jucătorii germani cu 4—3 
(1—0, 1—2, 1—1, 1—0), dar tot
atît de bine victoria putea re
veni românilor. Cînd mai era 
doar un minut de joc și ambele 
echipe aveau, la scorul de 3—3, 
cîte două puncte de penalitate, 
un contraatac al echipei noastre, 
oprit neregulamentar, ne-a adus 
o lovitură de la 4 m. Victoria 
a stat în mina aceluiași Zahan 
care, cu o seară înainte (și chiar 
în repriza a doua a acestui 
meci), a șutat fără greșeală. De 
data aceasta, însă, aruncarea că
pitanului nostru . nu a mai avut 
precizie și Fehn a reținut fără 
dificultate. Apoi, 
man și-a 
contraatac
nut o lovitură . identică. Numai

treia ediții
Cupei Jadran" se află la Du- 

nu se putea parcă
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adevărată comoară

portarul ger- 
lansat coechipierii pe 

și aceștia au ob(i-

PE ECHIPE
Duminica, se reia campionatul 

republican de lupte pe echipe. Cu 
această ocazie este programată 
etapa a III-a a categoriei B. La 
„greco-romane", întîlnirile vor 
avea Ioc în orașele Cîmpulung 
Muscel, Rădăuți, Ploiești (seria 
Sud), Arad, Oradea, Baia Mare 
(seria Nord). Pentru „libere", ora
șele gazdă vor fi: Constanța, 
București, Tîrgoviște (seria Sud), 
Arad, Orșova, Deva (seria Nord). 
Intrucît la Arad sint programate 
două întilniri, cea de „libere" se 
dispută simbătă.

întîlnirea din Capitală (Meta
lul Buc. — I.M.U. Medgidia — 
Rapid Buc.) are loc duminică de 
la ora 10, în sala Centrului de an
trenament „23 August".
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Un 
s-ar fi părut mai 
jucătorii noștri au 
rios tribut pentru 
de Mureșanu de 
tanță și pentru penalitatea ra
tată de Zahan. Le-am putea re
proșa, în plus, o greșită orien
tare tactică. Este vorba 
denta exagerată cu care 
ționat în atac și care a 
nespus de mult sarcina 
germane. De asemenea, 
înțeles nici schimbările 
în repriza decisivă, 
culescu și Szabo, 
tunci se dovediseră foarte utili, 
au fost înlocuiți.

Cele două selecționate au evo
luat în următoarele formații: 
ROMÂNIA : Mureșanu — Firoiu, 
Zahan, Szabo, Kroner, Novac,

egalitate ml 
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Maria Alexandru se întrec

FINALELE DE
La capătul unui sezon bogat, așii 

padelei și pagaiei au prilejul să se 
întreacă iarăși, alături de alți pre- 
tendenți la „panașul" sportiv. Este 
vorba de finalele campionatului 
republican de mare fond la caiae- 
canoe. Concursul' se desfășoară 
astăzi după următorul program : 
de la ora 6, caiac simplu, dublu. 
Kt (masculin) SI«W m și caiac

RUSEI fc]

Sala Floreasca avea — ieri di
mineața — un aspect foarte plă
cut, familiar amatorilor de m«i 
competiții de tenis de masă: o 
iluminație corespunzătoare, mese 
frumos aliniate (cinci pentru me
ciuri și una de încălzire)» un 
corp compact de arbitri înlr-o ți
nută vestimentară impecabilă. IJn 
asemenea cadru facilitează — de
sigur —- și pofta de joc a par- 
țicipanților grezenți la finala -Cu
pei României", organizată de fo
rul de specialitate.

Chiar din prima zi nu au lipsit 
surprizele. De exemplu, doi din
tre cei vizați pentru Balcaniada 
de la Antalya (Turcia), jucătorii 
Silviu Dumitriu și Virgil Sîndea- 
nu s-au aflat in mare încurcătură 
în fața adversarilor. Dumitriu a și 
suferit o înfrîngere netă 
din partea lui Seulivani, 
deanu, deși a cîștigat ou :
20, 10) la tînărul Lazăr 
Cluj), scorurile seturilor

tot așa f 
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simplu, dublu (feminin) Ș 000 
După-amiază, de la ora 15, 
probele de simplu și dublu 
tot pe 20 km.

Federația de specialitate
nuntă că „marelui fond“rii va urma 
ultimul concurs al sezonului, „CRI
TERIUL OLIMPIC", ale cărui fi
nale au fost n-programate pentru 
17—19 octombrie.
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Toate ptnzele sus ! Caravana s nai purilor înaintează, în șir indian, 
pe „deșertul de ape" al Siutghiolului.

Veliștii iși desemnează campionii
MAMAIA (prin telefon). De cite- 

va zile au început, pe Siutghiol, 
finalele campionatului republican 
de iahting. La competiție participă 
51 de ambarcațiuni, în cadrul a trei 
clase. Iată care sint fruntașii clasa
mentelor generale, după 3 regate : 
firm. 1. Gh. Nicolcioiu (Electrica 
Constanța) 8,7 p, 2. Remus Opreanu 
(I.D.E. Buc.) 11,7, 3. Ștefan Purcea 
(I.D.E. Buc.) 16,7 p ; snaip. 1. I.D.E. 
București (Năvodarii + Ancuța) 
8,7 p, 2. I.S.E. București (Gelles + 
Podeanu) 11,4 p, 3. I.S.E. Buc. 
(Anastasescu + Nistorescu) 16 p ; 
star. 1. I.D.E. București (Dumitriu 
+ Iliescu) 3 p, 2. I.D.E. Buc. (Lun- 
gu + Tomiuc) 6 p, 3. Electrica 
Constanța (Băiceanu + Stănescu) 
19,4 p ; F.D. („Olandezul zburător”): 
1. Electrica Constanța (Alexandru 
+ Zama) 3 p, 2. Electrica Constanța 
(Apostol + Nemeș) 11 p, 3. Electri
ca Constanța (Culică + Ene) 21,4 p.

CORNEL POPA și E. PETRE

corespondenți



transmite:

3-4
, Culineac, 

Fehn — 
Bcillerstăd, 
Hermans.

iropeni nu 
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3 1 0 23— 9 7
3 11 15—13 7
2 2 0 19— 9 6
3 0 1 10— 8 6
1 0 3 9—15 2
10 4 18—31 2
0 0 4 11—20 0

ARBITRII MECIURILOR
= e U.T.A. — STEAGUL ROȘU : N. MOGO- 
=== ROAȘE (Craiova) la centru, M. Bolan (Ir. Se- 
= verinj și V. Grigorescu (Craiova) la tușă;
= © FARUL — UNIVERSITATEA CLUJ : I.
== DRĂGHICI la centru, M Cîțu și A. Grigorescu 
== (toți din București) la tușă ;

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETRO-
== LUL: N. MIHĂILESCU la centru, C. Manusaride 

și G. Retezau (toți din București) la tușă ;
® A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL: O. COMȘA

(Craiova) Ia centru, A. Ene (Craiova) și S. Dră- 
gulici (Tr. Severin) la tușă ;

• DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA : GH. 
POPOVICI la centru, Gh. Vasilescu I și Con
stantin Costică (toți din București) la tușă ;
• F. C. ARGEȘ — DINAMO BACĂU : S. MU- 

REȘAN (Turda) la centru, R. Săbău și Gh. Vereș 
(ambii din Cluj) la tușă ;

« RAPID — PROGRESUL: A. BENTU la cen
tru, I. Hrisafi și M. Sadoveanu (toți din Bucu
rești) la tușă.

La Graz, echipa reprezentativă 
de tineret a țării noastre a obți
nut o frumoasă victorie în fața 
speranțelor fotbalului austriac. 
Ea a lăsat o frumoasă impresie, 
fiind aplaudată la scenă deschi
să de cei 5 000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Liebenau, buni 
cunoscători ai jocului cu balonul 
rotund.

A ■ ■ //naniei 
băieții
ins. în sfîr- 
:ilivă parti- 
ite a spor- 
, și în pro- 
r.
emei, tur

— Hariga 
iridon 3—0, 
0, Lesai — 
nescu 3—0; 
iminatoriu : 
seu 3—0,
Doboși — 
Alexandru

azi, de la 
a ora 9.

BOC

grafic
I

1)

cît mai fi
rn cerut tî- 
impozitorul 

crie mu
și abatea 

le coregra- 
ziasm, ani- 
d simpatie 
câ, astfel, 
1963, bas
na Operei 
- a rămas 
lui in cinci 
o dovadă 

au avut

este pres- 
Atanasoff.

ii, nu face 
9 se întrec, 

arabescu- 
este al li
căre n-a 

iata șansă 
jlori vii al 
al nâzuin- 
;port, i se 

de a se 
ida jucată 

alta, pe 
ta pe ari- 
îi este o 
I interpre- 

baietului 
care con- 

e împlini- 
încununa- 
tocmai el 
și punctul 
ei partide

Autorul, 
interpreții 

u reușita 
înscrie pe 
udevârat 

e pe ma- 
impresio- 

3 fidelita- 
a urmat 
inspirație, 
lingă ta

că, o asi- 
;ntare, o 

remarca-

ct marcat 
pietutin- 

are preț.

La masa ce a avut loc după 
meci, dl. W. Hartman, președintele 
ligii d.e fotbal din regiunea Graz, 
un om trecut de 60 de ani, și care 
a văzut mult fotbal în viața «a, 
declara : ..Am fost impresionat de 
români. Prin ritmul jocului susținut, 
prin combinațiile realizate, ei s-au 
impus în fața echipei noastre. Cu 
cîtva titup înainte, in Austria au 
jucat ți alte echipe străine. 
Pot să spun că echipa română 
se situează peste valoarea acestora. 
Cînd vei vedea în campionatul 
Austriei un jec cu cel prestat de 
români voi fi foarte bucuros și în
crezător în viitorul fotbalului nos
tru". Iată declarația unui specia
list, la care se pot adăuga și co
mentariile elogioase ale presei, în
deosebi cele din cotidienele „Die 
Presse" din Viena și „Nene Zeit“ 
din Graz.

De la început, trebuie să spu
nem că antrenorii C. Teațcă și D.

DIALOG CU CITITORII
într-o amplă scrisoare trimisă 

redacției, cititorul I. Țăranii din 
Constanța — str. Hatmanul Ar
bore 44 — face o paralelă între 
cazul jucătorului Pop și acela 
al lui Sasu, reproșînd federa
ției de fotbal tratamentul inegal 
aplicat. După opinia sa, federa
ția ar trebui să intervină pe 
lîngă clubul din Baia Mare în 
vederea obținerii dezlegării lui 
Sasu, așa cum a făcut-o și pen
tru Pop.

Fără a deveni purtătorii de 
cuvint ai federației, îi putem 
răspunde autorului scrisorii că 
situațiile în care s-au aliat cei 
doi jucători sînt cu totul dife
rite. Pop și-a făcut studiile la 
lași, jucînd la U.S.M.S. pe baza 
unei înțelegeri cu clubul U.T.A., 
iar acum, la absolvirea lor, 
era firesc ca el să se reîn
toarcă lingă familia lui, la Arad, 
cu atît mai mult cu cît și re
partizarea ce i s-a dat de către 
comisia guvernamentală îi oferea 
această posibilitate. Refuzul clu
bului ieșean de a-i da dezle
gare lui Pop a fost considerat 
ca un abuz, motiv pentru care 
federația s-a decis să intervină. 
Altfel stau lucrurile în ce-1 pri
vește pe Sasu, care și-a părăsit

fost la
Schikru au reușit să prezinte pe 
teren o echipă sudată, cu jucători 
dornici să facă tot ce le stă în pu
teri. Lucru pe care l-au reușit pe 
deplin. Imediat după lovitura de 
începere, echipa noastră a pornit 
în viteză la atac, în același mim ut 
Lucescu și Strîmbeanu șutind peri
culos la poartă. Era semnalul ac
țiunilor ofensive care, spre surprin
derea gazdelor, nu aveau să se 
termine timp de 45 de minute. Aus
triecii au încercat să temporizeze 
jocul, tactică ce le-ar fi convenit, 
fiind buni tehnicieni, dar, în gene
ral, Ifle'nti. Tactica însă nu le-a iz
butit. Cu ieșiri rapide din apărare, 
cu pase dintr-o bucată, cu de
plasări efectuate în mare viteză, de 
pe o parte pe alta a terenului, fot
baliștii noștri și-au sufocat pur și 
simplu adversarii. La mijlocul te
renului, echipa noastră a avut în 
Strîmbeanu și Deselnicu doi oa
meni neobositi, adevărate pistoane 
care au făcut legătura dintre apă
rare și atac. Ei au dominat mijlo
cul terenului, de unde au lansat 
zeci de atacuri. Apoi, colegii de 
linie ai lui Lucescu n-au mai cău
tat poziția ideală de șut, au evitat 
contactele directe cu masiva apă
rare adversă, și au șutat foarte 
mult la poartă. în prima repriză, 
de 22 ori balonul a fost expediat 
spre poarta austriacă. în acest 
ritm alert s-au creat uneori faze 
frumoase, aplaudate de publicul 
crescut la școala austriacă de fot
bal. în minutul 6, de pildă, Kiss 
a centrat, iar Dumifarache a reluat 
spectaculos cu capul la colt. Drib
lingurile rapide ale lui Lucescu, 
îocheiate cu centrări și schimbări 
de direcții neprevăzute, au prins pe 
picior greșit adversarii. în minutul 
27, Lucescu s-a lansat într-un drib
ling prelungit, a șutat din margi
nea careului, mingea s-a lovit de 
un picior, a deviat la Dembrov- 
schi, care a marcat pe sub porta
rul venit la blocaj. în această re
priză gazdele au avut 4—5 acțiuni 
ofensive mai consistente, iar în 
mâi. 11 Schmidradner a șutat de 
la 30 m în bară.

La pauză, ne puneam cu toții 
întrebarea : vor rezista jucătorii 
noștri ritmului sufocant pe care 
l-au impus ? Oare «l-au greșit for- 
țînd atît de mult în primele 45 de 
minute ? Temerile noastre s-au do
vedit neîntemeiate. Partea a doua 
a meciului a fost abordată la fel. 
în minutul 46, Cuperman — la 6 
m de poartă — ratează o intercep
ție cu capul la centrarea lui Kiss, 
dar peste un minut se lansează în- 
tr-o cursă frumoasă pe partea stîn- 

meleagurile natale, plecînd în 
celălalt capăt de țară tără mo
tive bine întemeiate și în con
diții nu prea sportive, lată de 
ce fedeTatia nu poate proceda la 
fel și în acest caz, lăsînd la lati
tudinea clubului băimărean hotă- 
rîrea de a i se da sau nu dez
legarea lui Sasu.

Pe alte două pagini de scri
soare același cititor ne întrea
bă de ce arbitrul Vasile Dumi
trescu nu a acordat penalti pen
tru Farul, in jocul de duminica 
trecută cu Rapid, atunci Cînd 
Lupescu l-a faultat în careu pe 
Kallo. Aici, cel mai în măsură 
să dea un răspuns ar fi însuși 
arbitrul. în ceea ce ne privește, 
am fost, de asemenea, surprinși 
de slabul arbitraj al lui Vasile 
Dumitrescu la acest meci, motiv 
pentru care cronicarul nostru nu 
i-a putut acorda nici măcar o 
stea.

Ne-am fi așteptat, însă (spiri
tul echității ii obliga la aceasta) 
ca cititorul I. Țăranii să-l acuze 
pe arbitru ■ nu numai pentru că 
nu a acordat penalti Farului, 
ci și pentru că a anulat Rapidu
lui un gol valabil în prima par
te a meciului. Dar despre aceas
tă din urmă decizie nejustă tov.

Graz...
gă și nu poate fi oprit decît prin 
fault în marginea careului. Lovi
tura liberă este executată cu boltă 
de Lucescu, și Boc, bine intercalat 
în atac (și bine plasat), trimite 
cu capul în plasă. Gazdele par 
descumpănite de acest 0—-2. Iure
șul nostru nu le dă prilejul unei 
reveniri. „Pică" însă golul lui 
Poindl, care a șutat surprinzător 
și puternic la semiînălțime de la 20 
de metri. Acesta dă aripi gazdelor. 
Echipa noastră trece prin clipe 
grele. Se degajează uneori la în- 
tîmplare. Velea este depășit des de 
excelentul Parits, care în prima 
repriză a stat cuminte în apropie
rea tușei, tn careul nostru e mare 
aglomerație. Dar Boc, Dinu, Desel- 
nicu și, în ultimă instanță, Con- 
stantinescu reușesc să respingă to
tul. Intervine însă o scădere în 
jocul mijlocașilor, pînă atunci ex- 
celenți. O cădere explicabilă, ți- 
nînd seamă cît au alergat.

Dar iată că în locul lui Strîm
beanu a intrat Lupulescu. Un om 
cu forțe proaspete, de care echipa 
avea nevoie. Presiunea la poarta 
noastră durează 19 minute, pentru 
că un contraatac avea să schimb: 
din nou aspectul jocului. Lucescu 
a scos mingea din picioarele lui 
Sara, a înaintat cîțiva metri și a 
șutat. Portarul a greșit, nereținînd 
balonul și Dumitriu III, prezent pe 
fază, a marcat. Golul taie răsufla 
rea adversarilor, readuce echipa 
noastră în atac. Gazdele se apără 
cu desperare. în acest timp, 3—4 
șuturi ale lui Dumitriu au trecut 
ca niște „ghiulele" pe lîngă poarta 
lui Konzilia. Echipa noastră a ter
minat acest meci — în care s-a 
comportat peste așteptări — la fel 
de bine cum l-a început.

Iată. deci, ce înseamnă o 
mare mobilizare și o dorință fermă 
de a obține victoria. Jucătorii s-au 
dăruit total pentru a o cuceri. E- 
chipa noastră a știut să-și impună 
jocul în fața unei formații cu pa
tru titulari ai primei reprezentative 
a Austriei, a fost capabilă să treacă 
peste momentele grele printr-un 
joc sigur în apărare — mai puțin 
Velea. Apărătorii s-au intercalat 
deseori cu succes în atac (Boc, Ve
lea, precum și Deselnicu — mijlo
cașul defensiv). Târ atacanții au 
venit și au ajutat pe fundași în si
tuațiile dificile. La înaintare s-a 
tras din orice poziții — aproape 50 
de șuturi. Și lucrul cel mai impor
tant : s-a alergat mult.

Asistînd la acest joc, ca și la 
cel cu selecționata cluburilor din 
Izrael, se poate afirma că jucătorii 
noștri au avut o comportare mult

Țăranu nu suflă nici un cuvin- 
țel. De ce ?

★
Tovarășul Constantin Logofătu 

din București — bd. Dinicu Go- 
lescu 37 — se arată nemulțumit 
de existența unor păreri diferite 
în cronicile care apar în di
verse publicații despre același 
meci, apreciind că ziariștii spor
tivi țin prea mult seamă de anu
mite simpatii. La rîndul său, teh
nicianul Ion Stanciu din Blaj 
pune în discuție problema no
telor acordate jucătorilor, subli
niind că ele nu sînt, adeseori, 
identicei în „Sportul popular" și 
în revista „Fotbal".

Fără a considera-o • ca fatali
tate, noi admitem că această 
diversitate de opinii este fireas
că și pe deplin explicabilă. Un
ghiul de vedere diferă de multe 
ori de la un cronicar la altul. 
De aceea nici comentariile lor nu 
trebuie absolutizate, ele expri- 
rnînd cel mai adesea părerile 
personale ale cronicarilor res
pectivi. Și în privința notelor 
acordate jucătorilor există aceeași 
relativitate, determinată de a- 
ceiași factori ce țin de persona
litatea cronicarului.

IDEI...
Prin programarea unui joc simbătă (cel de la Petroșeni), din 

etapa a V-a a diviziei A, am putut urmări trei partide, la sfîr- 
șitul cărora, undeva pe carnet, am notai lapidar: idei. Idei 
apărate ca noutăți în arsenalul de luptă al unor echipe, semn 
că antrenorii lor, părăsind inerția, sînt frămîntați să creeze.

Primul exemplu în acest sens ni l-au oferit antrenorii Ion 
Bălănescu și Eugen Mlădiu, care, pentru partida cu Jiul, I-au 
distribuit pe Dobrin într-un rol nou : un fel de „libero" în 
zona de PREGĂTIRE A ATACURILOR, migrind între mijlocași 
și cei din linia întîi. Și astfel, eliberat de sarcinile defensive 
ce-i reveniseră piuă atunci, talentatul jucător al formației 
F. C. Argeș s-a simțit mai în largul său. Datorită clarviziunii 
sale s-a demarca! cu mare economie, anticipînd din fașă direc
ția atacurilor declanșate de petroșeneni sau — în situația in
versă — dirijînd cu oportunitate contraatacurile echipei sale. în 
plus, la fazele fixe, Dobrin a fost prezent în apropierea celor 
două careuri de 16 m, respingînd la cornerele executate de 
adversari și înscriind golul victorios — la lovitura de colț 
expediată de Kraus.

Pe scurt, un rol nou îndeplinit de Dobrin cu eficacitate 
sporită (vezi meciul cu Ferencvaros), întrucît se potrivește ca o 
mănușă posibilităților sale : capacitate de efort mai redusă (deci 
necooformă cu vechile sarcini de mijlocaș pur), în schimb, cu
noștințe tehnice avansate și o mare clarviziune a jocului.

★

O mostră de evadare din inerție, de căutări creatoare ne a 
furnizat-o și noul antrenor al Progresului, Cornel Drăgușin, 
care, exasperat de ineficacitatea atacului (zero goluri pină la 
meciul cu A.S.A, Tg. Mureș), a încercat o idee : folosirea funda
șului Georgescu pe post de înaintaș central, alături de Ma- 
teianti. Efectul în spațiul de joc ? In locul mini-paselor și al 
combinațiilor leale, duse pînă la nesfîrșit, am văzut acțiuni 
mai simple și mai eficace, datorită plusului de. forță adus de 
Georgescu în zona de finalizare, „cîmpul adevărului" cum a 
numit sugestiv cineva această importantă porțiune a terenului. 
Efectul pe... tabela de marcaj ? 4 goluri, înscrise de atacul 
Progresului, dintre care unul opera lui... Georgescu.

Nu știm în ce măsură „ideea Georgescu1* va „ține" și în 
continuare. Deocamdată, însă, ea a da! rezultate, înlăturînd o 
schemă rigidă, stereotipă și cu efecte psihice negative în 
jocul echipei.

Să sperăm că exemplele oferite de antrenorii echipelor F. C. 
Argeș și Progresul vor fi... molipsitoare.

LUCESCU

mai bună acum. Boc, Dinu, Strîm
beanu, Deselnicu, Lucescu și Cu
perman pot fi notați cu foarte bine, 
iar restul (cu excepția lui Dumitra- 
che) cu bine. Rămîne ca viitoarea 
confruntare internațională 
(MIERCUREA VIITOARE CU E- 
CHIPA DE TINERET A TUR
CIEI) să confirme jocul bun pre
stat de tinerii noștri fotbaliști la 
Graz.

CONSTANTIN ALEXE

Este adevărat că cronicarii de 
fotbal se mai consultă între ei 
în timpul meciurilor, dar nu se 
poate ajunge chiar pînă la o ali
niere a punctelor de vedere. 
Căci dacă s-ar realiza această 
aliniere, ar fi suficientă o sin
gură cronică pentru toate ziare
le. Situație care n-ar mulțumi 
marea masă de cititori.

★
Profesorii Nicu Marian și Petre 

Andrițoiu din comuna Țuglui, 
raionul Craiova, ne atrag aten
ția că ziarul nostru nu publică 
cu aceeași operativitate în nume
rele sale de luni fotografii dez la 
meciurile disputate duminică la 
Craiova (așa cum procedăm, de 
pildă, în cazul altor orașe: 
Ploiești, Brașov, Cluj etc.).

Ținem să-i asigurăm pe citi
torii noștri că nu există la mij
loc dezinteres. Dimpotrivă. Am fi 
foarte mulțumiți dacă am putea 
obține duminica seara, la o oră 
potrivită pentru noi, imagini foto 
de la jocurile susținute pe teren 
propriu de echipa craioveană. 
Sîntem, deocamdată, în imposibi
litate de a publica asemenea fo
tografii deoarece în Craiova nu 
există încă o instalație pentru 
telefoto.

C. FIRĂNESCU

G. NICOLAESCU

LOTO ® PRONOSPORT
De la începutul anului și pînă 

în prezent, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport a distribuit peste 
530 de autoturisme de diferite 
mărci și capacități. Un bun 
prilej de a obține un autotu
rism, cu o sumă infimă față de 
valoarea lui îl reprezintă con
cursul excepțional PRONOEXPRES 
din 24 septembrie, la care se 
atribuie în număr nelimitat au
toturisme : „Renault 16", „Skoda 
1000 „Fiet 850" și .Tra
bant 601”, pentru variantele cn 
6 din 9. în afară de aceste au
toturisme, prin tragere la sorți 
se mai atribuie : 2 „Moskvici* 
cu radio, 2 „Skoda 1000 M.B.*, 
2 „Fiat 850" și 4 „Trabant 601’ 
pentru variantele cîștigătoare cu 
5 din 9 și cu 4 din 9.

Se mai atribuie 100 de EX
CURSII, cu petrecerea Revelio
nului la BRAȘOV și premii în 
bani (de valoare variabilă șl 
fixă). Rețineți ! Azi, ultima zi.

Programul concursului Prono
sport nr. 39 (etapa din 1 octom
brie 1967), este următorul:

I. Cehoslovacia — Spania, ÎL 
Steaua — Universitatea Craiova,
III. Dinamo București — U.T.A.
IV. Universitatea Cluj — JiuL
V. Dinamo Bacău — Progresul,
VI. Steagul roșu — Petrolul,
VII. A.S.A. Tg. Mureș — Rapid,
VIII. F. C. Argeș — Farul, IX. 
Minerul B. Mare — Industria 
sîrmei, X. Atalanta — Juventus, 
XI. Mantova — Inter, XII. Milan 
— Fiorentina, XIII. Roma — Na
poli.
• Cîștigătorii excursiilor cu petre

cerea Revelionului la BERLIN, de U 
tragerea autoturismelor LOTO din 5 
septembrie 1967 (continuare) : Pm- 
copie Nicolm din Ploiești ; Garai 
Tibor din Arad ; Chită Ion din 
Brazi; lordăcliescu Ion din Craiova ș 
Alexandru Doroban/u din Topleț, ra
ionul Orșova, regiunea Banat ; /fia 
Luca din Ploiești ; Tudose Maria dm 
București ; Simut C. din Bucureștii 
Radulescu l'etrică din Băilești, re
giunea Oltenia ; Șerbu Maria dm 
București ; Cinipeanu Nicolae din Po- 
troșeni; L’riedman Mari din Tg. Ocna, 
regiunea Bacău. .

LOTO DIN 22 SEPTEMBRIE

39 2 33 56 69 8 45 68 74 10 90 86 
Fond de premii : 870 744 lei 
Tragerea următoare va avea Io* 

vineri Z9 septembrie 1967, la Bucu
rești.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 37 
DIN 17 SEPTEMBRIE

Premiul excepțional : 1 variantă 
75 000 lei (un autoturism Skoda 1 OM , 
M.B. plus 26 500 lei în numerar); ea-, 
tegoria I : 11,5 variante a 10128 left, 
a n-a : 674,5 a 207 lei; a IU-a : 6 
a 33 lei.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului Văduvescu Constantin 
din comuna Almaj — regiunea Ol
tenia.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

Q



Sportivii români se mențin in fruntea clasamentelor generale
Fișier tehnic
CLASAMENTUL, ETAPEI A X-A :

1. BENNY GROEN (OLANDA) 4 h 46:00,
2. Lothar Borschet (R.D.G.), 3. I. Ar
deleana, (România 1), 4. R. Strand, 5. 
G. Moiceanu. 6. K. Kazmierzak. 7. 
L. Bogers, 8. Cr. Nielsen, 9. P. Mik- 
kelsen, 10—38 H. Prelog, C. Grigore, 
N. Ciumeti, P. Grand, K. Kramming,
E. Rusu, C. Ciocan. V. Sălăjan, C. 
Ciobanu G. Schwab. I. Malcev, J. 
Marek. R. Drechsler. W. Prinsen. Fr. 
Gera, V. Tudor, Gh. Neagoe, St. Cer
nea, J. Zelenka, W. Ziegler, A. 
Gyorfi, Gh. Suciu, F. Stausholm. A. 
Sofronie. H. Stenzel, D. Nemteanu, 
A. Suciu, L Emanuelsen, S. Suditu. 
Au abandonat : G. Trost -(Austria), 
So Nielsen (Danemarca) și C. Gon- 
țea (Voința Ploiești).

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL. DUPĂ X ETAPE : 1. RUSU 
(ROMANIA I) 32 h 50:04, 2. Walter 
Ziegler (România TI) la 1:39, 3. Lot
har Borschet (R.D.G.) 1:56, 4. Gh.
Sueiu (România II) 2:50, 5. Fr. Gera 
(România I) 3:33. 6. N. Ciumeti (Ro
mânia II) 3:48, 7. V. Tudor (Româ
nia H) 4:45. 8. I. Ardeleanu (Româ
nia I) 9:20, 9. Cr. Nielsen (Danemar
ca) 9:39. 10. W. Prinsen (Olanda) 9:55,
11. G. Ciocan (România II) 11:04.
12. A. J. Ek (Suedia) 11:23, 13. J. Ze
lenka (Cehoslovacia) 12:31, 14. G.
Moiceanu (România D 14:15, 15. J. 
Marek (Cehoslovacia) 16:03, 16. R.
Drechsler (R.D.G.) 16:26, 17. C. Gri
gore (România I) 21:00, 18. A. So
fronie (.Voința Ploiești) 22:10. 19. C. 
Ciobanu (Voința Floiești) 23:29, 20.
F. Stausholm (Danemarca) 25:27, 21.
J. Machac (Cehoslovacia) 30:11, 22. 
D. Mickein (R.D.G.) 31:56. 23. P. Mik- 
kelsen (Danemarca) 32:46, 24. Gh.
Neagoe (individuali) 33:50, 25. I. Du- 
dev (Bulgaria) 34:43, 26. K. Kazmier
zak (R.D.G.) 36:54, 27. J. Kasal (Ceho
slovacia) 39:01, 23. șt. Cernea (Vo
ința Ploiești) 40:02. 29. H. Stenzel 
(R.D.G.) 40:19. 30. G. Minneboo (O- 
larida) 40:32. Au rămas în cursă 51 
de concurenți.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1 ROMANIA n 98 h 36:42,
2. România l 98 h 43:20, 3. R. D. Ger
mană 99 h 05:00, 4. Cehoslovacia
99 h 08:21, 5. Danemarca 99 h 09:12, 
6. Voința Ploiești 99 h 17:51, 7. O- 
landa 99 h 31:01, 3. Suedia 100 h 04:31, 
9. Bulgaria 101 h 02:59, 10. România 
tineret I 101 h 12:32. Echipa Austriei 
nu mai contează în clasament.

TRICOUL VIOLET este purtat de 
Borschet (55 p). Pe locurile următoa
re: Cr. Nielsen (51 p), Kazmierzak 
(•88 p). In clasamentul sprinturilor 
conduce Kazmierzak (44 p), urmat 
de Borschel (29 p), V. Tudor (43 p.).

La două etape 
de capătul drumului

Se apropie sfirșitul ! încă două etape și ne vom lua rămas 
bun de la șoselele mîngîiate de adierea toamnei, de la freamătul 
plutonului policrom a cărui imagine ne domină deocamdată 
retina, prezentîndu-ni-l cînd grupat, înaintînd năvalnic în galo
pul pedalelor, cînd răsfirat ca un evantai — în bătaia vîntului, 
cînd întins ca un ogar — în urmărirea vreunui fugar de seamă, 
încă pufin și inimile noastre își vor relua pulsul obișnuit, după 
ce zi de zi au palpitat la priveliștea dramatică a acerbelor bătălii 
de la sprinturile finale. Și condeiele noastre vor părăsi febrili
tatea însemnărilor făcute pe genunchi, în goana mașinii, sau pe 
colțul mesei din oficiul telefonic, în așteptarea legăturii cu Bucu- 
reștiul.

Se apropie sfirșitul! Iată-l pe blondul, longiliniul, taciturnul 
Rusu trăgîndu-și fermoarul tricoului galben pe care îl simte din 
ce în ce mai mult ca un obiect de uz propriu. Iată-l pe iscusitul 
și nervosul Kazmierzak, refăcut după neplăcerile etapei de la 
Arad, legîndu-și sacul plin de punctele smulse în iureșul sprintu
rilor intermediare. Și Mickein cel tenace e gata să-și împacheteze 
laurii de pe domeniile cățărătorilor.

Se apropie sfirșitul! Doar de două ori vom mal vedea masele 
de spectatori marcînd printr-un culoar viu calea spre victorie a 
cicliștilor, concurînd cu arbitrii la desemnarea cîștigătorului.

Apoi va fi liniște. Goncurenții celui de-al XVI-lea Tur al 
României își vor stringe mîinile prietenește, răspîndindu-se pe la 
casele lor in diferite colțuri ale Europei.

Va fi acesta sfirșitul ? Vrem să credem că nu. Tumultul stîr- 
nit de „marea buclă", posibilitățile demonstrate de succesele ci
cliștilor noștri vor mișca, sperăm, resorturile sportului nostru cu 
pedale, vor chema pe șosele noi aderenți, vor completa rezervele 
de piese ale secțiilor de ciclism. Vrem ca viitorul sezon să gă
sească ciclismul nostru mai puternic, pentru ca viitorul Tur al 
României să strălucească mai tare pe firmamentul competițiilor 
europene.

Dar. pină atunci, să gustăm ultimele două etape!

Sprint final la Deva

Comentarii și imagini telefoto de la trimișii noștri speciali 
Hristache NAUWI și Aurel NEAGU.

Etapa Arad — Deva | medie orară
a X-a 1 152 km. 40.354 km

Benny Groen cîștigâtor (și) la Deva, 
dar Zelenka—cel mai combativ om al etapei

DEVA, 22 (prin telefon). Renăs
cut din proprîa-i cenușă, Benny 
Groen a cucerit la Deva a doua 
vitforie consecutivă de etapă. Me
canic pe un compresor folosit în 
construcțiile de șosele, tînărul ci
clist olandez, în vîrstă de 22 de 
ani, locuiește într-un mic orășel — 
Steiweigk — în care toată lumea 
iubește sportul cu pedale. întrebat 
mereu dacă este rudă cu marele 
Tim Groen, Benny și-a pus în gînd 
să-l ajungă. Și, tocmai acum cînd 
batea la porțile lotului olimpic olan
dez, ghinioanele s-au ținut lanț de 
capul lui. Venit cu un sac de ilu

zii în Turul României, el le-a spul
berat încă din primele zile. Sosi
rea după control în etapa înche
iată la Oradea, l-a ambiționat. A 
învins plutonul la Arad și astăzi 
a obținut, din nou, cununa de lauri.

Plecarea din Arad a fost pre
cedată de un moment emoționant. 
O tînără arădeancă — am aflat 
că se numește Liana B. — a venit 
lîngă caravană și. sfioasă, a întins 
primului găsit două buchete de

Sosirea cicliștilor din „Turul 
României" va avea ioc dumi
nică 24 septembrie, în jurul 
orei 17, pe stadionul Republi
cii. Cu acest prilej se va des
fășura un bogat program poli
sportiv, cuprinzînd, printre al
tele, partida de rugbi Grivița 
Roșie - Beziers (Franța).

flori. A fugit repede, dar lîngă 
buchete se afla un bilețel: „Ga
roafa roșie este pentru Emil Rusu, la
leaua galbenă pentru Gabriel Moi
ceanu. iar margaretele pentru bă
ieții din echipa a II-a a României. 
Tuturor, le urez succes deplin!'* 
Florile, artistic lucrate din material 
plastic, se vor număra, desigur, 
printre trofeele sportivilor noștri.

La ora 13.05 starierul a dat sem
nalul de plecare. Căldura e sufo
cantă.

Canicula a încins asfaltul. Baie- 
urile lasă urme pe șosea și Ia rîn- 
dul ei șoseaua lasă... urme — ceva 
mai adînci — pe materialul rulant. 
Se declanșează o adevărată ava
lanșă de pene și mecanicii nu mai 
prididesc cu schimbarea roților. 
Mikkelsen. Gheorghe Suciu.
J.A.E.K. și Ștefan Cernea sînt prin
tre primii care au nevoie de aju
tor. Pentru ari readuce în pluton 
din fiecare echipă rămîne un în
soțitor. Așa se face că ghinioniș
tilor li se adaugă Stausholm, Cio

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
SUBOTICA. Turneul can

didatelor la titlul mondial 
de șah a programat con
tinuarea partidelor între
rupte : Kusnir — Gresser 
Vi—f/t; Nedelkovici — Pe- 
revoznic 1—0; Sokolova — 
Kozlovska 1—0; Heems- 
kerk — Stadler 0—1; Aron
son — Heemskerk V>—Vt. 
în clasament: Stadler 9, 
Aleksandria 7, Nedelkovici 
SVa, Zatulovskaia 6, Nico- 
lau 5f/« puncte.

BARCELONA. Reprezen
tativa de tenis a Spaniei 
și-a asigurat victoria în 
meciul cu echipa Ecuado
rului, din cadrul semifina
lelor interzonale ale „Cu

ASTĂZI...
...va avea loc etapa a Xl-a, 

Deva—Sibiu—Călimănești. 190 
km. Startul se va da la ora 12. 
de pe bulevardul „Dr. Petru 
Groza* din Deva ; iar sosirea, 
Ia Călimănești, se va face în I 
jurul orei 17. Ore de trecere: i 
12,37 — Orăștie, 13.35 — j
Sebeș, 14.10 — Apoldu] de i 
Sus, 14,50 — Sibiu. 16,10 — ! 
Cîineni, 16,40 — Gura Lotru- : 
Iui Puncte de sprint — Sebeș i 
și Sibiu ; punct de cățărare — i 
Apoldul de Sus.

can Și Strand. Trenă cu schimbul, 
și micul grup revine în pluton.

Km. 37 este punctul In care în
cepe marea încercare a lui Zelen
ka. El pleacă de unul singur — 
poate nutrind în sinea lui speranța 
că alți îndrăzneți îl vor urma. 
Cînd vede însă că nimeni nu dă 
semne că ar accepta o astfel de 
colaborare, el se angajează într-o 
luptă senzațională, solitară, cu ca
nicula și vîntul din față. La km. 
39—36 de secunde avans; km. 47— 
1:20; km. 55—1:30. Zelenka nu 
cedează nici o clipă, trimite lanțul 
pe cel mai mic pinion și își so
licită Ia maximum forța pentru a 
înainta cît mai repede. Plutonul 
menține un ritm constant de aler
gare. Sparg Stoicev și B. Groen: 
dar revin. Speriați de faptul că 
nu reușesc să-l mai zărească pe Ze
lenka, cei din pluton accelerează. 
Acțiunea curajosului rutier se nă
ruie. la km. 77, după 40 de km. 
de adevărat contratimp individual, 
este ajuns. Gazetarii îi vor acorda 
titlul de cel mai combativ om al 
etapei.

în comuna Zam. trecem granița 
regiunii Hunedoara. Rutierii au 
fețele roșii, ca para focului. Mii- 
nile caută nervoase bidoanele cu 
apă. Dar apa este caldă și nu-i 
poate răcori. Apropierea Devei 
este o adevărată mană cerească 
pentru cicliști.. Ei se înviorează și 
atacă cu ultimele resurse. Cu 5 
km. înainte de sosire, sparge Vasile 
Tudor. Mecanicul Nicolae Mățăoa- 
nu este însă atît de rapid îneît 
rutierul nostru renrinde imediat 
plutonul. Atacă Minneboo — con
traatacă Moiceanu, Kazmierzak. îna
inte de intrarea pe b-dul _,Dr. Pe
tru Groza" este rîndul lui A. Su
ciu. Plutonul sosește într-o viteză 
de-a dreptul debordantă spre linia 
de sosire. Borschel vrea să cuce
rească cele 30 de sec. bonificație, 
pentru a-I apropia pe Ziegler, dar 
Benny Groen se lansează mai pu
ternic și cîștigă.

pei Davis", conducînd cu 
scorul de 3—0, după dis
putarea partidei de dublu. 
Cuplul Santana — Arilla a 
dispus de Guzman — Oli
vera cu 7—5, 6—8, 3—6,
9—7. 6—1.

PARIS. Asul ciclismului 
francez, Jacques Anquetil, 
a confirmat intenția sa de 
a ataca, în zilele următoare, 
recordul mondial al orei, 
aflat actualmente în pose
sia lui Roger Riviere 
(47,346 km).

BELGRAD — Surprize în 
sferturile de finală ale 
campionatelor Internatio
nale de tenis ale iugosla
viei : Jovanovici — Sang-

ster 5—7, 6—1. 6—2; Fra- 
nulovici — Okker 6—3, 
9—7 (!); Lewandowski — 
Buding 6—0, 1—6, 6—3 (!). 
Pilici l-a învins cu 6—1. 
6—4, pe cehoslovacul Hut- 
ka, care s-a calificat în 
dauna lui Sever Dron. 
Acesta nu a jucat cu Bun
gert, care nu s-a prezen
tat la campionate.

TBILISI. Reprezentativa 
de natație a U.R.S.S. a 
întrecut pe cea a Angliei 
cu 13'8—85. înotătorii sovie
tici au corectat recordul 
Europei la 4x100 m liber 
— 3:35,6 (V.r. — R.D.G.
3:36.8)

MOSCOVA. Meciuri din

I DE PESTE 
HOTAPE

Gh. Florescu pe locul III 
după prima manșă la C.M. 

de talere
BOLOGNA, 22 (prin telefon). — 

125 de concurenți din 29 de țări au 
luat startul în campionatul mondial 
de talere, care se desfășoară pe po- 

, ligonul de la Casalecchio di Reno. 
După primele îou de talere conduce 
austriacul' Meixner cu 98 t, urmat 
de francezul Carega cu 97 t. și de 
reprezentantul nostru Gheorghe Flo
rescu ru 96 t (25 + 23 + 254-23). Pe locu
rile următoare : 4—6. Daraselia
(U.R.S.S.), Pangalos (Grecia) și Lofel- 
macher (S.U.A.) 95 t, 7. Primrose (Ca
nada) 93 t, 8. Rossini (Italia) 92 t. Ion 
Dumitrescu și Ștefan Popovici au 
realizat eîte 87 t. Pe echipe ; 1.
U.R.S.S. 359 t, 2. S.U.A. 358 t, 3. Aus
tria 357 t, 4. Spania 356 t. întrecerile 
continuă sâmbătă și duminică

P. MARMUREANU A MAI TRECUT 
UN TUR, LA TBILISI

în concursul internațional de 
tenis de la Tbilisi, jucătorul ro
mân Petre Mărmureanu a obținut 
o nouă victorie în turul patru al 
probei de simplu, el l-a învins cu 
6—4, 1—6, 6- 1, 6—2 pe Valentin 
Pescenko U.R.S.S.). Alte rezul
tate : Peregudov (U.R.S.S.) — Sa- 
farik (Cehoslovacia) I—8, 6—1,
6—3. 6—2; Korotkov (U.R.S.S.) — 
Roy (Australia) 3—6, 6—4, 6—2,
6—4; Lihaciov (U.R.S.S.) — Mac- 
saî (Ungaria) 9—7, 6—2, 1—6, 
6—4. în sferturile de finală ale 
probei de simplu feminin, Dirni- 
trieva (U.R.S.S.) a dispus cu 6—4. 
6—0 de Allen (Anglia).

IncA un record mondial
PENTRU ROLAND MATTHES !

I
 La numai 24 ore după ce a «o- 

rectat recordul mondial în proba 
de 110 yarzl spate, tînărul înotă-

, tor Roland Matthes (R.D. Ser
ii mană), în vîrstă de 17 ani, a rea

lizat, la Leipzig, o nouă perfor
mantă remarcabilă. El a stabilit 
un noji record mondial în proba 
de 100 tn spate cu timpul de 58,4.

Finișul gimnaștilor 
la Havana

HAVANA- 22 — Coresponden
tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : La Havana a luat sfîrșit 
competiția internațională mascu
lină de gimnastică Speranțelor 
olimpice". Clasamentul final se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S. —
277,30 puncte ; 2. R.D. Germană 
— 271,65 puncte ; 3. Cuba —
268,30 puncte ; 4 România —
263,30 puncte.

ACELAȘI LIDER ÎN TURUL

CICLIST AL BULGARIE...
După 8 etape- în clasamentul 

Turului ciclist al Bulgariei conți 
nuă să conducă cehoslovacul 
Venczel, urmat Ia 4:31 de bulga
rul Ko'ev, care a cîștiqat etapa 
Razgrad—Varna. Cicliștii români 
Egyed și Moldoveanu ocupă locu
rile 31 și, respectiv. 4L în clasa
mentul pe echipe conduce Ceho
slovacia, urmată de Bulgaria. Se
lecționata României ocupă lo
cul 11.

...Șl ÎN CEL AL POLONIEI
Turul ciclist al Poloniei a pro 

gramat etapa a 8-a, disputată con- 
tracronometrului pe o disîantă de 
43 km. A cîștigat cehoslovacul 
Gonczik cronometrat în th 05:00. 
în clasamentul general continuă 
să conducă polonezul Blavdzin 
cu 28 h 25:13, urmat de Kulibin 
(U.R.S.S.) 28 h 32:58.

PE SCURT
cadru! campionatului unio
nal de fotbal : Dinamo 
Moscova — Cernomoreț 
Odessa 1—0, Dinamo Minsk 
— Kairat Alma Ata 3—0, 
Zenit Leningrad — Pahta* 
kor Tașkent 2—2, Ararat 
Erevan — S.K.A. Rostov 
pe Don 2—0, NefțeaniK 
Baku — Șahter Donetk 
1—3. T.S.K.A. — Torpedo 
Kutaisi 1—3, Aripile So
vietelor Kuibîșev - Dina
mo Tbilisi 1—1. în clasa
ment conduce Dinamo 
Moscova cu 40 puncte din 
26 jocuri, urmată de Di
namo Kiev cu 37 puncte 
din 25 jocuri.
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