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Trimisul nostru special la Istanbul, ROMEO VILARA, transmite:

Contraste. Negrea exprima forța celui care a înscris 
golul victoriei, iar Frank s-a „curbat* ca un simbol 
al învinșilor. (Imagine din meciul Steaua — F C. 
Austria). ' Foto : A. Neagu

Un nou concurs . 
pentru pentatloniștii fruntași

La începutul lunii vii
toare (5—8 octombrie), Fe
derația de călărie și pen
tatlon modern organizează 
un concurs republican in
dividual de pentatlon mo

dern. cu participarei unor 
sportivi fruntași de la 
Steaua, Gloria, Academia 
Militară (București) și Să
nătatea Timișoara.

Astăzi începe cea de 
a Jocurilor Balcanice de atletism

26-a ediție

Tinerii 
voleibaliști 

în Italia
La 2 octombrie, echipa 

reprezentativă masculină 
de volei (tineret), va pă
răsi țara plecînd în Ita
lia, unde va lua parte la 
cîteva turnee. Astfel, în
tre 4 șj 7 octombrie, „spe
ranțele” noastre vor evo
lua în orașul Parma, ală
turi de două echipe ita
liene și una franceză. 
Apoi, tinerii noștri vo
leibaliști se vor deplasa 
la Reggio Emilia pentru 
un alt turneu (8—10 oc
tombrie) la care, în afara 
formațiilor amintite. a 
fost invitată și o echipă 
maghiară. In sfîrșit, în
tre 13 și 15 octombrie, la

Dinamo București — 
Dynamo Berlin 

la gimnastică (m)
Cluburile Dinamo Bucu

rești și Dynamo Berlin 
au convenit ca echipele 
lor masculine de gimnas
tică să se întîlnească la 
mijlocul lunii octombrie 
într-un concurs amical de 
verificare. întrecerea va 
avea loc, după toate pro
babilitățile, în sala Dina
mo din șoseaua Ștefan cel 
Mare, cele două echipe 
urmînd să evolueze atit 
cu exerciții liber alese cît 
și cu exerciții impuse. Va 
fi o utilă verificare pen
tru ambele formații, mai 
ales în perspectiva apro
piatei întîlniri dintre re
prezentativele R.D. Ger
mane și României.

La Cluj 
in turneul 
internațional 
de volei

România a făcut cel mai slab joc: 
0-3 cu U.R.S.S.

• Antrenorii români au lucrat la amenajarea pistei
• Frank Medina oferă o cupă • Maratonul se desfășoară 
pe malul Bosforului*Șerban Ciochină în plenitudinea forțelor

Pe țărmul Mării Marmara, 
la peste 20 km de Istanbul, 
sc întind construcțiile încă mi
rosind a ulei ale noilor blocuri 
de locuințe din orașul-satelic 
Atakoy. Aici a fost amenajat 
acum un autentic sat olimpic, 
în cele cinci hoteluri turistice 
fiind cazate delegațiile parti
cipante Ia cea de a 26-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atle
tism Atmosfera este, într-a- 
devăr, olimpică, amicală. De 
miercuri seara, la Atakoy sirit

prezente toate cele cinci echipe 
— Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia — 
iar pe aleile din jurul celor 
cinci hoteluri turistice atlcții 
s-au plimbat și au schimbat 
impresii asupra apropiatelor 
întreceri.

Joi a fost ziua ultimelor 
„socoteli" înaintea scadenței : 
atleții au mai făcut antrena
mente pe stadionul clubului 
din Galatasaray, antrenorii au 
luat parte la ședința tehnică
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s-au an- 
japenez~,

ale 
din cadrul 

internaționale 
de volei. Primii 

în fața

experiențe și

: IM BILD

fără îndoia- 
Chiar foarte

I

Modena, se vor întrece
echipele participante la
primele două turnee, ce
rora li se vor adăuga re
prezentativele secunde ale
Cehoslovaciei și Bulga-
riei.

de la. 
în lo- 

s-au desfășurat pri- 
turneelor 
competi- 

mascu- 
s-au 

fileului 
și BUL- 

pentru

CLUJ (prin telefon, 
trimisul nostru). Ieri, 
calitate, 
mele meciuri 
finale 
ției 
line i 
prezentat 
voleibaliștii R.D.O. 
G ARIEI (turneul 

locurile 5—7). Au învins clar 
sportivii germani 
seturi (8. 12, 4).
par obosiți, jucînd 
loarea 

tende. Tn 
lor încep 
evoluțiile 
trecută a 
rea arătată 
chipei S. 
scheletul 
tă naționala) în C.C.E. Ieri, 
victoria lor a fost determi-

demonrstjrată 
schimb, ; 
să se 

bune < 
C.M. i 

de
K.

căreia

jn trei 
Bulgarii 
sub va- 

i la Os- 
adversarii 

; apropie de 
de la ediția 
și de valoa- 
jucătorii e- 
Leipzig, (pe 
este forma- 

Ieri,

nată de jocul bun al blo
cajului, <$e dublajul acestuia 
și de atacul pentru prima 
oară mai variat.

S-au remarcat Pietzch, 
Freidwald, Heine, Schultz și 
Kessel de la învingători, Ka
rov și Ivanov de la învinși.

A arbitrat remarcabil N. 
Altav (Turcia), ajutat de B. 
■Jovanovici (Iugoslavia).

In cea de a doua partidă, 
POLO NI A-JAPONIA, victo
ria a revenit, mai ușor decît 
se aștepta, primei echipe cu 
3—1 (10, 7. —7) în 95 de mi
nute. Polonezii nu 
gajat in „iureșul

(validarea înscrierilor, fixarea 
seriilor, ordinea culoarelor și 
aceea a săriturilor și aruncă
rilor), iar conducătorii echi
pelor au făcut vizite protoco
lare la guvernatorul și la pri- 
mărul orașului Istanbul. După- 
amiază, delegațiile celor cinci 
țări au participat la Congresul 
ordinar al Jocurilor Balcanice, 
într-unul din saloanele mo
dernului liotei Hilton. Cu a- 
cest prilej, au fost ascultate 
rapoartele prezentate de către 
federația iugoslavă și de cea 
greacă privind organizarea 
Jocurilor Balcanice de la Sa
rajevo și — respectiv — a 
Crosului Balcanic de la Atena. 
De asemenea, au fost comple
tate anumite prevederi ale sta
tutului competiției. S-a stabi
lit, printre altele, ca pe viitor 
Jocurile Balcanice de atletism 
să se desfășoare în patru zile, 
în prima unnîr.d să se desfă
șoare cursa de, maraton. S-a 
hotărît, de asemenea, ca vii
toarea ediție a Crosului Bal
canic să aibă loc Ia Istanbul, 
în ziua de 24 mai 1968, iar 
Jocurile Balcanice ediția a 
27-a să se desfășoare Ia Ate
na, fiind^considerate de orga
nizatorii eleni ca ultimul pri
lej de verificare a instalațiilor 
și a corpului de arbitri pentru 
campionatele europene de atle
tism din anul 1969, care vor 
avea loc, de asemenea, la 
Atena. Cu acest prilej, Fede
rația turcă de atletism a a- 
nunțat că antrenorul american 
Frank Medina — care este 
antrenorul atleților turci — 
oferă o foarte frumoasă cupă 
echipei care va reuși să câș
tige de cinci ori Jocurile Bal-

Un viitor cosmonaut ? Un 
viitor vizitator al Lunei? Nu! 
In fotografie vedeți doar un 
viitor participant la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de 
Mexico. Aerul altitudinii me
xicane a fost „preparat- în 
această aparatură complicată 
și folosit pentru 
antrenament.

Sportul iți are, 
lă, alchimia sa. 
complicată...

Foto

Iudith Dibar, una dintre 
performerele zilei de ieri 

Foto : V. Bageac

IN APROPIEREA FINIȘULUI ÎNTRECERII „RACHETELOR"
Primele meciuri decisive, 

primele surprize... Apropie
rea finișului naționalelor de 
tenis a dat parcă mai mul
tă forță competitorilor la 
cele 5 titluri, a înaripat 
speranțele outșiderilor, ba a 
și dat peste cap unele pro
nosticuri. Este cazul unuia 
din cele opt rezultate Ia 
simplu băieți, care urmau 
să stabilească pe viitorii 
adversari din sferturile de 
finală. Anume, cel prin 
care tînărul brașovean Vio
rel Marcu se califică în 
dauna luj Gijnther Boscn, 
pînă acum nelipsit din a-

ceastă fază a competiției 
noastre prime. Curios, in
să, nu acesta a fost cel 
mai dramatic meci al zi
lei, ci acela în care Cons
tantin Popovici a trebuit să 
depună mari eforturi pen
tru a învinge rezistența 
lui Ion Sântei, mereu mai 
bun, mai cizelat. Păcat că 
această victorie, într-un 
meci greu, a fost umbrită 
de un avertisment primit 
de la arbitrii concursului, 
pentru prea desele exte
riorizări ale nervozității 
sale excesive.

La fete, un „derbi" din 
umbră, opunînd pe o fostă

campioană. Julieta Namian 
Boboc, celei (posibil) vii
toare, Iudith Dibar. A cîș- 
tigat ultima, după un joc 
deosebit de spectaculos, de 
un ridicat nivel.

Iată rezultatele tehnice : 
Simplu masculin (optimi de 
finală) : I. Năstase—Mita 6—1, 
6—2, 6—1 ; Dumitrescu—D. Vi
zirii 6—6, 6—4. 3—1 intr. ;
Mărmureanu — Mureșan 7—5. 
6—4, 7—5 ; C. Năstase—Serester 
6—0. 6—1, 6—0 ; Popovici—Sân
tei 6—1, 4—6, 7—5, 8—6 ; Marcu 
—Bosch 6—4,6—2, 6—3; Dron— 
Boaghe 6—4, 6—1, 6—4; Tiriac— 
Negru 6—2, 6—0, 6—0. Simplu 
feminin (sferturi de finală) : 
Ciogolea—Verone 6—3, 6—2 ; 
Dibar—Boboc 6—4, 6—2 ; Hor- 
șa—Bucur, 6—1, 7—5 ; Dumi
trescu—Cirnaru 6—1, 6—3. Du

(Continuare în pag. a 4-a)

iile peste hotare
i

ULTIMELE NOUTATI DE LA NEW YORK*

1
blu masculin (sferturi) : Dron. I 
Kerekeș—Mita. Crucea nu 6—1, I 
6—t. 6—1 ; Mărmureanu. C. 
Năstase—Popovici, D. Vizlru I 
6—3. 6—3, 6—3 ; Bosch, Seres- I 
ter—Marcu. Dumitrescu 6—3, I 
6—3. 4—6. 6—3 ; Tiriac, L Năs
tase—Hărădău. Mureșan 6—0, I
6— 2, 6—2. Dublu feminin (sfer- I
turi) : Boboc, Horșa—Butoi, 1
Tănăsescu 6—1, 6—2 ; Dibar,
Ciogolea—Takacs. Sarkadi 6—0, I
7— 5. Dublu mixt (sferturi) : I. I
Năstase, Dumitrescu—Navroț- ■
chi, Turta 6—2, 6—1 ; Boaghe, 
Boboc—Marcu, Bucur 6—4, I
3—2 intr. ; Veterani : Florescu- I 
Vaida 6—3. 6—2. •

Azi, la Progresul, campio- . 
natele continuă de la orele I
8,30 și 14,30. în programul 
după-amiezii figurează sfer- | 
turile de finală la băieți. I

Ediția de astăzi a ziarului nostru nu a mai putut prin
de deznodănuntui meciului dintre boxerii Nino Benvenuti 
și Emile Griffith. Oferim, însă, cititorilor noștri ultimele nou
tăți pe care le-am primit de la New York : meciul va fi urmă
rit de 35 WO de spectatori (dintre care 3 000 de italieni) ; se 
scontează pe o rețetă de 350 000 de dolari ; cota pariurilor 
este de 9—5 in favoarea americanului ; cîntarul oficial — 
Benvenuti 72,500 kg, Griffith 70,300 kg.

HOTĂRÎRE A COMISIEI MEDICALE A C.1.0.
întrunită recent la Lausanne, comisia medicală a C.LO. 

a luat hotărîrea ca toți participanții la J.O. din 1968 să fia 
supuși in mod obligatoriu controlului antl-doping șl pentru 
determinarea sexului.

VA FI OMOLOGAT RECORDUL MONDIAL 
AL LUI ANQUEȚIL?

Potrivit unei știri transmise de agenția italiană AMS*. 
noul record mondial al orei (47,494 km) stabilit miercuri 
seara de ciclistul francez Jacques Anquețil pe velodromul 
Vigorelli din Milano — comentat în cercurile de specialitate 
din întreaga lume — riscă să nu fie omologat de Federația 
internațională. La terminarea probei Anquețil nu ș-a pre
zentat medicilor pentru efectuarea controlului anti-dopmg, 
cerînd ca acesta să se efectueze la hotelul unde el era ca
zat. Medicul italian însărcinat cu această operație nu a ac
ceptat să se deplaseze la hotel, fapt ce ar putea duce la 

# anularea recordului lui Anquețil.



Cu parașuta, in largul mării Qv-cbi

larg și ni se pare că valurile mării 
mai mult de noi, cu toate că acele 

altimetrului indică o creștere continuă: 400... 500... 
800 m. Țărmul, cu șirul blocurilor albe de ia Ma
ronia, rămine în urmă.

Pe cele două rînduri de scaune, 12 băieți și fete 
așteaptă semnalul pilotului; ușa avionului va fi 
deschisă și parașutiștii vor sări în gol unul cîte 
unul, plonjînd spre imensitatea albastră de sub 
noi. Toți au gustat pină acum do zeci, de sute 
de ori aerul tare al înălțimilor, au coborît sub 
cupolele parașutelor spre pînza albă a punctului 
fix de pe pământ, dar spuma mușcătoare a valurilor, 
depărtarea țărmului, le dă totuși emoții.

Antrenorul, maestrul emerit al sportului Ion 
Roșu, verifică încă o dată legăturile, parașutelor. 
Mai facem un viraj și...

-— Intrăm pe verticala punctului plutitor ! — ne 
anunță pilotul.

Jos, în dreapta, se vede un punct roșu ce se 
leagănă pe valuri. Parașutiștii vor „naviga" prin 
aer spre el. Se va lua în considerație timpul scurs

Zburăm spre 
se apropie tot

între momentul cînd sportivul' va lua contactul cu 
apa și clipa cînd el va atinge cu mina punctul. 
Așadar, o probă de parașutism combinată cu una 
de înot.

Avionul și-a redus motorul.
...Angela Nâstase, Mircea Taflan, Victoria 7.et, 

Nicolae Veiicu, Elena Băcăuanii! Antrenorul îi 
strigă pe nume și unul cite unul dispar în gol...

Salturile cu parașuta deasupra Mării Negre, cu 
aterizare pe plajă sau amerizare în larg, s-au repe
tat mai multe zile.

— Ele au constituit >
al sportului Gheorghe lancu — 
tru concursurile internaționale 
(Iugoslavia) și „Cupa Nisipurilor 
Federația română de aviație a 
prilej, și un concurs: „Cupa Mării Negre". Trofeul 
a lost cîștigat de Elena Băcăuanii, care a totalizat 
cel mai mare număr de puncte".

ne spune maestrul emerit 
antrenamente pen- 
„Cupa Adriaticei" 

de Aur" (Bulgaria)- 
instituit, cu acest

VIOREI TONCEANtl

44
tetele de la

La 7 octombrie 1967 |

„Tragerea recoltei 
la LOTO

Cu prilejul Zilei recoltei, 
LOTO-PRONOSPORT organizează 
sînabătă, 
GER EA 
care se 
MITAT 
„Si. oda

i
I

CHARLES PUJOL: „0 nouă contribuție 
la adîncirea prieteniei noastre tradiționale*1
După turneul lui La Voulte Sportif in Romania

echipei Grivița 
vizitat orașul cu •

Echipa lui 
in Franța

Viore/ 
o ?wx-

propus

7 octombrie *1967, „TRA- 
RECOLTEI" la LOTO, la 
atribuie în număr NELI- 
autoturisme „Renault 16", 
1000 M.B.”, „Fiat 850“ și

„Trabant 601”.
Pe lingă autoturismele de mai 

sus se mai atribuie premii in va
loare de 75.000 lei în număr NELI
MITAT (un autoturism la alegere 
dintre cele 4 tipuri acordate la 
categoriile I— a IV-a cu diferența 
in numerar), premii de valoare 
variabilă și premii fixe in bani.

La tragerea RECOLTEI LOTO

I
I
I
I
I

L

I

NEUMITAT;

RENAULT 16 1
SKODA1000M.B.<(
FIAT 850 
TRABANT 601

l

se acotdă 8 categorii de premii 
in loc de 6 categorii, ca pină 
'acum.
( Se efectuează 21 extrageri în- 
sumînd 85 numere in total.

Fiecare din cele 20 extrageri 
este formată din cîte 4 numere 
din 90, iar a -XXI-a din 5 numere 

Jil> «L_____ .«rAT ’ Ll.'V"
Cu 60 lei puteți participa

toate cele 21 extrageri — 85 nu
mere.
• Tragerea LOTO de astăzi va 

avea ioc ia București in sala din 
strada Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18.

la

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Poate, 
să evoluăm 

Timișoara 
cite am «- 
bine inche-

înainte de a părăsi țara noastră, 
l-am rugat pe dl. CHARLES PU
JOL, secretar general al eiubului 
La Voulte Sportif, să ne Împăr
tășească impresiile sale cu privire 
la turneul întreprins în România 
de către echipa de rugbi.

„Pină la acest turneu, am cu
noscut România și pe rugbiștii ei 
prin intermediul 
Roșie, care ne-a 
un an in urmă. 
Moraru a lăsat 
presie deosebită.

De data aceasta ne-am 
să cunoaștem rugbiul romanesc la 
el acasă. Am jucat in compania u- 
nora dintre cele mai puternice 
formații de club din România — 
Grivița Roșie, Steaua și Politeh
nica Iași.

Desigur, Grivița Roșie, campioa
na țării, reprezintă o mare valoa
re, ea ne-a dovedit că victoria ob
ținută și aeasă la noi a fost meri
tată. Nu mă miră faptul că „na
ționala" României este alcătuită 
pe scheletul acestei redutabile e- 
chipe. La fel, o impresie deosebi- i 
ta ne-a lăsat și Steaua, echipa lui } 
Penciu, sportivul care și azi, după 1 
atiția ani de activitate neobosită, 
continuă să fie un mare jucător. 
O revelație pentru noi a fost Poli
tehnica Iași, o echipă care cu un 
plus de rodaj internațional, are 
toate șansele să se facă cunoscută 
in Europa”. '

în legătură cu perspectivele în- I 

Uluirilor de rugbi dintre echipele 
române și cele franceze, dl. 
Pujol a ținut să sublinieze :

„Pentru noi, turneul a fost deo
sebit de util. Ne aflăm intr-o pe
rioadă de pregătire in vederea 
campionatului. Și, alegînd Româ
nia pentru a ne verifica potenția
litatea, am făcut o treabă buni. 
In ceea ce ne privește, vom re
veni aricind in România, 
vom avea posibilitatea 
și la Constanța, Cluj, 
sau Brașov, unde, pe 
flat, activează echipe
gate. Dar, sintem gata să primim 
la noi, cu aceeași ospitalitate, for
malii românești de rugbi".

în încheiere, dl. Charles Pu
jol ne-a rugat să transmitem cal
de' mulțumiri pentru amabilitatea 
cu care rugbiștii de la La Voulte 
Sportif au fost Înconjurați peste 
tot. El și-a exprimat părerea că 
„asemenea intilniri reprezintă o 
nouă contribuție la adîncirea peie- . 
teniei tradiționale dintre sporttoii-i 
francezi și cei români*.

LIBERI C STAMA

ÎNAINTEA RETURULUI

Arhitectura”, la înălțime

Două noi recorduri la armă standard
In fine, ieri, in cea de a treia 

zi a finalelor campionatelor repu
blicane de tir, s-au înregistrat pri
mele noi recorduri ale țării. La 
proba de armă standard 60 focuri 
(poziția 
IOANA 
clubului 
rezultat

culcat) senioare, sportiva 
SOARE, reprezentanta 

Arhitectura, a obținut un 
excelent : 595 puncte din

609 posibile, ceea 
un nou și valoros 
nai. Vechiul record 
și fusese obținut în 
ani de Edda Bala.

noua recordmană 
standard 60 focuri 
tirul de perfor- 

și este eleva an- 
Noua

CAMPIONATULUI PE ECHIPE..-;
întrecerileMi ine se 

pionatului 
După două săptămini de odihnă 
activă și de... reflecții privind șan
sele de cucerire a titlului, de pro
movare sau evitare a retrogradă
rii, cele 16 formații angajate în 
campionat vor urca din 
tele ringului. Evoluția 
București I și Olteniei 
parte a competiției lasă
trevadă că lupta decisivă se 
da intre aceste formații. Dar, 
nu anticipăm. Să nu uităm că 
lecționata Dobrogei n-a susținut
decît o partidă (datorită turneului 
Întreprins peste hotare), și că e- 
chipa Galați I are In componența 
sa boxeri cu multă experiență. Să 
apelăm la cifre, și să vedem care 
este situația în clasamentul c«m- 

a

reiau 
republican pe echipe.

nou trep- 
echipelor 
în prima 
să se în- 

va 
să 

se

ce constituie 
record națio- 
era de 591 p 
urmă cu doi

Ioana Soare, 
a țării la armă 
culcat, practică 
manță din 1957
trenorului Stelian Papură, 
recordmană este profesoară de fi
zică și matematică, in prezent cer
cetătoare la l.C.P.E. (Institutul de 
cercetări și proiectări electrotehni
ce). Ioana Soare mei este deținătoa
rea unui record, și anume, la armă 
standard, proba de 3x20 focuri, cu 
570 p.

Cel de al doilea record 
a fost stabilit la aceeași probă, de 
către formația clubului Arhitectu
ra (armă standard 60 focuri cul
cat senioare) cu 1761 p (v. rec. 1760 
p). Din echipa campioană și deți
nătoarea noului record fac parte : 
Ioana Soare (595 p), Edda Baia 
(586 p) și Mariana Antonescu 
(580 p).

Dintre sportivele clasate pe pri
mele lbcuri la această probă me
rită evidențiate Veronica Stroe, 
una dintre cele mai tinere parti
cipante la competiție și arădeanca 
Tereza Quintus, o neobosită acti
vistă sportivă, care în orașul de 
pe Mureș este sufletul tirului.

Rezultate tehnice : armă stan
dard 60 focuri culcat senioare (la 
50 m distanță): 1. IOANA 
595 p — nou record al
campioană a României, 2. Veroni
ca Stroe (Dinamo) 587 p, X Tereza 
Quintus (C.S.O. Arad) 586 p (47 
decari), 4. Edda Baia (Arhite’tura)

al zilei

SOARE 
țării —

586 p (46 decari), 5. Rodica Gorgoi 
(Steaua) 585 p, 6. Mariana Vasiliu 
(Dinamo) 585 p. Pe echipe: 
HIIECTURA 1761 p - nou 
a! țării — campioană 
niei, 2. Di ne mo 1747 p. 
Arad 1744 p, 4. C.S.M. 
p, 5. Steaua 1723 p, 6. 
Giurgiu 1584 p.

Tot ieri s-a disputat 
de armă standard 3x20 focuri se
niori. dar din cauza juriului, care 
nu s-a putut întruni pentru a ju
deca o contestație, nu s-a întoc
mit clasamentul probei. Pe prime
le locuri se află Gh. Vasilescu de 
la Olimpia și P. Șandor de la 
Steaua, ambii cu cîte 569 p. Cîști- 
gătorul va fi stabilit azi după ho
tărârea juriului.

Azi are loc una 
spectaculoase probe 
aruncate din șanț, 
armă standard 60 f. seniori.

1. ar- 
record 
Româ- 
C.S.O.

ci
3.
Cluj 1730

Cetatea

și proba

din cele mai 
de tir — talere 
pistol liber și

T. RABȘAN

fa

petiției, înaintea primei 
returului :

etape

GRUPA
CATECOBIA

I
A

1. București 3 2 • 1 ♦8.-2C 1
2. Oltenia 3 2 0 1 35:31 1
3. Banat 3 1 0 2 32:34 5
4. Crișana 3 1 0 2 25:41 5

GRUPA A n-A

B

1. Galați i 3 1 1 1 33:33 «
2—3. Argeș 2 1 8 1 22:22 4
2—3. Cluj 2 1 0 1 22:22 4

4. Dobrogea 1 8 1 0 11:11 2

CATEGORIA
IGRUPA

1. Bacău 3 2 10 «3:23 a
2. Ploiești 3 2 0 1 37:30 7
3. București DL 3 1 8 2 27:33 s
4. Galați II 3 0 1 2 24:40 4

GRUPA A n-A
1. Mureș A.M. 3 3 0 0 40:27 9
2. Brașov 3 2 0 1 45:21 1
3. Maramureș 3 1 0 2 M:30 i
4. Hunedoara 3 0 0 3 11:55 3

Reprezentanții tenisului de ma
să românesc debutează astăzi în 

i noul sezon internațional oficial 
prin intîlnirea feminină de la 
Arad dintre Voința și campioana 
Belgiei, formația La Palette Bru
xelles, contind pegjtru primul tur 
al „C.C.E.”. De fapt este vorba de 
un... dublu debut pentru că echi
pa arădeană participă pentru în- 
tîia oară Ia această importantă 
competiție continentală.

Partida de azi de la Arad se 
anunță sub bune auspicii pentru 
jucătoarele de la Voința. Recent, 
elevele antrenorului Emil Proco
peț ău încheiat victorioase un tur
neu în Iugoslavia, iar, de luni, 
trofeul „Cupa României" strălu
cește in vitrina asociației sportive 
din orașul de pe malul Mureșului. 
Lată, așadar, suficiente motive 
pentru ea Eleonora Mihalca, Mag
dalena Lesai, lud it Crejec și Lidia

DE MASA

Voința Arad debutează în „C. C. E
Declarația ntrenorului Emil Procopeț

cu opti- 
inaugurală

Sălăgeanu să privească 
mlsm confruntarea lor 
in cea de a V-a ediție feminină 
a „C.C.E.". Se înțelege că și an
trenorul E. Procopeț 
zător. Zilele trecute, 
el ne-a declarat :

„Așteptăm de mult 
pă a debutului in 
ceeea noi ne-am
vara. Doar Eleonora 
fost nevoită să facă o întrerupere 
din cauză de boală. Acum ea este 
insă sănătoasă, și, in ultima vre-

este încre- 
la redacție,

această cli-
,C.C.E.“. De a- 
pregătit toată 

Mihalca a

ii

me, a luat parte cu regularitate 
la pregătire. împotriva adversa
relor noastre — jucătoarele belgie
ne — noi vom 
daniile pentru 
Lucru care — 
realiza. Dorim 
carea in turul
tiției, unde vom avea de înfrun
tat — probabil — pe valoroasa 
campioană a Cehoslovaciei, Spar
tak Praga. Dar pină atunci, toate 
preocupările noastre sint indrep-

depune toate stră- 
a .eși victorioși, 

cred. — că se va 
foarte mult califi- 
următor al compe-

tate numai spre partida cu La 
Palette Bruxelles*.

Clubul belgian a anunțat că va 
deplasa următoarea garnitură : 
Andree Crevecoeur, Micheline Stas 
și Raymonde Lemort.

Reamintim că în „Cupa cam
pionilor europeni", atît la fete cit 
și la băieți, o echipă este alcătui
tă din trei jucătoare (jucătorii, iar 
sistemul de disputare este aceia 
al „Cupei Swaythling", de la cam
pionatele mondiale.

Actuala deținătoare
„C.C.E.” este campioana Romi-ir i»i. 
Progresul București, care jcoeă to- 
rect in turul al doilea. Urând suc
ces echipei Voința Arad, spesăan. 

meciul său inaugural să «cm- 
cu o frumoasă victorie.

a trofi

ca 
dă

CT. C



OTBAL ȘTIRI,
ARBITRII MECIURILOR 

ETAPEI A VIII-A

ȘTIRI• ••Un joc submediocru al „speranțelor" noastre
Din cauza deranjamentului intervenit în legătura telefonică cu 

Istanbulul. nici alte ziare n-au publicat amănunte de la meciul de 
tineret Turcia — România. Facem 
Chirilă, redactor la revista „Sport", 
tare s-a întors ieri în București.

Aflat la .Istanbul cu alți ziariști 
sportivi români, la invitația Aso
ciației presei sportive din Turcia, 
iti-am deplasat la o distantă de 
350 de kilometri, la Eskișehir, sâ 
văd echipa de tineret care învin
sese recent la Graz formația 
Austriei.

Dar, Ia Eskișehir, tinerii noștri 
fotbaliști și-au încheiat promisiu
nile pentru această partidă de pe 
stadionul „Atoturk” în min 15, 
prestind in tot restul timpului un 
foibol submediocru. Cu excepția 
portarului Constaniinescu (după 
pauză), a lui Dinu și - sporadic 
— Schiopu. toți ceilalți au mani
festat o ciudată perplexitate in 
fața jocului avîntot al echipei 
turcești.

Meciul a început sub semnul 
superiorității tehnice a „speran
țelor' noastre. Echipa României 
c deschis scorul chior in min. 3 
eînd Alecu a reluat o centrare 
precise o lui Schiopu. După gol, 
jucătorii noștri au continuat să 
dea linie jocului prin pase pe 
jos. In minutul 15, am și găsit 
prima idee de titlu : O victorie a 
„firului ierbii" usupre... huninâ- 
■âiur.

lată însă că în min. 19 turcii 
îl introduc pe Yusuf, care schimbă 
cu totul fața jocului. Fotbaliștii 
turci atacă mai mult în profunzi
me, ojutati de dispariția liniei 
noastre de mijloc (Angelescu joa
că fără sarcini, iar Alecu e inca
pabil să asigure rolul mijlocașului 
de susținere).

Marele „gol" de la mijlocul te
renului îngăduie o totală liber
tate de acțiune lui Yusuf care 
acoperă singur această „țară a 
nimănui'. Turcii sesizează slăbi
ciunea de necrezut a fundașilor 
noștri de margine demarînd pe 
tușă și lărgind spațiile. Ei reu
șesc să egaleze și să înscrie 
golul victoriei numai în trei mi
nute ; min. 28 șut bombă Yu
suf de la 20 m (1 -1) și Sânii

loc relatărilor transmise de loan 
prin intermediul echipei noastre

(min. 31) reluare de la 6 m în fața 
unui Boc hipnotizat.

Sesizînd izolarea (mai ales la
terală) a înaintașilor noștri, tur
cii îi avansează pe apărătorii lor 
și accentuează presiunea. înain
tașii noștri par dezorientați asi- 
gurînd pînă la urmă „spectaco
lul* intrării în ofsaid de 17 ori 
(1). Orice încercare de pregătire 
a atacului la mijlocul terenului 
este anihilată în fașă datorită 
plusului de forță și viteză cl ju
cătorilor turci, primii la balon, 
într-un presing pe tot terenul, 
la care participă absolut toți îna
intașii. La 2-1 gazdele au o mare 
ocazie ae a majora scorul, la 
un luft al lui Anca, dar Constan
ți nescu salvează.

După pauză, presiunea turcă se 
occentuează, însă echipa noastră 
are două frumoase atacuri pe 
două contraatacuri (Cupermon 
min. 58 și Dumitrache min. 59). 
Apoi ocaziile se mută la poarta 
lui Constontinescu. Cea mai clară 
aparține min. 72, etnd Erdogan 
după ce trece balonul printre 
picioarele lui Velea, centrează pe 
jos, prilejuindu-i lui Anca o in
tervenție salvatoare.

Echipa noastră c jucat sub po
sibilități, avînd, după cum am 
spus, pe linia de plutire, doar 
trei din cei 15 (!) jucători folosiți. 
Fotbaliștii noștri au cedat aproape 
tuturor duelurilor individuale, 
fiind într-un contratimp ener
vant.

Atacul nu a legat aproape ni
mic. E suficient să arăt că „un- 
doi*-urile, una din armele tactice 
ale jucătorilor noștri, n-au fost 
puse în aplicare nici măcar o 
singură dată (I), iar în ceea ce 
privește susținerea omului cu 
mingea cei care s-au remarcat 
au fost doar jucătorii turci care 
s-au întraiutoraf în mod deose
bit, suplinind lipsuri tehnice evi
dente. singurii jucători de clasă 
arătîndu-se a fi Yusuf și stope
rul Ylmaz.

Aș încerca să acord echipei 
noastre o "circumstanță atenuan
tă (frecvența neobișnuită a jocu
rilor în ultimul timp), un voiaj 
lung cu autocarul de la Istanbul, 
dor acesta n-ar putea fi un 
argument în totul rezistent. Mă 
raliez, mai curînd părerii ingine
rului Ion Dumitrescu, vicepreșe
dinte al F.R.F., care mi-a decla
rat : „Î5"-Ie nostru de la Eskișe
hir are destui jucători care nu 
confirmă încrederea acordată". 
Dar asta e o altă discuție...

In meciul condus de tînărul ar
bitru austriac Erich Linemayer 
au jucot :

TURCIA : Niha - Sukru, Is
mail, Ylmaz, Aydin - Selim, Son
ii, Ergun — Erdogan (min. 76 Fuat), 
Nihat, Bilgin (min. 19 Yusuf)-

ROMANIA : Constontinescu — 
Anco, Boc, Dinu, Velea — Alecu, 
Angelescu (min. 62 Strîmbeanv) - 
Schiopu, Dembrowschi (Lupulescu 
min. 46), Domide (Dumitrache 
min. 46), Cuperman (min. 73 Du- 
mitriu IM).

1OAN CIURDĂ

• STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA: P. Sotir (Me
diaș) la centru, M. Ispas (Me
diaș) și A. Cantor (Sighișoara) 
la tușă ;

• DINAMO BUCUREȘTI — 
U.T.A.: C. Nitescu (Sibiu) la 
centru, Z. Chifor (Brașov) și E. 
Bucșe (Sibiu) la tușă;

• UNIVERSITATEA CLUJ — 
JIUL: C. Niculescu la centru,
A. Rădulescu și BL Niță (toti din 
București) la tușă ;

• DINAMO BACĂU — PRO
GRESUL : A. Pop la centru, M. 
Bădulescu și D. Costa Hoți din 
Oradea) la tușă ;

• STEAGUL ROȘU — PETRO
LUL : V. Pădureanu la centru, 
S. Mindreș și C. Sotir (toți din

I București) la tușă ;
• A S.A- TG. MURES — RA

PID : Z. Drăghici la centru, V.
, Dăscălescu și S. Nicolau (toți
| din Constanta) la tușă;

• F. C. ARGEȘ — FARUL: 
N. Rame a (Bîrlad) la centru, V 
Popa (Iași) și I. Radu (Bîrlad) 
la tușă.

MECIURI AMINATE

Meciurile C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Arad și Crișul Oradea - 
Politehnica Timișoara, din divizia
B, seria a Il-a, programate la 
data de 1 octombrie au fost ami
nate pentru ziua de 4 octombrie.

PE ALTE TERENURI
Partida C.F.R. Caransebeș — 

Tractorul Brașov, din divizia C, 
se va disputa la Lugoj, duminică 
de la ora 11, deoarece terenul 
din Caransebeș este suspendat 
pentru o etapă. în alte localități 
vor avea loc și meciurile: Mu
reșul Deva — Chimia Făgăraș 
la Hunedoara (duminică de Ia 
ara 11) și Victoria Călan — Mi
nerul Lupeni pe terenul din Si
me ria (duminică de la ora 11).

DUMINICA. ÎN CAPITALA
Duminică dimineața se vor dis

puta următoarele jocuri :
• Stadionul Politehnica, ora 11: 

Politehnica București — Metalul 
București (divizia B, seria I);

• Terenul Constructorul, ora 
10: T.U.G. București — Rapid 
C.F. București (divizia C, seria 
Sud).

BILETE PENTRU CUPLAJUL 
DE PE „23 AUGUST"

Biletele pentru cuplajul de fot
bal Dinamo București — U.T.A. 
și Steaua — Universitatea Craio
va, de duminică 1 octombrie, de 
pe stadionul „23 August", s-au
pus in vînzare la casele obiș-
nuite.

MECI JUBH.IAR
La 1 octombrie, faimoasa e-

chipă de fotbal a copiilor de

C« te miri, azi exersăm schema detactică: „cum se poate obține o lovitură 
penalii" !!!
Desen de ADRIAN ANDRONIC

Unde trebuie să joace Martinovici?
Am fost la Petroșeni. A- 

pei, la Craiova. Pentru Mar
tinovici. Cred că am stal 
de vorbă cu peste o sută 
de oameni. Acum, mai stau 
de vorbă și cu mine, după 
care am să vă spun unde 
trebuie să joace Martino
vici. Deci, masă rotundă 
cu... subsemnatul! Repor
terul din mine întreabă, eu 
îi răspund !_

Reporterul : Mai intri, ce 
spun cei de la Petroșeni 
despre Martinovici ?

Eu : Spun că e băiat bun, 
sencs.

R : Serios ? Atunci, de ce 
ți-a părăsit familia, echi
pa t

E: Nu și-a părăsit fa
milia, ci numai echipa.

R : Bine, dar in ziar s-a 
scris că Martrnovici și-a 
părăsit familia, plec'md in 
Oltenia după căpătuială.

E: Greșit! Cei de la a- 
sociația sportivă Jiul, care 
au trimis ziarului aceasta 
adresă, ii imputau că și-a 
„părăsit" socrul, soacra etc.

R: Deci, chestia asta cu 
„părăsirea familiei" e lă
murită.

E: Lămurită. Inginerul 
Florea Martinovici a locuit 
și locuiește împreună cu 
soția și copilul.

R: Echipa, insă, și-a pă
răsit-o !

E: Și-a părăsit-o.
R: De ce, iubitule ? Nu 

aici, la Petroșeni, s-a ridi
cat ca fotbalist ? Nu aici, 
in Valea Jiului, a decenii 
student ? Nu aici a termi
nai Institutul ?

E: Să-fi explic.

Masă rotundă

cu... subsemnatul

R: Ce să-mi explici, sti
mabile ? Adică, cit a ur
mat Institutul a fost bun 
„Jiul", cum insă și-a luat 
examenul de stat, gata, n-a 
mai fost bun I L-a prins 
subit dorul de olteni !

E: A fost repartizat in 
regiunea Oltenia!

R: El a cerut să fie re
partizat in această regiune ! 
De ce ? Apartament in Pe
troșeni avea ? Avea. Echipă 
unde să joace, avea ? Avea. 
Mină unde să lucreze ca in
giner miner, avea ? Avea. De 
ce a cerut să fie repartizat 
in altă regiune ?

E: Fiindcă avea...
R: Ce avea ?
E: Avea dreptul ! Repar

tizarea in producție' a ab
solvenților — spune ordinul 
Ministerului Inrățămintu- 
lui nr. 578 din 2l.VI.965 — 
se face nominal după ab
solvirea invâțămintului su
perior, in funcție de urmă
toarele criterii : a) ordinea 
mediilor generale la învă
țătură ; W-_ Să ne oprim
aici. Fotbalistul Florea Mar
tinovici avea media gene
rală 7,02, s-a prezentat :n 
fața comisiei al 58-lea. .Un
de vrei să fii repartizat T" 
Omul — oltean fiind — s-a 
uitat pe lista cu posturi de 
ingineri mineri și a spus: 
„Aici, la Tg. Jiu !”

R: Deci, legal ?
E: Legal!

R: Ce era „acolo", la Tg.
Jiu ?

E: O întreprindere raio-
nală de industrie locală.

R: Și avea nevoie de in-
giner miner ?

E: Probabil, de vreme 
ce a cerut acest post.

R: De ce spui „probabil"?
E: Fiindcă, imediat după 

ce s-a prezentat Martino
vici, întreprinderea respec
tivă n-a mai avut nevoie 
de acest post !...

R: Și astfel, Martinovici 
ajunge la Craiova.

E: Da, transferat. Între
prinderea din Tg. Jiu apar- 
ținind de Sfatul popular 
regional Oltenia.

R: I se dă locuință, Mar
tinovici iși aduce familia, 
semnează pentru echipa U- 
niversitatea Craiova, dar 
Jiul nu-i dă dezlegare. Se 
duc tratative fi in urma 
lor Martinovici se prezintă 
la Petroșeni. Merge împre
ună cu echipa Jiul la Hu
nedoara (acolo urma si se 
joace meciul cu Progresul), 
Martinovici se dezbracă și 
este trecut pe foaia de ar
bitraj. Cu cinci minute în
ainte de începerea meciului 
se reiau tratativele, părțile 
nu cad de acord, Martino
vici se imbracă și pleacă 
la Craiova. DE CE?

E: Fiindcă nu s-a căzut 
la uh acord ! Înțelegerea 
era ca Martinovici să joace 
încă un an la „Jiul", urmind

ca după aceea să primească 
dezlegare. In ultimul mo
ment, insă, „Jiul" n-a mai 
fost de acord cu această 
propunere și ca atare Mar
tinovici s-a reîntors la Cra
iova.

Ce vrei 2 La fotbal min
gea e... rotundă !

R : Se spune că ar fi fost 
vorba și de o „sumă ro
tundă".

R : Se spune ! Se vorbeș
te, dar concret... nimeni nu 
știe nimic ! Desigur, în a- 
ceastă privință, am cerut 
părerea mai multor persoa
ne autorizate, lată declara
ția lui Ștefan Coidum, an
trenorul echipei Jiul Pe
troșeni : „Nu cunosc nimic 
despre această... sumă ro
tundă. înțelegerea cu Mar
tinovici se referea la dez
legare 1“

R: E clar! Ce se întim- 
pla dacă Jiul accepta ca 
Martinovici să joace un 
an, urmind ca apoi să i se 
dea dezlegare pentru Uni
versitatea Craiova ?

E: Nu se intîmpla ni
mic ! Martinovici nu putea 
juca. Ca să se angajeze in 
Valea Jiului, el trebuia să 
obțină „negare" pe post de 
la l.O.l.L. — Victoria, adică 
de acolo unde lucrează. Am 
stat de vorbă cu ton. Ion 
Minulescu, directorul aces
tei întreprinderi: „Nici
vorbă de negare ! mi-a spus 
eL Avem nevoie de inginer 
miner — lucrăm cu piatră 
— și nu putem renunța la 
acest pest. De altfel, dis
putele dintre cluburile spor
tive nu ne interesează. La 
noi, producția primează ! ‘.

R : Clar ! Cu Martinovici 
ai slat de vorbă ?

E: Da .' Regretă că a fost 
in duminica aceea la Pe
troșeni. Dar, spune el, a 
făcut-o numai de dragul 
fotbalului. Omul este în
drăgostit de acest sport și 
vrea să joace,

R: Unde ?
E: Asta-i întrebarea ! Nu 

poate juca nici la Jiul Pe
troșeni, nici la Universita
tea Craiova. La Petroșeni 
nu poate juca fiindcă lu
crează la Craiova, iar la 
Craiova nu poate juca 
fiindcă este legitimat la 
Jiul ! Jiul insă nu-i dă 
dezlegare !

R: Regulamentul ce spu
ne ?

E: Regulamentul spune 
că „fără încuviințarea clu
bului, jucătorul nu poate 
activa la altă echipă".

R: Chiar dacă a fost re
partizat intr-o altă regiu
ne ?

E: Chiar !
R: Ce facem in cazul a- 

cesta ?
E: Sesizăm federația. Re

gulamentul nu poate fi in 
dezacord cu realitatea prac
tică !

R: Perfect ! Care este 
insă părerea ta in această 
problemă ?

E: Exceptind unele „a- 
mănunte" ?

R: Exceptind.
E: Că trebuie să joace 

acolo unde activează pro
fesional 1

R: Deci, la Craiova ?
E: Tu ai spus f...

VASILE TOFAN

pe strada Sfîntul Petru din orașul 
Brăila împlinește zece ani de ac
tivitate, timp în care tradiționa
lele ei tricouri au fost purtate de 
mai multe generații de mici fot
baliști. Cu acest prilej, selecțio
nerul unic, magazinerul și antre
norul echipei — entuziastul și 
neobositul debitant Marcelino — 
organizează un meci jubiliar de 
fotbal între formația puștilor de 
pe „Sfîntul Petru* și... restul 
străzilor ! Frumoasa întrecere va 
avea loc la ora 10 dimineața, pe 
stadionul „1 Mai" din localitate.

Succes, copii!

Un lider 
fluierat 
pe teren 
propriu ! ?

i » Liderul seriei I a diviziei B, 
C.S.M.S. Iași, a evoluat dumi
nica trecută acasă, in compa
nia ultimei clasate, Chimia 
Rm. Vilcea. 2—0 pentru fotba
liștii ieșeni, dar spectatorii — 
peste 6 000 — au plecat deza
măgiți de comportarea favori- 
ților lor.

Prin ce anume a nemulțumit 
C.S.M.S. ?

In principaL prin sterilitatea 
liniei de înaintare ! După ce 
au luat conducerea, chiar în 
primele minute de joc (prin 
Cuperman), fotbaliștii ieșeni 
s-au instalat, pur și simplu, in

NOTĂ
jumătatea de teren adversă, 
exercitind o presiune puterni
că la poarta lui Stan. Rind pe 
rind, Incze IV, Lupulescu, Cu
perman, Gavrilă (frecvent chiar 
și mijlocașii Ștefănescu și Săl- 
ceanu) au făcut repetate 
incursiuni in careul de „16“ al 
vilcenilor. Am notat 12 aseme
nea acțiuni în prima repriză 
și 31 (!) după pauză.

Dar tirul fotbaliștilor echi
pei gazdă a fost foarte impre
cis. înaintașii ieșeni au căutat 
parcă, cu dinadinsul, zonele 
cele mai aglomerate. Din aces
te 43 de acțiuni, care reflectă 
o dominare teritorială netă, 
C3.M.S. n-a mai realizat pină 
la fluierul final decit un al 
doilea gol (de fapt, un autogol 
al lui Drăgușin...).

De aceea n-am fost surprins, 
auzind cum echipa C.S.M.S. 
este fluierată pe teren propriu. 
Nu așa trebuie să joace o for
mație, care aspiră să reintre în 
prima divizie. Dacă C.S.M.S. 
Iași nu este capabilă să-și va
lorifice acasă superioritatea, în 
fața ocupantei locului 14. atunci 
ce va reuși in deplasare, în 
compania unor adversari de 
forță apropiată ?...

T. ST.



ROMÂNIA-SPANIA, 88-85,
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET

Un meci in cinstea lui Ricardo Zamora

0 SELECȚIONATĂ A LUMII-SPANIA 3-0
HELSINKI, 28 (Agerpres). Româ

nia a debutat la a XV-a ediție a 
campionatului european de baschet 
masculin cu o victorie asupra re
prezentativei Spaniei : 88—85 (37— 
28. 77—77). Sportivii români au în
ceput meciul în trombă și după 10 
minute conduceau cu 29—16. Spa
niolii au revenit insă, treptat, reu- 
șind ca la sfîrșitul celor 40 de mi- 
nute să egaleze, deși în min. 29 
România avea un avans de 7 pune- 
te. în prelungiri, formația română 
manifestă mai multă siguranță și

Jocurile Balcanice de atletism
(Urmare din pag. 1)

ca nice pe baza punctajului general 
adiționat de la bărbați și femei.

O activitate laltorioasă au desfă
șurat cițiva dintre antrenorii noștri, 
care au pus efectiv umărul la ame
najarea pistei principale și a piste
lor de elan ale stadionului „Mitltat 
Pașa". Miercuri dimineața cînd ani 
vizitat locul de concurs, acesta ne-a 
ISsat o impresie excelentă. Proaspăt 
vopsit, gazonul impecabil, steagurile 
fîlfiind în vînt și tribunele gata 
să-i găzduiască pe spectatorii ama
tori de atletism — totul concura la 
această bună impresie. Cînd am in
trat' însă pe pistă, decepție: moale, 
sfărtmicioasă. mai ales în sectoarele 
pentru aruncări și sărituri. Iată mo
tivul pentru care conducerea delega
ției noastre s-a oferit să-i ajute în 
mod direct pe amenajatorii stadionu
lui să-l pună la punct. SRter și Ba
ruch au pus mina pe lopeți, au cer
nut zgura și au amestecat-o cu ci
ment, astfel că acum pista de la 
„Milhat Pașa" sperăm să se prezinte 
în condiții bune de concurs. Fostul 
campion balcanic, alergătorul turc 
Ecrem Kocak, care se ocupă de sta
dion le-a mulțumit antrenorilor noștri, 
în numele participanților, pentru con
tribuția lor la crearea unor bune con
diții de concurs.

Și acum, startul ! Atleții și atletele 
celor cinci țări sînt gata pentru star
tul in cea de a 26-a ediție a Jocu
rilor Balcanice. Primii care vor intra 
în focul întrecerilor vor fi decatlo- 
niștii. Apoi, după-amiază, după fes
tivitatea de deschidere, se va da 
plecarea în tradiționala cursă a ma
ratonului (traseu — pe malul Bosfo
rului -— foarte dificil, cu diferențe 
de nivel de înălțimea unui bloc de 
aproape 30 de etaje) și, pe rînd, în 
celelalte probe: 10 000 m, 400 mg.
înălțime băieți, disc fete, 100 m

Turneul internațional 
de volei de la Cluj

(Urmare din pag. ])

încercînd (și reușind) să impună jo
cului un tempo lent, care nu conve
nea de loc adversarului. Blocajul în
vingătorilor a acționat ieri foarte 
atent. La începutul setului doi se 
înregistrează o revenire a japonezi
lor, dar dublarea defectuoasă a ata
cului i-a frustrat de victorie. Tn se
tul următor polonezii își permit o 
relaxare (și pierd) ca apoi, în setul 
patru să aibă tot timpul inițiativa 
S-au remarcat Paszkiewicz, Skorek 
și. în parte, Sierszulski și Siwek. res
pectiv, Nekoda, Kimura, Morita și 
Yokota (toți sub valoarea arătată în 
meciul cu România). Au arbitrat bine 
Al. Azmanov (Bulgaria) și B. Leo
nov (U.R.S.S.).

Tn sfîrșit, cea mai importantă con
fruntare, România-U.R.S.S., s-a în
cheiat cu victoria pe deplin meritată 
a formației sovietice. Scor : 3—0 (15, 
13, 13). Jocul în forță, care a adus 
faima echipei sovietice, a fost aban
donat de data aceasta, învingătorii 
acționînd variat cu multe mingi „pu
se". cu atacuri din prima pasă, cu evi
tarea blocajului nostru prin mingi ri
dicate departe de fileu. Acestui joc 
voleibaliștii români nu au reușit să-i 
găsească antidotul. Dar înfrîngerea a 
fost consecința nenumăratelor greșeli 
elementare comise de ei la preluări, 
la primirea serviciului, la pase. Au 
lipsit, de asemenea, acțiunile combi
native, blocajul nu a fost de loc a- 
gresiv, iar dublajul nu s-a „văzut". 
Iată evoluția scorului ; setul I — 3—0, 
3—6, 4—6, 4—7, 8—7, 8—12, 10—12, 10—13, 
14—13. 14-15, 15—15, 15-17; setul II — 5— 
0, 5—1, 6—1, 6—2, 8—2, 8—5, 9—5, 9—8, 
10—8, 10—11, 12—11, 12—14. 13—14, 13—15; 
setul III — 0—1, 5—1. 5—2, 6—2, 6—4, 
12—4, 12—5, 13—5, 13—6, 13—15 (!). For
mația noastră : Schreiber, Drăgan 
(Stoian). Bartha (Tîrlici, Smerecin- 
schi), UcMșteanu (Ganciu, Smerecin- 
ski), Cozonici (Stoian), Derzei, (Sto
ian, Ganciu). Au arbitrat bine J. Ku- 
binek (Cehoslovacia) și r. Demarsin 
(Belgia).

Astăzi, ultimele jocuri : r.d.g.-ro- 
mânia tineret, U.R.S.S.-Japonia și Ro
mania-Polonia. 

eîștigă. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Jekely 20, Albu 
15, Nosievici și Savu cîte 10 pen
tru România, respectiv Rodriguez 
30, Martinez 17.

Alte rezultate : grupa A (la Hel
sinki) : Iugoslavia-Belgia 73—66
(29—37!); grupa B (la Tampere): 
U.R.S.S.-Izrael 93—65 (36—28), Bul- 
garia-Ungaria 66—58 (32—31).

Vineri, baschetbaliștii români în- 
tllnesc echipa Finlandei, într-un 
joc de mare importanță pentru cla
samentul final al grupei.

băieți și fete, 800 m băieți și fete, 
aruncarea ciocanului, greutate băieți.

Atleții noștri, sosiți miercuri cu 
două avioane IE—14 ale Tarontului, 
după cazare au și făcut primele an
trenamente. Toți manifestă o bună 
dispoziție, optimism. Șerban Ciochină, 
care cu citeva zile în urmă era su
ferind, se simte bine și este gata de 
concurs. Atleții noștri știu că la 
Istanbul se va desfășura o luptă 
dîrză, extrem de echilibrată la ma
joritatea probelor, nu 
titlul de campion, ci 
care punct. Nu trebuie 
rile Balcanice sînt în 
întrecere pe echipe și 
individuală.

numai pentru 
și pentru fie- 
uitat că Jocu- 
primul rînd o 
abia apoi una

1700 de sportivi la „Săptămîna preolimpică"* 1
Cu 18 zile înaintea deschiderii 

celei de-a 3-a ediții a „Săptă- 
mînii preolimpice" găzduită de 
capitala Mexicului, în orașul 
viitoarei Olimpiade de vară au 
sosit deja 224 de sportivi din 
nouă țări: Finlanda, Norvegia, 
R. F. a Germaniei, R. D. Germa
nă. Italia, Olanda, Suedia, Unga
ria și Iugoslavia. Dar, antrena
mentele lor sînt împiedicate deo
camdată din cauza ploilor toren
țiale ce cad fără întrerupere de 
cinci zile asupra orașului Ciudad 
de Mexico și care au provocat 
inundarea unora din cartierele 
periferice.

Specialiștii consideră că „Săp- 
tămîna preolimpică" de anul aces
ta va fi cu adevărat o „mică 
Olimpiadă", ținînd seama de nu
mărul record al participantHOr:
1 700 de sportivi din 34 de țări. 
La întrecerile de atletism vor 
lua parte 350 de sportivi din 
străinătate (Suedia, Japonia, Fran
ța, Olanda, Ungaria, Cuba, RO
MÂNIA, Norvegia, U.RS.S.. Ce
hoslovacia, Nigeria, Coasta de 
Fildeș și alte țări), la care se 
vor adăuga numeroși mexicani, 
înscriși de altfel la toate disci
plinele acestei mari și ultime 
manifestații internaționale orga
nizate înaintea J.O. de anul 
viitor.

Pugiliști din 16 țări vor fi re- 
prezentați la țurneui de box, în 
rîndul cărora se află boxeri din 
Polonia, Japonia, Franța, Olanda,

Echipele Canadei, S. U. A. și României 
vor fi adversarele hocheistilor 

vest-germani in sezonul preolimpic
O știre transmisă din Munchen de Agenția SID 

anunță programul reprezentativei de hochei pe 
gheață a R. F. a Germaniei în lunile care preced 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Grenoble. în 
programul hocheiștiior vest-germani se disting in- 
tîlnirile pe care aceștia le vor susține în com
pania echipelor naționale ale Canadei, S.U.A. și 
României. Reprezentativa de hochei a S.U.A. va 
susține trei meciuri (l.X, 8.X și 28.1) cu echipa 
R. F. a Germaniei. în cursul lunii ianuarie vor 
avea loc două meciuri între reprezentativa vest- 
germană și cea a Canadei, aflată în drum spre 
Grenoble.

La sfîrșitul Iui ianuarie 1968 sînt prevăzute 
două meciuri ale reprezentativei de hochei a 
României în R. F. a Germaniei: la Augsburg 
(24.1) cu prima garnitură vest-germană șl la 
Oberstdorf (26.1) cu cea secundă. De menționat că 
reprezentativa B a R. F. a Germaniei va evolua 
la București între 18 și 20 ianuarie.

TURNEUL CANDIDATELOR

Alexandra Nicoiau
a invins-o pe Kislova (U.R.S.S.)
BELGRAD 28 (Agerpres). — în runda a 14-a a 

turneului candidatelor la titlul mondial de șah, 
care se desfășoară la Subotița, șahista româncă 
Alexandra Nicoiau a învins-o pe sovietica Natalia 
Kislova. Cealaltă reprezentantă a României, Mar
gareta Perevoznic, a pierdut la iugoslava Milunka 
Markovici. Zatulovskaia a cîștigat la Konarkovska. 
Partidele Heemskerk — Novarra și Aronson — 
Aleksandria s-au încheiat remiză. S-au întrerupt 
celelalte partide, printre care și cea a fruntașei 
clasamentului, șahista iugoslavă Tereza Stadler.

Pînă Ia încheierea întreruptelor, Stadler are 11 (2) 
puncte și este urmată în clasament de Kușnir 
9'/2 (1) p, Zatulovskaia 9 (1) p, Kozlovska 8'/z (2) p, 
Kislova și Nedelkovici 8'/e (1) p, Nicoiau 8'/2 p. 
Margareta Perevoznic are 3'/2 puncte și o partidă 
întreruptă.

® Mazzola, Eusebio și Goyvaerts — autorii golurilor ® Cine este 

din competițiile europene
A devenit o tradiție ca în cinstea sportivilor cu renume mondial 

să se organizeze meciuri jubiliare. Asemenea partide suscită întot
deauna un interes major. Nu atit pentru rezultat, ctt, mal ales, pentru 
frumusețea spectacolului pe care îl oferă publicului virtuoșii jocului 
cu balonul rotund.

Miercuri noaptea, la Madrid, 
a avut Ioc un asemenea meci 
omagial între selecționata Spaniei 
și o reprezentativă mondială, 
mareînd sărbătorirea celebrului 
portar spaniol Ricardo Zamora, 
care a împlinit 70 de ani. în anii 
de după primul război mondial, 
Ricardo Zamora a fost socotit 
cel mai mare portar al lumii, 
deși pe vremea aceea concurenta 
pentru acest titlu era destul de 
mare i Hyden, Planicka, Olivieri.

Peste 75 000 de madrileni au 
asistat, pe stadionul Bernabeu, 
la această partidă omagială. La 
capătul unui meci de un bun 
nivel tehnic și cu multe faze 
spectaculoase, selecționata lumii 
a obținut victoria cu rezultatul 
de 3—0 (1—0). Scorul a fost des
chis în minutul 25 de italianul 
Mazzola, care a reluat imparabil 
o pasă excelentă a lui Eusebio, 
în minutul 55, Eusebio a marcat 
al doilea gol, iar cu două minute 
înainte de sfîrșitul partidei, bel
gianul Goyvaerts a majorat sco
rul la 3—0.

România, Spania, Ghana, Ungaria 
și U.R.S.S.

întrecerile de -ciclism vor conta 
pe participarea a cei puțin 15 
țări, alte 13 măsurîndu-se la na- 
tație, 7 la pentatlon modern, 15 
la canotaj, 14 la tir, 7 la polo pe 
apă, 11 la sărituri de la tram
bulină.

Cele mai mari delegații spor
tive vor fi cele ale Cubei (208), 
U.R.S.S. (202), Japoniei (126), Ita
liei (96), Ungariei (88), Franței 
(72) și S.U.A. (55). Cea mai mică 
delegație va fi a Coastei de Fil
deș, 4 sportivi. Cum este și nor
mal, Mexicul va alinia o dele
gație numeroasă, alcătuită din 
aproximativ 400 de sportivi.

Pe lingă întrecerile propriu- 
zise, „Săptămîna preolimpică" de 
Ia Ciudad de Mexico va prilejui 
noi studii și cercetări cu privire 
la efectele altitudinii asupra com
portării și organismului sportivi
lor. în legătură cu această ches
tiune sînt comentate cu interes 
declarațiile făcute unui mare ziar 
Californian de Arthur Lentz, di
rector executiv al Comitetului 
Olimpic din S.U.A., care a arătat 
că echipa nord-americană nu va 
sosi la Ciudad de Mexico decît 
la 10 octombrie, deci cu trei zile 
înaintea întrecerilor atletice, și 
nu cu trei săptămîni înainte, cum 
se aștepta. Lentz a ținut să pre
cizeze că „adaptarea atletilor Ia 
altitudine este o problemă a an
trenorilor, care trebuie să fie Ia

De remarcat că în minutul 16 
Mazzola a ratat o lovitură de la 
II m.

Echipa SPANIEI a prezentat 
următoarea formație i Iribar — 
Sanchis, De Filipe — Gallego, 
Reija, Grosso — Glaria, Adelardo, 
Ufarte, Marcelino, Jose Maria.

SELECȚIONATA MONDIALĂ a 
început meciul cu următorul „11“î 
Sarti (Italia) — Burgnich (Italia), 
Ure (Scotia), Schnellinger (R. F. a 
Germaniei), Cook (Scotia) — Co
lima (Portugalia), Rivera (Italia) 
— Hamrin (Suedia), Mazzola (Ita
lia), Eusebio (Portugalia), Corso 
(Italia).

Antrenorul Heienio Herrera, 
care a condus selecționata lumii 
la acest meci, a mai efectuat 
următoarele schimbări: Machado 
(Brazilia) în locul lui Hamrin, 
Benitez (Uruguay) în locul lui 
Coluna și Goyvaerts (Belgia) în 
locul Iui Eusebio.

întilnirea a fost condusă de 
aibitrul spaniol Ortiz de Mendibil.

★
în partida amicală de miercuri 

seara, dintre selecționatele R. F.

Sportivii mexicani care vor lua startul în întrecerile de peutuțlon modera 
se antrenează asiduu la frumoasa piscină descoperită de la Central sportiv 

olimpic Mexican

fel de buni psihologi ca și ex
celent! tehnicieni, rolul medicului 
sau al dieteticianului trebuind să 
fie limitat". După părerea spe
cialistului american „a impune 
trei săptăinîni de adaptare între
gii echipe olimpice a S.U.A. înain
tea Jocurilor ar fi o greșeală 
costisitoare, întrucit fiecare or
ganism reacționează diferii la 
efectele altitudinii".

Siemensmayer ? • Alte rezultate

a Germaniei șl Franței (5—l) cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost înaintașul central Siemens- 
mayer, autor a două goluri. Ju
cătorul de la Hanovra 96. în 
vîrstă de 27 de ani, a debutat 
cu acest prilej în mod strălucit 
în prima reprezentativă, ceea ce 
l-a determinat pe selecționerul 
unic Helmut Schon să declare 
după meci că-1 va menține în 
echipă în actualul sezon. Este 
vorba de unele partide Interna
tionale, printre care cea cu Iu
goslavia (8 octombrie, la Ha
novra). din cadrul campionatului 
european, și cu România, în 
noiembrie, la București.

★
în prezenta a 40 000 de speo 

tatori, la Londra s-a disputat 
returul întîlnirii Tottenham 
Hotspurs — Hajduk Split, contînd 
pentru „CUPA CUPELOR". Gazde
le au obținut victoria cu scorul de 
4—3 (2—1) prin golurjle marcate 
de Robertson (2), Gilzean și Ve
nables. învingători cu 2—0 în 
primul joc, fotbaliștii englezi 
s-au calificat pentru turul urmă
tor al competiției.

★
La Amsterdam, în cadrul pri

mului tur al „CUPEI ORAȘELOR 
TlRGURl", D.W.S. Amsterdam a 
dispus cu 2—1 (2—1) de forma
ția scoțiană F. C. Dundee.

★
în cadrul aceleiași competiții, 

echipa portugheză Sporting a în
vins cu 2—1 (I—1) formația bel
giană F. C. Bruges.

ȘTIRI • REZULTATE
Turneul de tenis de la Berkeley 

(California) a continuat cu disputa
rea partidelor din turul ILL. Iată 
cîteva rezultate : Hewitt — Ward
6—2, 6—4 ; Richey — Kirkorian 6—2, 
6—2 ; Riessen — Spegel 6—0, 6—2 ;
Pasarell — Contreras 6—4, 7—9, 6—2.

înaintea ultimei runde a „Memoria
lului Cigorin**, care se desfășoară la 
Soci, conduc șahiștii sovietici Zaițev 
și Șamkovici cu 9‘/« puncte. Ti ur
mează în clasament : Kotov 9, Kro- 
gius și Antoșin 8, Lein și Bogdano- 
vici 6‘/z etc. în penultima rundă Lein 
a cîștigat la Liebert și Simaghin la 
Juhovițkov.

Meciul de box dintre spaniolul 
Lujs Folledo și italianul Carlo Duran, 
pentru titlul european profesionist la 
categoria mijlocie, se va disputa la 
17 noiembrie, la Torino. Titlul a ră
mas vacant prin retragerea dețină
torului centurii, italianul Nino Ben- 
venuti, devenit campion al lumii la 
această categorie.

In Turul ciclist al Braziliei, după 
cinci etape, conduce rutierul brazi
lian Roberto Breppe, urmat de Pas
quale Zanata (Italia). Etapa a S-a. 
desfășurată în circuit la Sao Pauîo 
a fost cîștigată de Joaquim Andarde 
(Portugalia).

Meciul internațional de hindbaJ 
disputat la Ozd (R. P. Ungară) intre 
echipele masculine secunde ale Un
gariei și Iugoslaviei a revenit gaz
delor cu scorul de 11—10 (6—5).
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