
Trimisul nostru speriat ROMEO VILARA, 
transmite de la Istanbul

Mîine vor fi cunoscuți 
primii campioni balcanici 

la atletism
• ECHIPA ROMÂNIEI A SOSIT LA ISTANBUL ÎN CURSUL 
NOPȚII DE JOI • UN MARE INTERES ÎN 

JURUL ÎNTRECERILOR CELEI DE-A 26-A EDIȚII A COM
PETIȚIEI BALCANICE

Balcaniadele pot fi trecu
te în rîndul competițiilor 
atletice de amploare. Fă- 
cînd această afirmație, mă 
gîndesc la tradiția lor <37

sfîrșit, Balcaniadele au*fost, 
sînt și vor rămîne pentru 
noi importante examene,

(Continuare in pag. a 3-a)
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

de ani de existență —
26 de ediții), la spiritul 
care le animă și chiar la 
valoarea tehnică a între
cerilor. Balcaniadele ulti
mului deceniu au oferit 
statisticienilor atletismului 
o serie de performante re
marcabile (unul dintre re
cordurile mondiale ale Io- 
landei Balaș a fost oblinut 
la Jocurile Balcanice), în
scrise la loc de frunte în 
listele mondiale. Există o 
diferență apreciabilă între 
rezultatele vechilor atleți 
balcanici și cele ale actua
lilor competitori. în trecut, 
nici un medaliat european 
sau olimpic de pe aceste 
meleaguri (exceptîndu-1 pe 
Spiros Louis — eroul pri- 4 
mului maraton olimpic), 
astăzi, sumedenie de atleți 
care au gustat din paharul 
victoriei în marile între
ceri ale atletismului. în

V. PINCIU
ÎNVINGĂTOR
în prima zj a concursu

lui hipic international de 
la Istanbul, călărețul ro
mân V. Pinciu, a cîști- 
gat una din probele de 
obstacole. în clasament, 
V. Pinciu a fost urmat 
de Karavasiliev (Bulga
ria) și V. Bărbuceanu 
(România),

DRUM BUN SPRE TARA AZTECILOR I
• 15 sportivi români

la „Săptămîna preoliinpică“
• Atleții vor sosi după

Balcaniadă
® TĂNASE MUREȘAIl: Ju vom

schimba aurul pe argint!...“
• ION BACIU: „Titlul

de la București mă obligă 1‘
(în pagina a ll-a : reportajul nostru de la

aeroportul Bâneasa) Pe aeroportul Băneasa, la plecarea sportivilor noștri spre Ciudad de Mexico

încep meciurile ANQUETILA RtUSII!
La Cluj, turneele finale

47,494 KM - NOU RE
CORD MONDIAL AL

ROMANIA U.R.S.S
decisive ale campionatului de tenis

II.IE N.4STASE

cu
rte 
cu
fi,

în general partidele de du
blu bărbați și dublu mixt, 
prinse în programul 
miercuri, s-au încheiat 
rezultate scontate. Ar
totuși, de menționat rezis
tenta opusă de tinerii A. 
Viziru — Navrotki adversa
rilor lor mai experimentați, 
Bosch și Serester — cărora 
au și reușit să le „smulgă" 
un set. Pînă la urmă însă, 
diferența de valoare și-a 
spus cuvîntul. De aseme
nea, meciul de dublu mixt, 
Florica Butoi, Sântei—Vale
ria Balaș, Mârmureanu a 
dat Ioc la o înirecere 
foarte disputată, terminată 
cu victoria meritată a pri
mei perechi.

Rezultate tehnice, dublu băr- 
bați, turul îl : Dron. Che- 
recheș-Boldor, Stan 6—1, 6—2,
6— 3. Mita, Cruceanu-Hutzl, C.
Hărădău 6—0, 6—2, 6—0, Măr- 
mureanu, C. Năstase-Spătaru, 
Horvath 6—3, 6—2. 6—0, Po-
povici, D. V iziru-Boaghe, Sân
tei 6—1, 6—0. 6—4, Bosch. £e- 
rester-A. Viziru, Navrotki 6—4.
7— 5, 3—6, 6—2, Marcu, Dumi- 
trescu-Negru, Tîlpeanu
7—5. 6—2, D. Hărădău, 

șan-Balogh, Ovici 6—3, 
6—3, 7—5, Tiriac. I.
tase-Țereanu, S'zabo 
6—1, 6—0 : dublu mixt, 

11 : El. Dumitrescu, I.
se-Negrea. Cherecheș 6—2, 6—3, 
Boboc, Boaghe-Cîrnaru, Șuto 
6—3, 6—2, Butoi, Santei-Balaș, 
Mărmureanu 6—3, 8—6, M. Cio- 
golea, Țiriac-Rado, D. Viziru 
6—4, 6—4. Horșa, Serester-Ve- 
rone, Cruceanu 8—6, 6—1.

Astăzi, programul de pe te
renurile Progresul este ur
mătorul : de la ora S : simplu 
femei (sferturi de flinalw),

meciuri de dublu bărbați și 
dublu femei ; de la ora 14,30: 
simplu bărbați, optimi •_ I. 
Năstase-Mita, Dumitreiscu-D. 

Viziru, Mărmureanu-Mureșan, 
C. Năstase-Serester, Santei- 
Popovici. Bosch-Marcu, Dron- 
Boaghe, Tiriac-Negru partide 
de dublu mixt (sferturi c?e 
finală).

OREI
MILANO, 27 (Agerpres)— 

Celebrul ciclist francez 
Jacques Anquetil a făcut 
pe velodromul Vigorelli o 
tentativă ' ' ’
recordului 
Tentativa 
cununată _ ____
tanța parcursă de el în 
cele 60 de minute fiind 
de 47.494 km ! Recordul 
mondial precedent — 47,347 
km — fușese stabilit pe 
același velodrom în anul 
1958 și aparținea lui Roger 
Riviere.

de doborîre a 
mondial al orei, 
sa a fost în
de succes, dis-

I

I
I

DERBIUL PRIMEI ZILE
Y. MATSUDAIRA (JAPONIA) PRONOSTICHEAZA NOASȚRÂ

VICTORIA
CLUJ (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). Intere
santa competiție interna
țională de volei (masculin), 
care se desfășoară în lo
calitate, a ajuns la ultima 
ei fază — turneele finale. 
Prin reportarea scorurilor- - - - - - - - - - - - - - !

Steaua în turul doi al „Cupei cupelor** I

6—2,
Mure-

5— 7, 
Năs-
6— 1, 
turul

Năsta-

■“JI
Deschiderea festivă a anului sportiv școlar

© REZULTATELE Of
LA EOTBAL

STEAUA
F.C. AUSTRIA

PETROLUL

IERI I
I

1 I
2

DINAMO ZACREB 0

RAPID
TRAKIA

ROMÂNIA
TURCIA
(Tineret)

ROMÂNIA

2

O LĂUDABILĂ INIȚIATIVĂ 
SPORTULUI ȘCOLAR

A DIRIGUITORILOR 
DIN CAPITALĂ

U.R.S.S

(Citiți amănunte în pag. a 2-a)
Portarul Szanwald a fost mat prompt. El reține balonul sub 
privirile coechipierului Dirnberger și ale lui Constantin. ieri 

inepuizabil Foto : A. Ncagu

(Juniori)

(Cronicile, in pagina a IV-a)
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înregistrate în partidele 
jucate între ele în serii, 
echipele încep turneele fi
nale de la următoarea si
tuație : TURNEUL PENTRU 
LOCURILE 1—4: 1. Ro
mânia 2 p (setaveraj 3:1), 
2. U.R.S.S. 2 p. (3:2), 3. Po
lonia 1 p (2:3), 4. Japo
nia 1 p (1:3); TURNEUL 
PENTRU LOCURILE 5—7 > 
5. Bulgaria 2 p (3:0). 8. 
România tineret 1 p (0:3), 
7. R.D.G. 0 p (nu a întîl- 
nil în serie nici o echipă 
participantă Ia turneul 
pentru locurile 5—7).

Programul de azi după 
amiază cuprinde, în ordine, 
meciurile BULGARIA — 
R.D G., JAPONIA—POLO
NIA și ROMÂNIA — 
U.R.S.S., iar cel de mîine, 
jocurile R.D.G.—ROMÂNIA 
TINERET. U.R.S.S.—JAPO
NIA. și ROMÂNIA—POLO
NIA. Azi,- trei dispute în 
egală măsură de promiță
toare, de valoros spectacol 
voleibalistic și care — ne
îndoielnic — vor atrage în 
Sala sporturilor un publio 
numeros. Bineînțeles, par
tida asupra căreia se con
centrează interesul unanim 
este cea dintre România 
(deținătoarea titlului euro
pean) și U.R.S.S., cam

pioană olimpică. Este a 
38-a întîlnire România —■

CONSTANTIN FAUR

(Continuare în pag. a 3-a)

Sf REIA CAMPIONATUL
Df LUPTE

Duminică, cele mai bune 
formații de lupte greco- 
romane și libere, care ac
tivează în campionatul re
publican pe echipe — ca- 
tegdria A — se vor întrece 
în etapa a IV-a a com
petiției. Sînt programate 
reuniuni în următoarele 
orașe: CLU J (grcco-romane 
și libere), LUGOJ. GA
LATI (grec o-romane), 
BUCUREȘTI Și PLOIEȘTI 
(libere).



DESCHIDEREA FESTIVA A ANULUI SPORTIV ȘCOLAR
a orașului 
menită să

De liecare dată, des
chiderea anului" școlar 
prilejuiește o intensifi
care a activității sporti
ve a elevilor. Pretutin
deni, s-au luat măsuri 
pentru punerea la punct 
a terenurilor de sport, a 
amenajărilor pentru atle
tism și gimnastică. în 
școli se fac preparative 
pentru organizarea pri
melor concursuri, se de
finitivează calendarul 
competitional.

în dorința de a im
pulsiona și mai mult ac
tivitatea sportivă a ele
vilor din Capitală, Sec
țiunea de învățămînt a 
orașului, în strînsă co
laborare cu Comitetul o- 
rășenesc pentru educa
ție fizică și sport și Co
mitetul orășenesc U.T.C., 
a inițiat o adevărată tre
cere în revistă a spor
tului de masă și de per
formanță școlar. Acest 
lucru se va realiza cu 
prilejul deschiderii fes-

sportiv 
pentru

tive a anului 
școlar, fixată 
ziua de 1 octombrie. Pe 
principalele stadioane ale 
Bucureștiului se vor în
trece numeroși elevi, 
fruntași, la învățătură și 
în sport. Vor li organi
zate concursuri de atle-

re-sportivi de valoare 
publicană din primul o- 
raș al țării, parte 
ei componenți ai 
lor reprezentative 
uiori și tineret.

Organizatorii au luat 
din timp măsuri pentru 
ca diferitelor întreceri să

O lăudabilă inițiativă
guitorilor sportului

din Capitală

tism și turnee rezervate 
jocurilor sportive (bas
chet, fotbal, handbal, vo
lei, rugbi). Cifra estima
tivă a participanților la 
această grandioasă săr
bătoare sportivă școlă-> 
rească este de 15 000 de 
elevi și eleve.

Vor fi prezenți la a- 
ceastă manifestație de 
vigoare și tinerețe mulți

Noua ierarhie a
CONSTANȚA (prin telefon).— 

Cu disputarea regatei a 5-a, au 
luat sfîrșit, de curînd, întrecerile 
campionatului republican de 
iahting. în ultima zi de concurs 
vinlut a sullat puternic (forța 4 
spre 5). supunînd pe timonieri la 
grea încercare și provocînd răs
turnarea cîtorva ambarcațiuni. Cu 
excepția clasei F.D. („Olandezul 
zburător"), unde titlul de campion 
al tării a revenit tînărului cuplu 
constănțean I. Apostol—V. Nemeș, 
restul învingătorilor au fost cei 
scontați. Totuși, trebuie spus că, 
în finalele de pe Siutghiol, numai 
la o singură clasă — star — 
campionii de anul trecut (Mircea 
Dumitriu—Nicolae Iliescu) și-au 
menținut supremația. Pentru cupa 
decernată celei mai bune repre
zentative (clasamentul general

Premiații săptămînii
la LOTO-PROflOSPORT

aiPe tabelul marilor premiați 
săptăminii trecute, pe primul loc 
se situează SAMO1LÂ NASTA- 
S1A din Motru, raionul Strehaia, 
leg. Oltenia, care la concursul 
PRONOEXPRES nr. 38 din 20 sep
tembrie 1967 a obținut frumoasa 
sumă de 132.562 lei.

La concursul PRONOSPORT 
nr. 37. participantul Văduvescu 
Constantin din comuna Almaj, 
regiunea Oltenia, a obținut prin 
tragere la sorti premiul excep
țional de 75.000 lei (un autotu
rism SKODA 1000 M.B. plus 
26.500 lei în numerar), precum și 
premiul categoriei I, în total 
85.128 lei.

La LOTO, un succes deosebit 
a înregistrat participanta Ileana 
Todor din Tg. Mureș, care a jucat 
biletul în regiunea Dobrogea. 
Această călătorie deosebit de plă
cută i-a adus un premiu în va
loare de 73.187 lei.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
De la tragerea LOTO DIN 22 

SEPTEMBRIE 1967

Categoria I : 1 variantă a 58 850 lei 
Și 2 a 14 512 lei : categoria a Il-a : 
4 variante a 23 747 lei și 6 a 5 936 
lei ; categoria a III-a : 76 variante 
a 1 662 lei șl 115 a 415 lei : categoria 
a IV-a : 301 variante a 538 lei și 413 
a 134 lei ; categoria a V-a : 780 va
riante a 248 lei și 1091 a 62 lei.

Premiul de categoria I întreg 
revenit participantei " ‘ —
geta din Constanța.

PRONOEXPRES NR.
TEMBRIE

extragerea
21 44 31 41 

Fond de premii 
32 063 lei report

EXTRAGEREA
47 2 37 18

a
Mărăcine Geor-

39 DIN 27 SEP- 
1967

I:
35 37 — 26 7

: 480 703 lei, din care 
categoria
a n-a ;

--------- — 5 15 — 49
Fond de premii : 308 693
Premiul de 25 000 lei de la 

anterior, extragerea I 
n-a, r ---------- ------  ■
șanu Aurel din Cluj.

Tragerea următoare 
miercuri 4 octombrie 
rești.

I.

20
iei. 
concursul 

_ categoria a
a revenit participantului Mure-

va avea loc
a.c., în ©ucu-

Rubrică redactată 
tr«iia de stat Loto-Prurwsport.

de Adminis-

dintre 
loturi- 
de ju-

Salutâm această iniția
tivă a Secțiunii de în
vățămînt 
București, 
dea un nou avînt miș
cării sportive școlare 
din Capitală, să mobili
zeze la practicarea orga
nizată a exercițiului fi
zic mase 
de școlari

tot mai mari 
ț

★

a diri

asigure condiții op- 
de desfășurare. Iu 
sens, la nivelul

li se 
time 
acest 
fiecărui raion, secțiunile
de învățămînt, împreună 
cu toți factorii intere
sați de reușita deplină' a 
acțiunii, au întocmit un 
program concret, mobili- 
zind toate forțele, toa
te cadrele didactice de 
specialitate.

NOTA 
Ar ii fost 
inițiative 
să existe și în alte ora
șe, îndeosebi în reședin
țele de regiuni și în 
localitățile care benefi
ciază în general de baze 
sportive adecvate pentru 
asemenea acțiuni (Giur
giu, Oltenița, Tr. Seve
rin, Rm. Vîlcea, Cîmpu- 
lung Muscel, Sibiu, P. 
Neamț, Bîrlad, Turda, 
Satu Mare, Arad etc). 
Desigur, acolo unde con
dițiile climaterice per
mit, nu este tîrziu nici 
acum 
sportive școlare să li se 
asigure — ca și în ca
zul Capitalei — un start 
festiv L.

REDACȚIEI, 
de dorit ca 

asemănătoare

ca activităților

veliștilor
pe echipe) a avut 
ioc o strînșă dis
pută între veliștii 
de la l.D.E.B. 
(antrenori — Gh. 
Constantin și Va
lentin Zăqănescu) 
și cei ai Electricii 
Constanța (antr. — 
M. Runcu 
Băiceanu). 
ui a revenit 
zentanților 
Rezultatei 

FINN —
Nicolcioiu 
frica 
14,7 p, 
preanu 
Buc.) 19,7 p. 3. P.
Purcea (I.D.E. Buc.) 
28,1 p (21 ambar
cațiuni ).- SNIPE —
1. Mihai Năvodarii
— Ion
(I.D.E. Buc.) 14,7 p
2. V. ~ •
(I.S.E. București)
Mircea—A. Nistoreanu (I.S.E. Buc.) 
24 p, (14); STAR — 1. Mircea 
Dumitriu—Nicolae Iliescu (I.D.E. 
Buc.) 3 p, 2. Gh. Lungu—O. To- 
"miuc (I.D.E. Buc.) 14,7 p, 3. M. 
Băiceanu—M. Stănescu (Electrica 
Constanța) 28,1 p (16); F.D.—1. Ion 
Apostol—Vasile Nemeș (Electrica 
Constanța) 20,4 p, 2. I. Alexan
dru—N. Zama (Electrica Constan
ta) 24 p, 3. I. Anghel—M. Denisov 
(Electrica Constanța) 34 p (8).

și M. 
Trofe- 
repre- 

I.D.E.B.

1. Gh. 
. (Elec- 

Constanța) 
2. N. O- 
(I. D. E.

Ancuța

Gelles

Ion Olărescu, campionul celor trei poziții

Locul I la clasa star: echipajul N. Iliescu— 
M. ~Dumitriu Foto : P. Romoșan

D.
17,1

Podeanu 
p, 3. A.

CORNEL POPA, 
coresp. principal

UVERTURA
Din nou reunite (anul trecut s-au 

disputat în iulie — la băieți, și in . 
octombrie — la fete), finalele cam
pionatului republican de canotaj a- 
cademic (seniori) sînt inaugurate pe 
snagov. Participarea se anunță, în
deosebi în cursele masculine, mai 
bogată ca la edițiile precedente, fapt 
confirmat și de necesitatea progra
mării de serii pentru toate probele 
schilȘștilor. astăzi de la ora 9. In 
continuare, mii ne dimineață (de la 9) 
vor avea loc reeatixicările, iar 
sîmbătă, începind de la aceeași oră, 
toate cele 12 finale.

La Snagov și-au terminat pregăti-

Ieri, în cea de-a doua zi a 
finalelor campionatelor, s-a dis
putat „maratonul tirului", proba 
de 3 x 40 focuri, și cea de-a doua 
manșă a concursului de talere 
aruncate din turn (skeet). 
GHEORGHE SENCOVICI, deși a 
tras în viteză, serii după serii, 
pentru a nu. pierde avionul 
care urma să-J ducă ieri la prinz 
pe sportivii români la săptămînă 
preolimpică din Mexic, a reușit 

cîștige detașat, dovedi ndu-se 
nou primul nostru trăgător 

arma de vînătoare. Rezultatul 
192 de talere lovite din 200 

posibile, reprezintă o cifră 
roasă. Următorii clasați au 
nut punctaje modeste, sub 
bilități.

La armă liberă 
3 x 40 focuri, titlul 
ții), i-a revenit lui 
cu 1144 p. Astfel, 
clubului —
București își înscrie numele pen
tru a doua oară pe lista cam
pionilor la această dificilă pro
bă. După un rezultat neconclu
dent la poziția culcat (locul 11 
în clasamentul neoficial al' pro
bei. cu 391 p), Olărescu a reușit 
să obțină cifre ridicate la „ge
nunchi" și „picioare", întrecîrtdu-i 
astfel de puțin pe principalii 
urmăritori. O comportare 
moașă au avut-o țintașii Gh. 
corschi, campion la poziția 
nunchi și cei mai bun la 
focuri culcat (399 p), precum și

valo- 
ob(i- 
posi-

redus 
pozi-

calibru
(la trei
Ion Olărescu

reprezentantul 
sportiv Arhitectura din

săi 
fru-
Si- 
ge-
40

La Snagov

FINALELOR...
rile toți reprezentanții celor cinci 
centre care vor lua startul (Bucu
rești, Timișoara, Arad. Satu Mare și 
Tg. Mureș). Titlurile masculine vor 
ti disputate, desigur, tot intre schl- 
fiștil cluburilor Dinamo și Steaua, 
primii avlnd un ascendent în fața 
adversarilor lor, datorită „scorului” 
de anul trecut (5—2), ca și prin com
portarea superioară din acest sezon. 
In schimb, lupta canotoarelor pen
tru supremație rămihe — credem — 
ca de obicei, mai deschisă, titlurile 
fiind atacate cu drepturi egale de 
bucureștence, timișorenee și, in mai 
mică măsură, de arădence.

Gh. Vasilescu, primul clasat la 
poziția picioare, 40 focuri.

Dintre trăgătorii „provinciali*, 
o remarcă pentru cei de la Pe
trolul Ploiești. Iar un premiu de 
consolare — sportivului arădean 
A. Czunya. care la aproape 50 
de ani, participă La o finală de 
campionat. Remarcabil I

REZULTATELE: Talere aruncate 
din turn (skeet) 200 bute. — 1. 
GHEORGHE SENCOVICI (Școala 
sportivă nr. 1) 192 t (95+97),
campion al României, 2. D. Dan- 
ciu (Dinamo Obor) 177 t, 8. G. 
Pintilie (Steaua) 175 t, 4. Be 
Motolici (Școala sportivă nr. 1) 
169 t, 5. B. Marinescu (Dinamo 
Obor) 168 L Armă liberă calibru 
redus, 40 focuri poziția genunchi: 
1. GHEORGHE SICORSCHI (Di
namo) 388 p, campion ai Româ
niei, 2. I. Olărescu (Arhitectura) 
387 p (97 p la ultima decadă), 
3. M. Antal (Arhitectura) 387 p 
(96 p la ultima decadă), 4. M. Fe- 
recalu (Dinamo) 382 p, 5. D. 
Hrib (Olimpia) 378 p. Pe echipe: 
1. DINAMO BUCUREȘTI (M. Fe- 
recatu, Gh Sicorschi, St. Caban și 
D. Vidrașcu) 1 523 p, campioană a 
României, 2. Arhitectura
3. Olimpia București
4. Steaua 1489 p 5.
Ploiești 1 469 p. 40 focuri 
cioare : 1. GHEORGHE
LESCU (Olimpia) 370 p, 
al României, 2. 1. Olărescu 866 
p, 3. V. Enea (Steaua) 364 p, 
4. M. FeYecatu 360 p. 5. St. Ga- 
ban 357 p. Pe echipe : I. STEAUA 
(T. Ciulu L_ Cristescu, V. Enea 
și P. Sandor) 1422 p, campioană 
a României, 2. Dinamo 1 408 p, 
3. Olimpia 1 401 p, 4. Arhitectura
1 353 , * .. ....................... ....
3 x 40 tocuri : 1. ION OLĂRESCU 
t 144 p. campion al
2 Gh. Vasilescu 1 143 p, 6. M. 
Ferecatu 1
1 132 p. 
echipe : 
pioană
4 475 p.
Arhitectura
4 347 p.

Întrecerile continuă azi eu 
probele de armă standard, se
niori și senioare.

T. RABȘAN

1 507 p, 
1 504 p. 
Petrolul 
poz. pi-

VASI- 
campion

p. 5. Petrolul 1336 p.

României,

5.
1
a
3.

138 p, 4. Gh. Sicorschl 
St. Caban 1 128 p. Pe 

DINAMO 4 508 p, cam-
României, 2. Steaua
Olimpia 4 460 p, 4. 
4 422 p, 5. Petrolul

Drum bun spre țara aztecilor!
Aeroportul internațional Bănea- 

sa. Atmosferă febrilă, de plecare. 
O echipă mixtă de... caiaciste și 
canoiști, boxeri și luptători, scri- 
meri și trăgători se pregătesc să 
ia startul spre Ciudad de Mexico. 
Sîot anturați de rude și prieteni, 
de colegi de sport. Se discută 
mult despre călătorie și se arun
că priviri spre avionul gata de 
decolare. Mai sînț doar cîteva 
minute pîna la amiază și mega- 
foanele încep să... lanseze sub 
cupolă chemări. Strîngeri de mîini, 
urări de succes...

în sfîrșit, măcar „din mers* 
pot fi și ai reporterilor. Pe Ion 
Tripșa nu trebuie să-l întrebăm 
nimic. Ne spune singur...
- Aerul rarefiat de la Ciudad 

de Mexico va înlesni traiectoria 
glonțului. Oare și ochiul va fi 
mai... limpede ?

Gluma lui Tripșa dezlănțuie o 
adevărată cascadă de haz. Dar 
sînt și oameni „serioși". Sfiosul Ion 
Baciu nici nu pare a fi campion

al lumii la lupte. Este preocupat. 
Ce oare îl frămîntă ?

— Tittui de la București mă 
obligă. Mă gîndesc acum că orice 
„punct rău" va atrage atenția, 
că n-am voie să las nici un ad-

1968. Fiindcă orice medalie se 
plătește cu muncă, cu victorii 
obținute la capătul unei suite de 
eforturi care solicită nu numai 
mușchii. Este - dacă vreți - o 
avanpremieră mondială a Jocu-

Delegația țării noastre la cea de-a llî-a „Săptămînă preolimpică" 
de la Ciudad de Mexico, condusă de tov. EMIL GHIBU - vicepre
ședinte al Consiliului Național pentru Educate Fizică și Sport - este 
alcătuită din : C. Ciucă, C. Stanef (box), ion Baciu, S. Popescu (lupte), 
I. Drîmbă, T. Mureșan (scrimă). Viorica Dumitru, Valentina Serghei 
(caiac), C. Manea, M. lonescu (canoe), N. Rotaru, I. Tripșa, M. Roșea, 
Gh. Florescu, Gh. Sencnvici (tir). La 2 octombrie vor mai face depla
sarea Mihaela Peneș, Viorica Viscopoleănu și loan Șerban (atletism). 
Delegația este însoțită de antrenorii Ion Popa, Ion Corneanu, V. Che- 
laru, Radu Huțan și Petre Cișmigiu (ultimul va pleca la 2 octombrie).

de-a IR-a „Sâpfamînâ preolimpică1

cuversor să părăsească salteaua 
zîmbetul pe buze...

Și, totuși, nu se pleacă ... 
Jocurile Olimpice. Esîe vorba de 
a ill-a „Săptămînă preolimpică", 
dor toți vor să adune de pe 
□cum opțiuni pentru aurul din

la

rilor ce vor face în 1968 din 
Ciudad de Mexico o metropolă a 
sportului, a tinereții, a vigoarei.
- Fetele și băieții au muncit

- ne spu- 
Radu Hu-

- Fetele și băieții
zi de zi fără odihnă 
ne antrenorul emerit ___  .
țan. N-ai voie să-i dai răgaz apei,

dacă vrei să-i smulgi o secundă 
pe sută. Trebuie s-o învingi cu 
răbdare, să n-o forțezi în ajun 
fiindcă nu te va scoate Io supra
față..

Pe Tănase Mureșan, unul din
tre cei mai vestiți mușchetari ai 
lumii, îi atacăm fără... acope
rire :

- Drumul vă este oarecum cu
noscut și, se pare, că tocmai de 
acomodare este vorba...
- Da, dar nu de aceea cu înăl

țimea la care zboară avionul, ci 
cu cea a orașului olimpic. Și 
pentru ca vîrful floretei să-și atin
gă cit mai des ținta ne vom 
încerca 
Sperăm . _______  ___ ,
pe argint sau bronz. Am fi în 
pierdere...

Stewardesele reclamă prezența, 
călătorilor la bordul avionului. 
„Preolimpicii" se precipită. Suc
ces I Cît mai mult succes acum^ 
pentru ca temelia izbînzilor diru ț 
■ " ■ ‘ .. _:..i-2. a

preolimpică* ( 
test îna- 

sportiv* '

puterile fără rezerve, 
să nu schimbăm aurul

1968 so fie cit mai trainică, 
treia „Săptămînă 
este un ultim și decisiv 
in+ea „marelui dialog* 
din 1968 I

HRISTACHE NAUM



A.S. Beziers învingătoare și la Cluj:
14—6 cu Agronomia

CLUJ 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Stadionul din 
localitate a găzduit miercuri du- 
pă-amiază meciul international de 
rugbi dintre formația locală din 
divizia A, Agronomia, și repu
tatul „XV" francez A.S. Beziers.' 
Conform așteptărilor, victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 
14—6 (8—3), la capătul unui joc

ROMÂNIA—U.R.S.S.
(Urmare din pag. 1)

U.R.S.S., care ar trebui să ne sti
muleze băieții pentru îmbunătăți
rea palmaresului lor : numai 10 
victorii. Să fie astăzi a 11-a, rotun- 
jindu-ne încrederea într-o compor
tare bună în octombrie, la Istan
bul! Sperăm că așa va fi, volei
baliștii noștri confirmînd astfel 
clarviziunea lui Y Matsudaira, al 
cărui pronostic „merge” cu el. 
Antrenorul Japoniei și-a întărit 
pronosticul prin cîteva aprecieri 
laudative la adresa jocului desfă
șurat de echipa noastră, în gene
ral, și — mai ales — marii, în 
partida cu garnitura niponă. Dat 
fiind faptul că meciul de marți 
s-a încheiat la o oră foarte tît- 
zie, vom completa cronica acum 
prin cîteva precizări în ceea ce 
privește evoluția scorului. Ace
sta a fost foarte strîns în toate 
seturile, arareori o echipă pu- 
•'nd să se distanțeze la 4—5 
puncte diferență. De pildă, în se
tul 111, pînă la 9—9 nici o echipă 
nu reușește să conducă cu mai 
mult de un punct. De asemenea, 
setul IV este caracterizat de a- 
ceeașl dîrză dispută. Victoria 
noastră a fost determinată în pri
mul rind de jocul excelent la 
blocaj și de combinații reușite în 
atac. Cei mai buni au fost DER- 
ZSEI, Tirlici. Stoian, Cozonici. 
Drăgan, Schreiber. Matsudaira 
este de părere că antrenorii noș
tri, S. Mihăilescu și FI. Balaiș, 
au găsit reteta obținerii unor noi 
si solide succese: Îmbinarea sti
lului voleibaliștilor sovietici (în 
iorță) cu stilul celor cehoslovaci 
ide finețe) și al celor asiatici 
icombinativi). Aceste elemente 

-caracterizează, după părerea spe
cialistului japonez, școala româ
nească de volei, care se contr
ează tot mai mult.

Qaaidbal

La Brăila, 18-15 
in favoarea oaspeților

Revanșa meciului de handbal 
îintre selecționata Galațiului și 
Berlinului occidental a avut loc 
în orașul Brăila, în fata unui nu
meros public. Comportîndu-se 
mult mal bine ca în prima par
tidă, oaspeții au cîștigat cu 
18—15 (7—8), după e întrecere 
care a făcut • frumoasă propa
gandă jocului de handbal. Cei mai 
buni t Gfisse, Braun, Finkelman 
din selecționata Berlinului occi
dental, respectiv Penu, Dumitrescu 
și Ene. (N. CREȚU — coresp.).

De astăzi, In Finlanda

A XV-a ediție a campionatului european de baschet masculin
De astăzi pînă la 8 octombrie, 

orașele Helsinki și Tampere găz
duiesc; cea de a XV-a ediție a 
campionatului european de bas
chet masculin. Un eveniment de 
mare importanță, așteptat cu in
teres de numeroșii iubitori ai a- 
cestui joc sportiv.

La actuala ediție a europene
lor iau parte următoarele 16 
echipe (calificate direct, ca ur
mare a clasamentului ultimului 
campionat european — la Mosco
va. sau prin turneele special er- 
qanizate), împărțite în două gru
pei GRUPA A (la Helsinki): Iu
goslavia, Polonia, Cehoslovacia, 

foarte viu. De altfel, tocmai ar
doarea cu care și-au apărat spor
tivii șansele a constituit punctul 
cel mai interesant al partidei. Pe 
plan tehnic, însă, jocul nu s-a 
ridicat la înălțimea așteptărilor. 
Aceasta, pe de o parte, pentru că 
oaspeții au dat semne de obosea
lă și nu au aruncat în luptă 
toate forțele lotului lor, iar, pe 
de altă parte, pentru că clujenii 
au manifestat permanent o timo
rare nejustificată, mai ales dacă 
ținem cont de «ziua slabă" a rug- 
biștilcr de la Beziărs.

Aceasta nu înseamnă însă că 
în meci nu au fost prezente, fie 
chiar pentru intervale scurte de 
timp, toate elementele care dau 
frumusețe jocului de rugbi. Din 
nou excelent arbitrajul galezului 
Ron Lewis.

Punctele au fost înscrise de 
Lavagne — încercare transformată 
de Cabrol: 5-0 ,- Cabrol — droab- 
goal 8—0,- €ordoș II — lovitură 
de pedeapsă: 8—3,- din nou
Cabrol — lovitură de pedeapsă: 
11—3; Hegeto — lovitură de 
pedeapsă: 11—6; Dedieu — lo
vitură de pedeapsă : 14—6.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

CALEIDOSCOP
SPORTUL, LA TELEVIZIU
NEA FRANCEZA ÎN CU

LORI

în eadrul unei recente 
conferințe de presă, direc
torul televiziunii din Ofi
ciul radio-televiziunii fran
ceze a declarat că „televi
ziunii în culori îi apar
ține viitorul* și a preci
zat că începînd de la 1 
octombrie 1967 televiziu
nea franceză va acorda 
o deosebită importanță e- 
misiunilor în culori. Prin
tre emisiunile color „de 
prestigiu*4 se vor număra 
cele din domeniul tea
trului. baletului și, mai a- 
les, al sportului. Pînă în 
februarie 1968, cînd vor fi 
transmise „în direct" Jocu
rile Olimpice de iarnă de 
la Grenoble, telespectato
rii vor putea capta pe re
ceptoarele lor mai multe 
meciuri de fotbal, dintre 
care unele „în direct".

ÎN TIMPUL unui meci 
de fotbal, desfășurat în
tre deținuții din Beech- 
worth (localitate în apro
piere de Melbourne), min
gea ieșită în tușă a dis
părut după un boschet. 
Arbitrul de tușă s-a ofe
rit să se ducă după ea 
și... dus a fost ! Explicația: 
și el era deținut.

INTEBNAZIONALe are 
CEI MAI MULȚI SPEC

TATORI

Cotidianul italian ,Gaz- 
zetta dello Sport" a alcă
tuit un clasament al nu
mărului de spectatori care 
au asistat în ultimii 6 ani 
la meciurile de campio
nat ale echipelor din divi
zia I. Pe primul loc se află 
Internazionale Milano (4,709 
milioane). Urmează Milan 
(3,95 milioane) și Roma 
(3,39 mil). Napoli, care o- 
cupă locul IV in acest 
clasament (3,09 milj, a în
registrat această cifră nu
mai în 3 sezoane, deoa
rece timp de 3 ani a Ju
cat în divizia a n-a.

Spania, ROMÂNIA, Belgia, Olan
da, Finlanda ; GRUPA B (la Tam
pere) : U.R.S.S., Bulgaria, Grecia, 
Franța, R. D. Germană, Italia, 
Izrael, Ungaria.

Selecționata României, plecată 
din Capitală luni dimineață, va 
susține jocuri în următoarea or
dine : 28 septembrie cu Spania, 
29 septembrie cu Finlanda, 30 
septembrie cu Belgia, 1 octom
brie cu Olanda, 2 octombrie zi de 
odihnă, 3 octombrie cu Iugoslavia, 
4 octombrie cu Polonia, 5 octom
brie cu Cehoslovacia. Astăzi, în 
ziua inaugurală, vor avea loc

ALEXANDRA NICOLAU 
A CÎȘTIGAT PARTIDA 

ÎNTRERUPTĂ CU HEEMSKERK
BELGRAD 27 (Agerpres). — în 

turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah, care se desfă
șoară la Subotița, s-a jucat o 
parte din partidele întrerupte din 
rundele 8—13. Șahista româncă 
Alexandra Nicolau a cîștigat par
tida cu olandeza Fanny Heems- 
kerk. Partida Margaretei Pere- 
voznic cu Asenova (Bulgaria) a 
fost amînată.

Iată alte rezultate ale între
ruptelor : Asenova — Koz.lovska 
0—1 ,- Markovici — Kislova 0—1 ; 
Stadler — Kislova 1—0; Kușnir 
— Konarkovska 1—0; Asenova — 
Zatulovskaia 0—1.

în clasament conduce iugo
slava Tereza Stadler cu 11 (1) 
puncte, urmată de Kușnir 9’/2 p, 
Kozlovska și Kislova 8*/a (1) p, Za
tulovskaia 8 (1) p, Nedelkovici 
7»/i (1) p, Nicolau și Aleksandria 
7’/2 p etc.

Cicliști români la startul „Cupei Mecsek“
între 29 septembrie și 1 oc

tombrie, în împrejurimile orașu
lui Pecs (R. P. Ungară), se va 
desfășura tradiționala competiție 
cicliștă „Cupa Mecsek". care va 
reuni la start alergători din 
Austria, Olanda. România. Belgia, 
Cehoslovacia, Elveția, Polonia, 

FOTBALISTUL 
MAXIMILIAN SCHELL

Remarcabil actor de ci
nema, - elvețianul Maximi
lian Schell (cunoscut în 
țara noastră din filmele 
„Procesul de la Niimberg", 
„Sechestratul din Altona*4 
etc.) a fost în tinerețe un 
sportiv valoros., A jucat 
fotbal și a practicat cano
tajul. Nici azi. la 43 de

HALTERELE ȘI PROFE
SIUNEA

La recentele campionate 
de haltere ale Franței ti
tlul la categoria grea a 
fost cîștigat, surprinzător, 
de un sportiv tînăr, Jean 
Cholet, din Tours. întrebat 
de reporteri ce meserie 
are — fiecare gîndindu-se 
că Cholet este cel puțin 
hamal de piane — noul 
campion a răspuns jenat : 
„Sînt vînzător într-un ma
gazin de porțelanuri".

JAN CZEPULKOWSKI, 
cunoscut international și

ani, el nu a abandonat fot
balul. Nu de mult, la Ma
drid, Maximilian Schell a 
apărut în echipa actorilor 
care au turnat filmul «East 
of Java". Formația acto
rilor a dispus cu 9—2 de 
o selecționată a ziariștilor. 
Maximilian Schell, pe 
care îl vedeți în fotogra
fie purtat pe brațe, a fost 
eroul meciului, marcînd 
3 goluri.

în general, renumitul 
actor este un sprijinitor al 
sportului. înaintea J.O. de 
la Tokio el a acordat suma 
de 10 000 de franci elve
țieni pentru deplasarea e- 
chipei de călărie a Elve
ției, iar — recent — a do
nat 3 000 de franci pen
tru echipa elvețiană de ci
clism, participantă la 
„Turul Franței".

multiplu recordman polo
nez la haltere, lucrează în 
prezent la Hotelul Bristol 
din Varșovia. Specialitatea 
sa — ospătar. Firește că 
„greutățile- Iul de astăzi 
sînt o jucărie pe lingă 
cele cu care „opera" cînd 
practica sportul de per
formanță.

DENNIS LAW este, indis
cutabil, un fotbalist cu 
calități excepționale. Are 
însă o „limbă nespus de 
ascuțită" ! în Anglia sau 
Scoția arbitrii s-au obiș
nuit cu temperamentul

CALEIDOSCOP

meciurile ; grupa A: Iugoslavia
— Belgia, Polonia — Cehoslova
cia, Finlanda — Olanda, Remâ- 
nia — Spania ; grupa B : U.R.S.S.
— Izrael, R.D.G. — Italia, Bulga
ria — Ungaria. Grecia — Franța.

Și acum, lată cîșligătoarele edi
țiilor precedente (în paranteze, 
locurile ocupate de România, care 
a luat parte la 9 din cele 14 edi
ții): 1935 — Letonia (10), 1937 — 
Lituania, 1939 — Lituania, 1946 — 
Cehoslovacia, 1947 — U.R^S.S.
(10), 1949 — Egipt. 1951' —
U.R.S.S., 1953 — U R.S.S. (13),
1955 — Ungaria (7), 195? —

Balcaniada de atletism 
de la Istanbul

(Urmare din pag. 1) 

un etalon al creșterii înregistrate 
de noile generații de atleți. O 
victorie obținută la Balcaniadă 
constituie o chestiune de pres
tigiu.

Al 26-lea start balcanic se va 
da aici, la Istanbul, oraș unde 
mă aflu de cîteva ore. Puținul 
timp pe care l-am avut la înde- 
mînă — este vorba doar de o 
noapte — nu mi-a permis să sta
bilesc exact proporțiile pe care 
le va cunoaște desfășurarea edi
ției din acest an a Jocurilor 
Balcanice de atletism. Drumul la 
Istanbul l-am făcut puțin pe oco
lite. Chiar dacă ocolul nu a fost 
atît de obositor ca o călătoAe

Ungaria și alte țări. Țara noas
tră va fi reprezentată de echipa 
Voința Ploiești, alcătuită din Tu
dor Vasile, Constantin Ciobanu și 
Constantin Gonțea. Traseul cursei 
măsoară 378 km și va cuprinde 
două etape contracrononjetru (una 
individuală și alta pe edhipe).

său și îl mal trec cu ve
derea multe din ieșirile 
sale. Cînd joacă însă pes
te hotare, el este cu promp
titudine penalizat. De pil
dă, în Australia, Dennis 
Law și-a găsit „nașul". în
tr-un meci cu selecționa
ta provinciei Quensland, 
Law a protestat neconte
nit la deciziile arbitrului. 
Ca urmare, a fost elimi
nat de pe teren și amen
dat cu 50 de lire sterlne ! 
în plus, arbitrul s-a adre
sat în scris federației bri
tanice, consemnînd atitu
dinea nesportivă a fot
balistului Dennis Law.

BĂTĂUȘII AU TERMI
NAT LA EGALITATE !

Meciul de fotbal dintre 
echipele argentiniene Ro
sario și Estudianteș a fost 
atît de dur, încît arbitrii 
au fost nevoiți să elimine 
de pe teren șapte jucă
tori (!). Pe teren meciul 
s-a încheiat cu scorul de 
2—2, dar în tribune și pe 
străzi bătaia între supor
teri a durat pînă noaptea 
tirziu. Numai la interven
ția energică a poliției și 
a pompierilor s-a putut con
semna sfîrșitul definitiv 
al... bătăilor. Se spune că 
și de data aceasta bilanțul 
a fost egal. Din cei 32 de 
răniți transportați la spi
tal, 16 erau suporterii • Li
nei a dintre formații, iar 16 
ai celeilalte.

ÎM TIMP CE presa en
gleză desfășura o vastă 
campanie în favoarea in
stituirii de controale seve
re „antidoping", campanie 
determinată de tragica 
moarte a lui Tom Simp
son, un alt cunoscut ci
clist profesionist insular, 
Roger Newton, a fost a- 
cuzat că a folosit stupe
fiante în timpul campio
natelor engleze. Federa
ția britanică a hotărît sus
pendarea lui Newton pe 
timp nelimitat.

U.R.S.S. (5), 1959 — U.R.S.S. (8), 
1961 — U.R.S.S. (7), 1963 —
U.R.S.S. (11), 1965 — U.R.S.S. (13).

După cum se vede, baschetba- 
llștii noștri au avut cea mai 
bună comportare în 1957, la So
fia, cînd au ocupat locul 5, și 
cele mal slabe în 1953 și în 1965 
(de fiecare dată la Moscova), 
cînd s-au clasat pe locul 13. 
Sperăm că de data aceasta spor
tivii români își vor mobiliza toa
te forțele și vor face tot posibi
lul pentru ca roadele pregătirii 
lor să se facă simțite, obtinînd un 
ioc onorabil în clasamentul final. 

pe drumul de fier, el făcîndu-se 
pe calea aerului, nu pot spune 
că a fost prea ușor. Un avion 
TAROM a adus primul lot al 
delegației noastre — în care se 
aflau, printre alții, Mihaela Peneș, 
Viorica Viscopoleanu, Serbau 
Ciochină, Șerban Ioan și Gh. 
Zamfirescu — prin Sofia la Atena. 
Cîteva ore de tranzit și ne-ana 
continuat drumul cu un .Trident" 
al B.E.A. pînă la Istanbul. Cînd 
am aterizat pe pista aeroportului 
Yesilkoy era noapte de-a bine- 
lea. Pînă vineri după-amiază însă, 
cînd vom cunoaște primii cam
pioni balcanici ai actualei edi
ții, reprezentanții noștri au la 
dispoziție timp suficient pentru 
refacere, astfel ca primele star
turi să-i găsească în plenitudi
nea forțelor.

Întreceri atletice
la Plzen

PRAG A. Tradiționala cursa de 
5 000 m dotată cu „Marele premiu 
al orașului Plzen" a reunit în acest 
an la start 40 de atleți . din mai 
multe țteri europene. Victoria a 
revenit lui Hanske (R.D. Germană), 
cronometrat cu timpul de 13:56,3. 
Pe locul doi — Șarafudinov (URSS) 
13:57,4. Alte rezultate : masculin : 
100 m — Bohman (Ceh.) 10,4; disc— 
Vldrna (Ceh.) 54,44 m; 3 000 m obst.
— Morozov (URSS) 8:46,2; feminin
— 200 m — Seifertova (Ceh.) 24,2; 
greutate Friedrich (RDG) 15,34 m; 
înălțime — Proskova (Ceh.) 1,74 m.

Pe terenurile de fotbal
• într-un meci amical de fot

bal desfășurat la Eisenach s-au 
intîlnit echipele secunde ale 
R. D. Germane și Ungariei. Vic
toria a revenit echipei R. D. Ger
mane cu 2—1 (0—0). Au marcat 
în ordine ; Dunai (pentru oas
peți), respectiv Backhaus șl 
Sammer.

• Două rezultate din „Cupa 
orașelor tîrguri" i Servette Gene
va — Miinchen 1860 2—2. Au 
marcat Georgy și Heuri pentru 
gazde, respectiv Kuppers (din 
11 m) și Grosser,- R.C.F. Anver»— 
Gozlepe Izmir 1—21 (au marcat 
Fevzi (2), respectiv Ankel).

• în preliminarii olimpice i 
Nigeria — Libia 2—2 (în primul 
meci 0—2).

Venczel (Cehoslovacia) 
învingător In Turul Bulgariei
SOFIA 27 (Agerpres). — Cea 

de-a 16-a ediție a Turului ciclist 
al Bulgariei s-a încheiat la Safia 
cu victoria rutierului cehoslovac 
Venczel, care a străbătut 1889 
km în 86 h 40:57 (medie arară 
67,920 km). Pe locul doi, la 1:48 
de învingător, s-a clasat ciclistul 
bulgar Koțev.

Cicliștii români au ocupat urmă
toarele locuri î 31. Egyed, 83. 
Moldoveanu, 42. Stoica.

Pe echipe a cîștigat selecțio
nata Cehoslovaciei. Echipa româ
nă s-a situat pe locul 10.

Ultima etapă (Pazargik — Șefia, 
160 km) a revenit bulgarului 
Kutuev cu timpul de 4 h 03:59.

CAMPIOANA DE HOCHEI
A R. 0. GERMANE ÎNVINSĂ'

LA BERLIN

BERLIN. — în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în R. D. 
Germană, echipa suedeză de ho
chei pe gheată A.l.F. Tngsryd a 
jucat la Berlin cu campioana 
R D. Germane, Dynamo Berlin. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 7—4 (1—2, 2—2, 4—0).
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E pur si muove! Mai greu decît Ia Viena
DAN DEȘLIU

Fotbalul europearr a înregistrat o după amiază ieșită din co
mun : ieri, în zi de lucru, 62 de echipe de club din toate coi
furile bătrînului continent s-au întîlnit în confruntări internațio
nale,,în cadrul diverselor competiții cu caracter amical sau o- 
ficial. Nu vom comenta rezultatele în sine, deș: pentru forma
țiile noastre bilanțul este.oarecum acceptabil. Fără reprezenta
ția cam inestetică de la Plovdiv, am fi putut folosi chiar un ad
jectiv mai ambițios...

Ceea ce solicită interesul comentatorului - avizat sau oare
care - este-, cred, fenomenul statistic. Dintre multele jucării de 
oameni mari, sportul cu mingea la picior se detașează net, an 
de an, printr-o popularitate crescîndă, în ciuda faptului că sta
dioanele — supradimensionate — nu mai cunosc afluxul de public 
care le transforma în gigantice cutii de sardele. Capacitatea lor 
s-a amplificat pînă la proporții incalculabile ; evident, nu mă 
refer la locurile numerotate, din tribune și peluze, cît la mili
oanele de „fotolii de orchestră', instalate comod în fata micului 
ecran Un calcul foarte aproximativ în acest sens, ne-ar releva, 
probabil, prezența unei zecimi din populația Europei la festiva
lul fotbalistic de ieri.

Ce semnificație îndrăznim să acordăm faptului ca atare ? 
Acceptat sau respins — teoretic — privit cu zîmbet de simpatie 
sau cu grimasă ironică, el constituie o realitate obiectivă. Pen
tru omul contemporan, jocul în 22 înseamnă, mai presus de 
orice, o adiere de bucurie juvenilă. Competiția pe gazon aso
ciază impulsuri și sentimente diverse : elanul către întreprinderi 
spectaculoase, farmecul aventurii, afirmarea personalității, ten
siunea luptei pentru întîietate, dorința organică și legitimă de 
succes.

Un filozof spunea că rămînem oameni în măsura în care ne 
păstrăm capacitatea de a ne amuza. Si, aș adăuga, în măsura 
în care nu abdicăm de la copilărie, în sensul cel mai pur și 
mai complet al termenului.

Parada magistrală a portarului, slalomul extremei printre apă
rătorii siderali, foarfecă solda'ă cu un gol la păianjen, din 
poziție imposibilă - sînt virtualitățile noastre nerealizate, i- 
postaze dezirabile ale eului colectiv, concretizate elementar de 
stelele jocului cu balonul rotund.

Ne vom începe cronica prin a 
reiata cititorilor nsștri o scartă 
discuție purtată cu Constantin, 
eroul meciului Steaua — F. G. 
Austria, înainte de începerea par
tidei :

— Un pronostic ? Pare ușor, 
dar nu știu dacă mai apucăm 
să jucăm ca ta Viena...

— Totuși...
— Dacă marcăm noi primul 

gol, ne calificăm in mod cert I
Si lucrurile s-au petrecut în

tocmai. Ceea ce dovedește că 
Gică este nu numai un excelent 
jucător (colegul V. Mironescu, 
spunea -Ia sfîrșitul acestei partide 
că cel mai bun titlu de cronică 
ar fi i Constantin — F.C. Austria 
2—1...), ci și un bun psiholog. 
El a avut dreptate, pentru că me
ciul a fost foarte echilibrat la 
început datorită (aptului că oaspe
ții au jucat deschis, ofensiv, ur
mărind golul și, deci, reabilitarea 
după infrînqerea suferită pe teren 
propriu Felbaliștii în echipament 
alb-violet au hărțuit cît au putut 
și, mai ales, cum au putut, apă
rarea bucureștenilor, avînd citeva 
ocazii, să zicem, bunicele.

Dar, a venit galul lui Manea. 
Tocmai al lui Manea singurul ®m 
din atacul Stelei care se dove
dise pînă atunci mai puțin peri
culos, permanent nu în cadența 
alertă a celorlalți coechipieri. El 
a urmărit o pasă a lui Constantin, 
trasată parcă cu echerul pe ver
dele gazonului, și a șutat sec în 
coltul opus. Citeva minute după 
acest gol aveam impresia că va 
urma un festiva] Steaua șl că

Steaua — F.C. Austria
2-1 (1-1)

îndrăzneții fotbaliști austrieci nu 
vor avea altceva de făcut decît 
să se resemneze cu apărarea. 
Festivalul a urmat, ce-i drept. 
Dar, un festival al ratărilor bucu- 
reștenii risipind cu seninătate 
ocazii dintre cete mai favorabile.

Și cum tribunele începuseră 
să se plictisească tot așteptînd 
al doilea gol al Stelei. Haidu s-a 
hotărît să reanime partida și a 
greșit copilărește la un șut al lui 
Poindl. respingind exact In... pi
cioarele Iui Markovic, care a îm
pins mingea in poartă. La scorul 
de 1—1, F.‘ C. Austria a început 
să insiste mai mult în atac, 
în timp ce temerile lui Constan
tin se dovedeau pe deplin în
temeiate t Steaua nu juca la fel 
ca în meciul din tur !

în final, tocmai cînd unii din
tre puținii spectatori se îndrep
tau spre ieșire (mai devreme ca 
de obicei I) Steaua i-a... chemat 
înapoi. Ritmu! s-a accelerat, fa

zele au căpătat mai mult dina
mism. Bucureștenii au -ratat exas
perant (n-are rost să înșirăm aci 
minute și nume degeaba...) reușind 
abia în min. 85 să înscrie gelul 
victoriei : Negrea a făcut o cursă 
de maraton fotbalistic din tere
nul său pînă la poarta adversă, 
unde, printr-o fentă, l-a obligat 
pe căruntul Szanwald (37 de ani I) 
să scoată a doua eară mingea 
din plasă.

Arbitrul T. Latsios a cendus 
bine. îi reproșăm totuși priva
rea ambelor echipe de cite un 
11 m.

jucat formațiile i
STEAUA: Haidu — Sătmărea- 

nu, Hălmăgeanu, D. Nicolae, Ro
taru — D. Popescu, Negrea — 
S. Avram, Constantin, Vai nea, 
Manea.

F. C. AUSTRIA : Szanwald — 
Nowy, Frank. Frohlich — Knoll, 
Dirnberger — Parits, Poindl, Mar
kovic, Hickersberger. Fiala.

CALIN ANTONESCU

De la trimisul nostru special, VALENTIN PÂUNESCU

Rapid învinsa la Plovdiv, 
dar diferența poate Ii recuperată

MĂCAR 0 REVANȘĂ, DACĂ NC CALIFICAREA
telefon).
„C.C.E.*

PETROLUL —DINAMO ZAGREB 2-0 (1-0)

PLOIEȘTI. 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Acel neașteptat 
5—0 de la Zagreb a influențat vizi
bil spectacolul meciului-retiir. Prac
tic, echipa oaspe avea calificarea 
în buzunar și începea meciul de la 
Ploiești fără prea multe griji. Iar 
petroliștilor nu le rămînea decît să 
încerce să obțină victoria în fața ex
celentei echipe iugoslave, pentru că 
orice altă șansă se pierduse o dată 
cu rezultatul de Ia Zagreb.

Cum era și dc așteptat, oaspeții au 
venit la a doua confruntare cu Pe
trolul hotărîți să facă un joc pru
dent, să nu se expună nici unei sur
prize. Gazdele au intrat pe teren cu 
umerii apăsați dc povara celor 5 go
luri din primul meci. Echipa a mun
cit, 
ori adversarul în careu.
nea nervoasă a împiedîcat-o să fruc
tifice multe acțiuni ofensive. De alt
fel, adesea, atacurile n-au fost bine 
organizate, fiind purtate mai mult 
pe sus și căutîndu-i în principal pe 
Dridea și Badea, izolați aproape me
reu între 3—4 apărători adverși. 
După pauză, introducerea lui Moldo
vean u și Grozea a dat un plus de 
agresivitate atacurilor gazdelor. Dar, 
Badea (în min. 50). Dridea (min. 
53) și Moldoveanu (în min. 55 și 
65) au ratat. Cînd tirul petroliștilor 
a devenit mai precis, șuturile lor au 
fost oprite de excepționalul Skorici. 
Acesta a trebuit totuși să cedeze de 
două ori. în min. 14, la un fault 
asupra lui Badea. Dridea a 
lovitura liberă peste zid, la 
jen“ (1—0), iar în min. 70, 
după o intercepție și un 
scurt, a șutat jos la colț

alergat mult, și-a masat dese-
Dar tensiu-

executat 
„păian- 
Grozea, 
dribling 
(2-0).

ESKISEHIR Turcia-România
(echipe de tineret) 2-1

nostru nu a avutziarul
special la această partl-

întrucit 
un trimis 
dâ. nu sîntem în măsură să dăm 
decît rezultatul final, obținut prin 
intermediul Agenției române de 
presă.

ODESA
(echipe de juniori) 2-0 (0-0)

Oniscenko (min. 47)-Au marcat
și Riazanțev (min. 74).

A arbitrat Lazslo Viskany (Un
garia).

arătat în unele 
echipa de clasă.

Dinamo Zagreb a 
momente că este o 
Apărarea ei este sobră și precisă în 
intervenții, iar Zambata, Kereek și. 
mai ales. Hora au dai culoare actiu- Gracianin,

minge
„Șf de data aceasta am scăpat* — pare să spună Skorici, pricind această 

care a

A TW? fhf flli d

totuși,
5—0. 

emoții

nilor ofensive. Trebuie spus, 
că ;—■ deși avea în spate un 
care o punea la adățiost de
— Dinamo Zagreb a recurs la arme
le clasice, dar firește dezagreabile, 
ale echipelor care vor să păstreze un 
rezultat : trageri de timp, obstrucții 
și, chiar, joc dur.

Petrolul a obținut o victorie de 
consolare. Măcar atit, pentru că de 
calificare nu mai putea fi vorba. 
Oricum, fotbaliștii din Ploiești au 
arătat că înfringerca suferită acuin 
o săptămînă. ,cu proporțiile
— totuși — un accident, 
alte condifii, meciul de 
fost mult mai interesant.

PETROLUL: M. Ionescu — Pa- 
honțu, N. Ionescu, Florea, Moca nu —

eî, a fost 
Păcat. în 
ieri ar fi

.

DUMINICA, CUPLAJ 
PE „23 AUGUST*

Meciurile de divizia A din 
Capitală.se vor disputa după 
următorul program :

ora 13,45: DINAMO BUCU- 
REȘTI — U.T.A.;

ora 15,30: STEAUA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA.

„șters* bara
Foto: I. Popescu — Ploiești

Ramljak, Blaskovici, Braun — Belin 
(min. 46 Novak), Jukici — Kereek. 
Mesici, Zambata, Hora.

%
CONSTANTIN ALEXE

PLOVDIV, 27 (prin 
Debutul Rapidului în 
este un fapt împlinit, și datorită 
transmisiilor radioteleviziunii ro
mâne, toți cei interesați cunosc 
rezultatul cu Care s-a încheiat 
partida, cit și felul în care ea 
s-a desfășurat. încercînd o carac
terizare a situației, cred că pot 
spune fără ezitare că aefest meci 
nu ne-a furnizat date noi în le
gătură cu Rapid. Ca și în unele 
evoluții din campionat, mai cu- 
rînd giuleștenii au pierdut par
tida, decît au cîștigat-o adver
sarii. Așa cum s-a prezentat, în
deosebi, în prima repriză, Trakia 
era o formație în fața căreia 
bucureștenii, chiar cu forțele 
împuținate de acum, puteau ob
ține un rezultat favorabil. în pri
mul sfert de oră, Ionescu a avut 
de două ori posibilitatea de a 
marca, dar de fiecare dată, stă- 
pînit de un trac de neînțeles 
pentru un jucător cu experiența 
sa, a șutat defectuos, îngăduind 
portarului Karușkov să retină 
sau să respingă. Erau minutele 
9 și 14 și un gol ar fi dus spre 
un alt rezultat. Acest lucru nu 
s-a întîmplat, însă, și desfășura
rea ulterioară a partidei ne-a a- 
ratat că în seara aceasta, aici. 
Ia Plovdiv, Rapid nu se poate 
baza decît pe apărare. Atacanții 
săi, ori jucau slab (de pildă Năs
turescu), ori se dovedeau nein- 
spirați, aș zice afară din joc, In 
sensul propriu al 
Scriind acestea îmi 
fazele din minutele 60 (Neagu a 
ratat o intervenție care putea în
semna un gol) și 78 (îNăstureseu

— șut în portar în poziție ex
trem de favorabilă). Poate că 
planul de a obține o egalitate 
aici s-ar fl realizat, dar în minu 
tele de presiune la poarta echi
pei noastre Si apărarea a avut 
destule „găuri*. Stefan a fost de
pășit de importanța jocului, iar 
Pop de... fotbal. în general. Ast
fel, partea stingă a sistemului 
defensiv giuleștean a fost slabă, 
lăsîndu-se mereu învăluită de 
Popov sau Diskov, dezechilibrîn- 
du-se prin aceasta toată linia de 
apărare, 
tinuu

Gazdele au 
în această zonă 

La o astfel de fază, 
au fost întorși de

fortat con- 
de teren, 
apărătorii 

pe o

cuvintelor, 
reamintesc

noștri
parte pe alta, mingea a revenit 
în mijlocul terenului printr-o re
lansare și Dan a faultat în afara 
careului. Arbitrul Alimov a acor
dat însă lovitură de la
(min. 53) și... mult dorita egalita
te a fost spulberată. A executat 
Dermendjiev, apoi a venit și al 
doilea gol (Popov — min. 64) ur
marea unui plasament greșit sl 
tuturor apărătorilor noștri.

Așadar. Rapid a pierdut cu 2-0. 
Dar, după părerea noastră. di
ferența poate fi recuperată.

Arbitrajul prestat de A. Alitnev 
(U.R.S.S.) — părtinitor în repriza 
a doua în favoarea gazdelor.

TRAKIA : Karuskov — Gheor- 
qhiev, Zatuma, Gluhcev, Aposto
lov — Momik, Nenov — Popov. 
Dermendjiev, Diskov, Deiev.

RAPID: Răducanu — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Ștefan — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Neagu 
Ionescu, Pop.

11 m

ULTIMA ORA ® ULTIMA ORA • ULTIMA ORĂ
PARK AȘ —3 GOLURI

UNGARIA - R. D. GERMANA
3-i n-o)

BUDAPESTA. — întîlnirea din
tre reprezentativele de fotbal ale 
Ungariei și R. D. Geermane, din 
cadrul grupei a V-a a campionatu
lui european, disputată aseară, la 
lumina reflectoarelor, pe „Nep- 
stadion", s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—1 (1—0) în favoarea gazdelor.

Meciul a avut un ritm extrem de 
rapid și s-a ridicat la un bun ni
vel tehnic. Jocul a început cu a- 
tacuri viguroase la poarta oaspe
ților. In minutul 10 se deschide 
scorul. Kaposzta trimite o pasă in 
adîncime, mingea fiind reluată in 
gol de Farkas. In continua.re, fot
baliștii din echipa R. D. Germane 
sînt aceia care dirijează jocul. Vo
gel frage puternic, dar Tamas re
ține. Apoi, Peter Dficke periclitea
ză buturile echipei ungare. In ul-

timpuri minut al reprizei, Vogel 
■ trage periculos și Tamas, în ultimă 

instanță, este nevoit să acorde cor
ner.

După pauză, selecționata Unga
riei atacă vijelios, înscriind două 
goluri, ambele prin Farkas, ex
cepțional în această partidă (min. 
48 și 50). La un contraatac, Fren- 
zel trece de apărarea gazdelor și 
reduce din scor (min. 57) : 3-1. In 
continuare, fazele se succed de la 
o poartă la alta, dar rezultatul ră- 
mîne neschimbat.

Au jucat formațiile : UNGARIA: 
Tamas-Ihasz, Szucs, Matrai, Kapo- 
szsta-Gorocs, Rakosi-Bene, Varga, 
Albert, Farkas. R.D.G. : Croy-Frăs- 
sdorf, Korner, Walter, Bransch-
Erler, Pankau-Vogel, 
Frenzel, R. Dilcke.

P. Dilcke,

Clasamentul grupei

1. Ungaria 5 4 1 0 15—4 9
2. Olanda 5 2 1 2 9—8 5
3. R. D Germană 4 1 1 2 6-8 3
4. Danemarca 4 0 1 3 1—11 1

SURPRIZA : R. F. A GERMANIEI 
- FRANȚA 5-1 (1-0)!

BERLINUL OCCIDENTAL. AsearS, 
pe stadionul olimpic. în fata a 75 000 
de spectatori, in meci amical, echipa 
R.F. a Germaniei a dispus cu un 
scor surprinzător de selecționata 
Franței : 5—1 (1—0). Francezii nu 
au confirmat succesul repurtat re
cent la Varșovia (4—1 cu Polonia) 
fiind depășiți de o manieră catego
rică. Golurile au fost marcate în or
dine de Libuda, Siemensniayer, Mfil
ler și Overatli, respectiv ~ 
din lovitură liberă

Arbitrul Pavio Monti 
condus echipele: R.F.C. : Maier — 
Patzke, W eber, Schulz, Ilottges — 
Beckenbauer, Overath — Libuda, 
Siemensniayer. Vwee Seeler, Lohr 
('Muller). FRANȚA : Abour — 
Djorkaeff. Quitted Bosquier. Baeza — 
Herbin, Sirnon — Gress, Gondet, Di 
Nallo. Loubet.
& Alte rezultate : Vojvodina Novi- 
sad—C.U.F. Bareîr^ 1—0 ; Partizan 
Belgrad—Lokomotiv Plovdiv 5—1.

Bosquier

(Italia) a
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