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astăzi, la Dinamo 
INTERESANT

TURNEU INTERNATIONAL
DE POLO

de astăzi, timp 
bazinul Dinamo

începînd 
de 5 zile, 
din Capitală va găzdui un 
turneu internațional de polo, 
la care participă echipele 
R. F. a Germaniei, R.S.S. 
Azerbaidjene, formația se
cundă a Ungariei, prima re
prezentativă a României și 
o selecționată bucureșteană.

Programul primei zile cu
prinde întîlnirile R.F. a Ger
maniei — R.S.S. Azerbaid- 
jană și România — Ungaria 
B. Jocurile vor începe de la 
ora 16, iar ca arbitru neu
tru va oficia spaniolul Ma
teo Manguillot.

București, 1 octombrie• ••

Duminică, pe principalele stadioane ale Capitalei, 
a avut loc festivitatea de deschidere a noului an 
sportiv școlar. In fotografie, o secvență din între
cerile de baschet organizate cu acest prilej. (Citiți 
în pag. a ll-a reportajul nostru de la această fru
moasă acțiune sportivă a elevilor bucureșteni.

Marginalii

După Balcaniada de atletism.
aplauze

Iubitorii de atletism au 
unele motive de mulțumire. 
La Istanbul, ediția a 26-a 
a Balcaniadei s-a încheiat 
cu un deplin succes româ
nesc. Fetele au realizat un 
punctaj record în istoria 
competiției, băieții au în
vins la potou o echipă a 
Bulgariei, aflată în maxi
mum de formă și animată 
de o puternică dorință de 
victorie.

Reeditarea „eventurilor" 
din 1959 (București), 1962 
(Istanbul), 1964 (București) 
și 1965 (Atena) este fără în
doială un prilej de bucurie 
și satisfacție. Adăugind la 
acestea cele 14 titluri de 
campioni ai Balcanilor, cele

Regională
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I Noul campion de tenis al țării
este llie Năstase

I
I

Ieri, la Progresul, în fata 
tribunelor pline ca la un meci 
de „Cupa Davis“, un mare 
campion a fost deposedat de 
titlul său și un vechi „re
cord" a rămas în picioare... 
Ion 'J'iriac n-a reușit să ma
joreze la 9 numărul victoriilor 
sale în campionatele de sim
plu ale tării, cedînd locul de
ținut, cu atîta autoritate pînă 
acum, mai tînărului său rival 
șl — în același timp — coechi
pier în întreceri, Hie Năstase.

Talentatul tenisman^ al clu
bului 
prima 
pion, 
mari.
mingi ___
galităti rezolvate după multe 
prelungiri, o luptă dusă cu 
dîrzenie maximă și la un ni
vel spectacular deosebit. A 
cîștigat llie Năstase — ieri în

Steaua îmbracă pentru 
oară tricoul de cam- 

d-upă o finală de zile 
Au fost schimburi de 
extrem de disputate, e-

si reflecți 
-> > 

aouă cupe ale performeri
lor, încredințate, de aseme
nea, reprezentanților Ro
mâniei, completăm tabloul 
festiv de pe malul Bosfo
rului.

Indiscutabil, succesul co
lectiv reprezintă, în ultima 
instanță, adițiunea unor e- 
forturi individuale, eiteva 
fiind, fără îndoială, remar
cabile, 
de toate, 
afiș" ale 
stadionul 
Locul I i 
sif Naghi 
noul său 
aproape de 60 m) cît mai 
ales pentru marea sa serie, 
care trădează pe campionul

fără îndoială,
Ne gîndim, înainte 

.capetele de 
de pe 
Pașa", 

lui lo- 
pentru

la
întrecerii
„Mithat 

se cuvine 
nu numai
record (atît de

mare vervă, reușindu-i execu
ții tehnice surprinzătoare — 
dar merite revin și învinsului 
său, care a luptat cu ardoare 
pînă la ultima minge. Scorul, 
care apare prea sever față 
de echilibrul valoric dintre 
adversari, indică plusul de a- 
plomb demonstrat ieri de în
vingător : 6—4, 6—2, 6—3.

Noului campion, excelentul 
llie Năstase, nu-i putem 
dori decît evoluții la nivelul 
arătat în această finală de 
campionat, care va rămîne 
mult timp în memoria iubito
rilor de tenis.

Ultimul titlu decernat la ac
tuala ediție a revenit perechii 
feminine a clubului Progre
sul, Julieta Boboc—Ecaterina 
Horșa, învingătoare în finală 
asupra dinamovistelor Iudit 
Dibar—Mariana Ciogolea cu
6—3, 6—4.

încheiate campionatele, spec
tatorii au rămas totuși Ia 
locurile lor. In arenă au in
trat doi competitori cu vechi 
state de serviciu în sportul 
alb. Gh. Viziru și C. Caralu- 
lls. Deținătorul recordului 
celor 9 titluri de campion cu
cerite cu ani în urmă, ținea 
să-și adauge și pe al zecelea, 
chiar

Șl 
Gogu 
acum 
vanșa ______________ _  _
finale, cîștigînd șl de data 
aceasta, după un meci mult

neoficial...
într-adevăr, neobositul 
Viziru n-a permis nici 
Iui Tache să-și ia re- 
pentru neuitatele lor

în primul meci TOKIO—STEAUA 3-1 LA VOLEI
Ieri, în sala Floreasca, 

s-a desfășurat primul meci 
dintre selecționata orașului 
Tokio și formația Steaua 
(din care au lipsit jucătorii 
aflați în lotul reprezenta
tiv : Bartha, Christiani și 
Crețu). Partida s-a în
cheiat, după o spectaculoa
să dispută, cu victoria oas
peților; 3—1 (9, —13, 10,
5). In primul set, voleiba
liștii de la Steaua acționea
ză cu timiditate și nu reu
șesc să mențină scorul 
strîns decît pînă la 3—3, 
de unde japonezii, cu jocul 
lor combinativ, se desprind 
și cîștigă clar. După acest 
set — de studiu — bucureș- 
tenii pornesc deciși și, prln- 
tr-un blocaj atent și agre
siv, reușesc punct după 
punct, astfel îneît la un mo
ment dat conduc cu 12—6. 
■în această perioadă ei au 
făcut multă risipă de ener- 

i
autentic. Să consemnăm că 
liderul discobolilor noștri a 

puțin înaintea 
Balcaniadă 
(măsurat, 
pentru că 

dar 
re
ia

avut — cu 
plecării la 
un 60,50 m 
neomologabil
zultatul fusese obținut 
un antrenament). Naghi 
bate cu insistență la poarta 
consacrării mondiale. Avem 
speranța că o va deschide 1 

Olimpia Cataramă preia 
ștafeta de la Lia Manoliu. 
Ii dorim și succesele olim
pice ale maestrei emerite ! 
Constant peste 16 m, Șer-

RED.

(Continuare in pag. a 4-a) 

aplaudat. Scor : 8—6, 6—3 pen
tru Gh. Viziru.

Iată acum șl alte rezultate 
ale acestui reușit turneu al 
veteranilor : turul I: Ra- 
covlță—A. Tănăsescu 6—3,
6— 4, ; Viziru—Grad 6—1, 6—1 ;
sferturj de finală : Oaralulis— 
Florescu 6—0, 6—3 ; Cobzuc— 
Racoviță 6—2, 6—1 ; Chivaru— 
Ursan 6—3, 6—2 ; Viziru—
Nagy 6—4, 6—2 ; semifinale : 
Oaralulis—Cobzuc 3—6, 6—4,
7— 5 ; Viziru—Chivaru 4—6, 
6—0, 6—3. Un prim-plan al noului campion, tn splendida finală de ieri I

gie, de pe urma căreia s-au 
resimțit în final, cînd ja
ponezii forțează și reduc 
handicapul, reușind să se 
apropie la numai un punct. 
Văzîndu-și periclitată situa
ția, sportivii noștri ripostează 
energic și izbutesc să cîști- 
ge setul. Oboseala acumu
lată pînă în acest moment 
își spune însă cuvîntul în

Atacul întreprins de stelistul Porofnicu intîlnește opoziția blo
cajului „fest“ al ridicătorului-coordonator japonez Koizumi 

Foto: V. Bageac

Anquetil a cucerit

„Roata de aur"

Intr-o cursă ciclistă de se- 
mlfond (50 km.) cu antrena
ment mecanic, desfășurată ieri 
pe velodromul Vincennes, 
Jacques Anquetil l-a învins pe 
R Poulidor și a cucerit 
«Roata de aur“.

Formația feminină de tenis de masă
Voința Arad a plecat la Duisburg

Ieri a plecat la Duisburg (R. F. a Germaniei), echipa fe
minină de tenis de masă Voința Arad. Lotul cuprinde pe ju
cătoarele Magdalena Lesai, iudit Crejec, Lidia Sălăgeanu și 
Viorica Ivan, iar ca antrenor pe Emil Procopeț. Sportivele 
românce vor susține o serie de meciuri amicale — între 4 
și 6 octombrie.

Zimbetul veteranilor, Tache Caralulis fi Gogii Viziru

ultimele două seturi. Blo
cajul nu mai manifestă a- 
ceeași promptitudine, se 
comit unele greșeli la du
blaj, ceea ce face ca vic
toria să revină oaspeților.

Astăzi, de la ora 18, tot 
în sala Floreasca, are loc 
meciul revanșă.

A. BREBEANU

Beckenbauer indisponibil

Cunoscutul fotbalist vest- 
german Franz Beckenbauer a 
suferit ieri, la Miinchen, o 
Intervenție chirurgicală la 
gleznă. Astfel el va lipsi din 
echipa sa (F. C. Bayern) și 
din selecționata R. F. a Ger
maniei o perioadă mai în
delungată.

! Selecționabilii
® pentru meciurile 
I internaționale 
'de sîmbătă
I și duminică
I
■ Au fost alcătuite lotu- 
Irile A, B, tineret și de ju

niori care la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni vor în- 

Itîlni la Budapesta, Timi
șoara și București forma
țiile similare de fotbal dia

IR. P. Ungară. Iată compo
nența lor ;

LOTUL A (selecționata 
divizionară) — portari : 
Haidu, Constantinescu, Co- 
man ; fundași: Ioachim Po
pescu, Kis, Nunweiller III, 
Barbu, Hălmăgeanu, Mo- 
canu ; mijlocași : Deselni- 
cu, Libardi, Dumitru Po
pescu, Negrea ; înaintași: 
Lucescu, Dobrin, Iancu, 
Sorin Avram, Cuperman.

LOTUL B : portari: M.
Ionescu, Mîndru fundași: 
Ivăncescu, M. Georgescu, 
Dumitru Niculae, Koszka, 
M. Marcel, Deliu; mijlo
cași : Ivan, Pescaru, Pe- 
tescu; înaintași: Pîrcălab, 
Roman, Constantin, Voi- 
nea, Kallo, Badea.

LOTUL DE TINERET — 
portari : Răducanu, Pilea, 
fundași : Sătmăreanu, N. 
Ionescu, Boc, Dinu, Alecu, 
Vigu; mijlocași: Strîm- 
beanu, Grozea, Antones
cu ; înaintași: Nitu, Opri- 
șan, Dumitrache, Neagu, 
Dembrovschi, Țarălungă, 
Jercan, Tătaru II.

I LOTUL DE JUNIORI. 
portari: Bărbulescu, Vidac; 
fundași: Jantovan, Ispir,

IDiaconu, Viciu, Floareș, 
Tănăsache,- mijlocași: Etern, 
Rizea, Ciutac, Dumitru i, 

I înaintași: Iordănescu, $te- 
fănescu, Biliboacă, .Manda» 
Schwartz, Gh. Nicolae.



BUCUREȘTI,
10CTOMBRIE-
<0 Concomitent pe opt stadioane
• în loc de 15 000... 30 000 de

participant! I 
9 Pirtie largă

1 octombrie. în aceasta 
splendidă dimineață de 
toamnă, zeci de mii de șco
lari s-au îndreptat către 
principalele stadioane ale 
Capitalei. La numai două 
săptămîni de la reluarea 
cursurilor, iată-i prezenU 
la un alt eveniment impor
tant : deschiderea festivă a 
noului an sportiv școlar.

★
Ora 9. Tribuna de beton 

a stadionului TINERETU
LUI este înțesată de elevi 
de toate vîrstele, foarte 
multe cravate roșii. Mai 
întîi, aplauze pentru cam
pionii școlari pe anul 1967 
ai raionului „30 Decem
brie", cărora li s-au decer
nat frumoase cupe. Apoi, 
aplauze pentru ștafeta de 
4x100 m băieți a liceului 
„Caraglale' — 45,2 sec., 
un timp excelent, înaintea 
celui stabilit de favorită, 
„4“-ul Liceului cu program 
de educație fizică... Aplau
ze, de asemenea, pentru 
baschetbalîști și baschetba
liste (Școala sportivă 1 — 
Liceul 35 și .„Caragiale" — 
„Sadoveanu'ț, pentru hand- 
baliști (Liceul 24 — Școa
la generală 6).

Tineretului, în a-

(Handbal Rezultatele din divizia B...

MASCULIN, SERIA I

Politehnica Brașov — Rapid 
București 20—14 (9—-6) ; Politeh
nica București — Voința București 
23—26 (12—13) ; Cauciucul Oraș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — A.S.A. 
Ploiești 17—12 (8—5) ; Politehnica 
Galați — last Pedagogic Bacău 
21—6 (7—2) ; Tractorul Brașov — 
Agronomia Iași 27—21 (15—10).

SERIA A II A

Metalul Gopșa Mică — Știința 
Petroșeni 17—8 (8—3) ; Medicina 
Tg. Mureș — Universitatea Timi
șoara 11—11 (5—7); Tchnonietal 
[Timișoara — Politehnica II Ti
mișoara 
Arad — 
(8-8).

21—13 (10—5) ; I.C.O.
Timișul Lugoj 18—19

...Șl clasamentele la A
MASCULINFEMININ

1. Univ. Timișoara 5 5 0 0 62—37 10 1. Steaua, SS4I 05— 5« 10
2. Confecția Buc. 5 4 l 0 43—33 9 2. Dinamo Buc. 5 4 • 1 104— 63 8
3. Univ. București 5 4 « 1 58—34 8 3. Uaiv. Buc. 5 3 4 2 89— 71 64. Construct. Tim. 5 3 11 52—41 7 4. Dinamo Bacău S34! 96— «2 65. Rapid București 5 3 0 2 58—36 6 5. Univ. Cluj 5211 90— 91 6
6. Politehnica Galati s 2 0 3 30—49 4 6. Dinamo Brașov 5 12 2 63— 68 47. Rulmentul Brașov s 10 4 «6—54 2 7. Rafia, Teleajen 5 12 2 69— 91 4
8. Lie. 4 Timișoara 5 1 C 4 27—48 2 8. Podit. Timișoara 5 113 81— 87 3
9. Progresul Buc. 5 1 0 4 30—61 2 9. C.S.M. Reșița 5 113 71— 96 310. Mureșul Tg. M. 5 0 0 5 35—48 0 10. Textila Cisnădie 5 0 4 5 70—105 0

TITIREZ LA A TREIA VICTORIE CONSECUTIVA
premiu

alergărilor
Lipsit de atracția unui 

important, programul 
de duminică a prez-entat caracte
rul unei reuniuni 
care handicapurile 
alternează cu acele 
anilor", dificile în 

de rutină, în 
cailor vârstnici 
curse ale „doi 
principiu, dar 

dezlegate de unii, după cum arată
cîteodată tabla de jocuri, eu o ne
așteptată siguranță— In centrul zi
lei, Premiul Mărășeștî, care îl pu
nea pe Titirez într-o situație a- 
parent grea, acorda cite 50 de me
tri lui Hazard și Huligan, iar 
Gorgona și Turista primeau cite 
80 de metri. Totuși, câștigă torul 
Derbiului a terminat din nou pe 
primul loc Victoria sa a fost fa
cilitată de trena foarte moderată 
pe care au adoptat-o caii din față, 
și pe care o certifică timpul me
diu pe kilometru realizat de învin
gător (1:26,4). In aceste condiții, 
Titirez a ajuns din urmă plutonul 
tără mari dificultăți, iar în linia 
dreaptă, pentru fiul Tutanei n-a 
fost o problemă să treacă de ad
versarii șni O ran - - • cr-abilă 
Și-a făcut după o lungă absență

t rad if iei
ceeași atmosferă de emoții 
și mare interes, micii spec
tatori au mai putut urmări 
meciuri de volei și rugbi. 
Sportul cu balonul oval își 
cucerește an de an noi a- 
depti în riadul școlarilor 
bucuTeșteni.

★
Stadionul VOINȚA Cen

trul de greutate al între
cerilor — atletismul. Probe 
de alergări, de sărituri și 
de aruncări (cu mingea 
de oină). Tradiționalul 
triatlon școlăresc. Primii 
care și-au desemnat frun
tașii pe raion (,,1 Mai") au 
fost sprinterii: cei mai 
buni pe 60 metri. La băieți 
— Dorin Beldie: 8,0 sec. 
La fete — Adriana Vasi- 
le : 9 sec. Meciul feminin 
de volei s-a soldat cu un 
succes net al reprezentan
telor Școlii generale 26 : 
2—0 cu colegele lor de 
la „29".

Dar, la fel ca și în ce
lelalte ramuri sportive pro
gramate la această deschi
dere festivă, rezultatele 
n-au avut un caracteT ofi 
ciaL Adevărata dispută 
abia de acum va începe.

★
Și pe POLITEHNICA

(elevii și elevele raionului 
16 Februarie) atletismul a 
stat în „banca I". Iar din
tre reprezentanții lui — 
Laura Ștefănescu de la 
Școala generală nr. 163. 
Cel mai bun rezultat la 
60 m [8.9 sec., același timp 
ca și Ioana Bocor de la 
„193“) și la lungime — 
4,45 m. Colegul Laurel, 
Laurențiu Siisec, a adăugat 
în palmaresul școlii o a 
treia victorie: 8 sec. pe
60 m.

Dar, să nu uităm : cu 
note de 9 și 10 la atletism 
trebuie răsplătit! și elevii 
școlilor generale 152, 164, 
118, și 167. Să fie, oare, 
o promisiune pentru mâine?

★
Reprezentanții școlilor 

profesionale — cu deose
bire atleții — au luat star
tul pe REPUBLICII. Evo
luția lor — o veritabilă de
monstrație de tinerețe și
de vigoare. Au subscris cu 
talent și risipă de pasiune

elevi de la „Electroarpara- 
tajul“ (Lucian Eftimie — 
24,0 pe 200 m și 6,35 la 
lungime), „Electromagneti
ca" (N. Nicoiae — 53,8 pe 
400 m, P. Lupan — 2 : 02,8 
pe 800 m și Maria Linca — 
2 : 35.0 pe aceeași distan
ță), „Dîmbovița" (Miliana 
Mi cu — 13,82 m la greu
tate) etc.

S-a mai spus (și nu o 
dată) : în școlile profesio
nale există un izvor nese
cat de talente. Să-l valori
ficăm !

★
Desfășurată concomitent 

pe opt stadioane, festivita
tea de deschidere a noului 
an sportiv școlar și mani- 
festațiile prilejuite de acest 
eveniment au cerut efor
turi deosebite, o mare ca
pacitate organizatorică. Ini
țiatorii le-au dovedit din 
plin. Prin efortul unit al 
tuturor profesorilor de e- 
ducație fizică din Capitală, 
al activiștilor din cluburile

FEMININ, SERIA I
Textila Buhuși — I.C.F. Bucu

rești 7—8 (2—3) ; Școala sportivă 
Buzău — Școala sportivă 2 Bucu
rești 8—8 (5—5) ; Universitatea 
Iași — Politehnica București 9—9 
(5—4) ; Spartac Constanța — 
Școala sportivă Ploiești 10—5 
(4—3) ; Politehnica Iași — Inși. 
Pedagogic Bacău 8—5 (5—1).

II-AA
II București

Mare 5—11

SERIA
Universitatea 

Constructorul Baia 
(3—4) ; Universitatea Craiova — 
Universitatea II Timișoara 11—17 
(4—10) ; Voința Sighișoara —
Universitatea Cluj 16—9 (10—4) ; 
C.S.M. Sibiu — Voința Odorhei
8—6 (5—3) j_ Școala sportivă Pe- 
troșenî — I.S.E. Buc. 17—3 (9—1).

Reluarea campionatului republican 
pe echipe a fost așteptată cu deo
sebit interes în orașele din pro
vincie. în Capitală insă, întîlnirile 
disputate sînibătă și duminică s-au 
consumat intr-o atmosferă de 
total dezinteres. Tribunele goa
le de Ia Floreasca au dat sălii un 
aspect dezolant. Vinovați sînt, fără 
discuție, boierii și antrenorii, care 
continuă să subestimeze această im
portantă competiție internă. Arbitrai 
Virgil Caracu. delegat general la 
aonfmntarea dintre formațiile Bucu
rești 1 și Banat, ne-a voAit cu amă
răciune despre numărul mare de aver
tismente (Ifl) dictate de arbitri, a- 
mintind totodată de evoluția sub ori
ce critică a boxerilor Encia și Totîr- 
lici și de comportarea lamentabilă a 
„ușorului" Tudose Voicu (considerat, 
nu de mult, o „speranță"), au dat 
in uluirii dintre cele două formații 
un aspect uedorit.

Făcîad o statistică a deciziilor dic
tate de arbitri în prima etapă a re
turului, am ajuns la constatări de 
loc îmhucurăi'oare : 1.» abandonuri
(multe dintre ele, de fapt, k.o.-tiri), 
19 neprezentări, 14 avertismente, 3 
dcscafificări ’ Iată, într-adevăr, «a

alergare Gondola, 
probele rezervate minjilor 
remarcat Idila și Iarba, al 
duel direct și strîns în Pre- 
Marghita s-a soldat cu bune

Sorg, prezent la sosire, după cum 
o revenire de formă a marcat și 
un alt cal din antrenamentul lui 
Traian Marcu, Neghina, al cărei 
finiș spectaculos a adus-o pe locul 
doi în Premiuf Mangalia, după 
Merișor.

Folclor, cîștigător duminica tre
cută, a marcat un nou progres, dar 
a găsit un adversar superior — 
Cartagîna — și a fost nevoit să 
se mulțumească cu locul doi. Ceva 
mai mult mi se pare că ar fi putut 
da in această

In
s-au 
căror 
miul 
scăderi de record, precum și Bru
ma, neașteptată învingătoare în 
Premiul Moinești, urmată de Glonț, 
am in doi beneficiari ai accidentului 
de parcurs suferit de Robot care, 
prin dezordinea provocată în plu
ton, a falsificat rezultatul cursei.

RADU GHEC1U

Aplauze pentru cei mai buni...

sportive, s-a reușit ca eve
nimentului să i se asigure 
un cadru sărbătoresc, demn 
de importanța și de sem
nificația ce i se cuvin. $i 
n-au fost 15 000 de parti- 
cipanți, cifra ce se preco
nizase, ci aproape 30 000. 
Tuturor, participant! și or
ganizatori, sincere felici
tări !

★ •
1 octombrie va intra în 

tradiția mișcării sportive 
școlare din primul oraș al 
țării. 1 octombrie, «cr — 
sperăm — și alte zile de
dicate sportului. Foarte 
bine ! Ne-ar părea rău 
însă ca acest exemplu al 
elevilor bucureșteni să ră- 
mînă singular.

TIBEJUU STAMA

N. R. Lipsind de la acest 
eveniment, radio-ul și te
leviziunea au pierdut un 
subiect de stringentă ac
tualitate. Și poate nu nu
mai atît.. Păcat 1 

Neprezentări și abandonuri în serie
bilanț care dovedește slaba preocu
pare a sportivilor și antrenorilor pen
tru promovarea boxului tehnic. De 
fapt, aceste constatări nu constituie 
o noutate. De nenumărate ori ziarul 
nostru a atras atenția asupra unor 
asemenea lacune, dar „semnalul de 
alarmă* nu a fost luai în conside
rație. Și atunci să ne mai surprindă 
lipsa de interes a spectatorilor față 
de întrecerile din campionat ?

★
de 

tec

Rezultatele tehnice sint urmă
toarele : alergarea I — Elada (Paș- 
că), Zbor (1:32,7) ; cîștigător 15, 
ordinea 148 ; alergarea a Il-a — 
Idila (Mihăilescu), Iarba, Emerit 
(1:37,2) ; cîștigător 5, ordinea 61, 
event 160, ordinea triplă 1038 ; a- 
lergarea a HI-a — Hotărît (Tă- 
nase), Rebus, Figurina, (1:31,9); 
cîștigător 5, ordinea 125, event 126, 
ordinea triplă 906 ; alergarea a 
IV-a — Bruma (Ion Nicuîae), 
Glonț (1:41) ; cîștigător 30, ordinea 
81, event 183; alergarea a V-a — 
Cartagina (Teofil), Folclor, Claca 
(1:29,1) ; cîștigător 6, ordinea 59, 
event 1210, ordinea triplă 580; a- 
lergarea a Vl-a — Titirez (Szabo), 
Huligan (1:26,4) 1 cîștigător 3, or
dinea 18, event 40; alergarea a 
VU-a — Merișor (Soleau), Neghina, 
Paleta (1:30,5) ; cîștigător 2, ordi
nea 25, event 16, ordinea triplă 
105; alergarea a VIII-a Raia (Po
pescu), Ster, (1:51,2) ; cîștigător 2, 
ordinea 26, event 5. Pariul austriac 
închis la suma de lei 17 059.

Unele dintre deciziile dictate 
arbitri în această etapă au dat 
Ia discuție In meciul dintre echipele 
București II și Bacău, oaspeții an 
fost frustrați de două victorii pe care 
le meritau : la Câmpulung Muscel, 
P. Vanea a fost superior lui 1. Ma
rin, însă arbitrii au preferat decizia 
de egalitate ; la Calați, tuiărul N. 
Grecu s-a prezentat mai bine pregă
tit decît adversarul său, I. Pădura
rii, dar și aci arbitrii au dictat ega
litatea, decizie care nu.... obligă. în 
schimb (tot aici), boxerul ploieștean 
P. Pîrvu nu a obținut nici măcar 
un „nul" în partida cu V. Perianu, 
deși dominase net. Facem din aoa 
cuvenitul apel la arliitrii-judeeă- 
tori pentru ca, în etapele care urmea
ză, să discearnă cu maximum de a- 
tenție pe adevărații învingători și, 
în același timp, să dovedească o «taie 
exigență. Pentru ca nivelul sportu
lui nostru cu mănuși să înregistreze 
un salt calitativ evident', vet trebui 
preferați numai sportivii care dove
desc cunoștințe ridicate de tehnică.

REZULTATE TEHNICE: Bucu
rești I — Banat 14—8 ; Oltenia — 
Crișana 17—5 ; Argeș — Cluj 16—6; 
Dobrogea — Galați I 15—7 ; Bucu
rești 11 — Bacău 15—7; Galați II 
— Ploiești 11—II ; Hunedoara — 
Maramureș 13—9; Brașov — Mu
reș-A .M. 14—8.

R. CĂLÂRÂȘANU

etapa eliminato-
Cupei României la baschet, 

următoarele 
Steaua —

Duminica, 
rie a 
au fost înregistrate 
rezultate : masculin :
Academia militară 95—70 (38—30). 
I.C.F. — Voința București 78—65 
(42—27), Farul Constanța — Ra
pid București 77—72 (28—29, 
55—55. 63—63), Universitatea Ti-

DE MASA

Dacă ne-am ii antrenat 
si vara...*

Întrecerile de tenis de masă ale 
„Cupei României" au fost binevenite. 
Ele ne-au oferit ocazia să facem un 
tur de orizont privind comportarea 
jucătorilor noștri și, mai ales, a celor 
fruntași, acum, înaintea Balcaniadei 
de la Antalya (5—7 octombrie).

Față de concursul precedent, „Cupa 
Progresul", actuala competiție a. mar
cat un crescendo în forma demon
strată de sportivi. Se poate spune că 
în afară de Eleonora Mihalca și Car
men Crișan. ceilalți s-au prezentat cu 
un joc îmbunătățit. Lucru normal, 
dacă ne gîndim că de la ultima lor 
apariție publică. Maria Alexandru, 
Reti, Negulescu, Sîndeanu etc. au 
trecut vreo trei săptămîni, timp în 
care ei s-au antrenat. în evoluția 
lor din sala Floreasca am observat 
că acțiunile întreprinse au avut mai 
multă siguranță și constanță, a exis
tat un plus de luciditate tactică. De 
remarcat este și efortul depus de 
Maria Alexandru care, jucînd la fete 
și la băieți, a susținut nu mai puțin 
cle 16 meciuri, însumînd 56 de seturi 
față de 25 (Crișan), 26 (Mihalca), 27 
(Lesai), 33 (Negulesou), 39 (Reti). Să 
recunoaștem că — pe distanța a trei 
zile — solicitările nu au fost de loc 
ușoare. Dimpotrivă. Și în compania 
băieților, Maria Alexandru s-a des
curcat destul de bine. Am dori însă 
ca pe viitor, campioana europeană să 
nu facă numai „teme* în partidele 
cin proba masculină. ci să încerce să 
opună mai multă rezistență, să câști
ge chiar la unii adversari. în acest 
fel, meciurile contra băieților (foar
te necesare) și-ar atinge Și mai bine 
scopul : calirea voinței și obișnuirea 
cu parteneri foarte puternici de în
trecere.

Dacă, față de întîlnirile anterioare, 
cele de la Floreasca au însemnat un 
progres pentru unii competitori, nu 
aceleași aprecieri le-am putea avea 
în cazul cînd am face o comparație 
cu alte concursuri internaționale (cu 
un grad mai mare de dificultate de
cît Balcaniada) la nivel continental 
și mondial. Pentru a avea veleități și 
in compet tiî de o asemenea am
ploare, jucătorii noștri trebuie să 
realizeze un salt mai consistent. Și 
în acest sens, este regretabil că lu
nile de vară au fost irosite de majo
ritatea fruntașilor. S-a ratat, astfel, 
o bună ocazie pentru efectuarea acu
mulărilor cantitative șj calitative 
strict necesare marilor performeri.

Continuă să surprindă neplăcut mo
dul cum se prezintă în competiții 
Eleonora Mihalca și Carmen Crișan. 
Amîndouă s-au comportat slab, de
parte de ceea ce se spera de la ele. 
Mihalca și-a pierdut forța în lovi
turi, se mișcă foarte greu, într-un 
cuvînt ea este aproape complet ieși
tă din formă. La fel și Carmen Cri
șan. Tînăra în care se nutrea atîta 
încredere, este de nerecunoscut. Nu 
mai știe să atace sau cind vrea să 
facă acest lucru nu-șî alege oca
ziile cele mai oportune, comite gre
șeli peste greșeli în situații incredi
bile. Ea se află elar în regres. Sem
nificația acestor Jocuri Balcanice și 
faptul că ambele jucătoare dețin 
titluri de la ediția trecută, sînt sin
gurele rațiuni care ar justifica acum 
deplasarea la Antalya. Altfel, o pre
gătire mai susținută, temeinică, aca
să, ar fi fost mai utilă.

Tn contrast izbitor cu cele două 
sportive, s-a prezentat Magdalena 
Lesai. învingătoare cu ocazia turneu
lui Voinței în Iugoslavia, Lesai a de
monstrat un joc îmbunătățit (apă
rare fermă, atacuri decisive din for- 
hand) și la București, ocupînd un 
nesperat dar pe deplin meritat loc 
trei.

Trecînd la cei mai tineri partici
pant, juniorii, ne facem o datorie 
plăcută de a evidenția, pe lîngă 
Șerban Doboși și Aurel Ovanez, și 
trei jucători din Cugir: Mihai Do- 
garu <16 ani) — câștigătorul concursu
lui — Comei Gavriș (14 ani) și Du
mitru Bîldea (13 ani). Acești juniori, 
deosebit de talentați, sînt membrii 
asociației sportive Metalurgistul și se 
află în pregătirea harnicului antrenor 
Nicoiae Dornic. Deși nesalariat, an
trenorul N. Dornic (categoria a V-a 
de clasificare) lucrează cu multă pa
siune și rezultatele se văd. Citind 
aceste r în duri, nu vor roși oare unii 
antrenori — cu categorii de clasifi
care și studii superioare — a căror 
„producție" este ca și egală cu zero ? 
Ne exprimăm încă o dată îndemnul 
ca federația de resort să procedeze 
la un control mai strict al activității 
antrenorilor, recompensînd pe cei 
merituoși (ex. N. Dornic etc.) și tre
cînd la penalizarea și sancționarea 
celor delăsători.

C. COMARNISCHI

Cupa României
mișoara — Universitatea Clnj 
64—71 (26—33), Steagul roșu Bra
șov — Politehnica Iași 70—42 
(36—25) ; feminin : Politehnica 
Brașov — Progresul București 
35—51 (19—27), Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Cluj 
35—59 (15—30).



La jumatatea turului
Desfășurată sub semnul decan

tării valorilor, a acumulărilor re
alizate în partea de sezon con
sumată și a obligațiilor internațio
nale din perioada care urmează, 
etapa a opta a avut drept con
secințe substanțiale modificări în 
arhitectura clasamentului, furniza
rea unor date mai complete pri
vind rezistența la efori a unora 
dintre echipe (Steaua, A. S. A. 
Tg. Mureș, Dinamo Pitești sau Uni
versitatea Craiova), precum și po
sibilitatea de a face observații în 
legătură cu constanța în com
portare a ............

Desigur, evenimentul etapei s-a 
petrecut la
— lansată spre vîrful clasamen
tului — a detronat pe fostul li
der (Universitatea Qraiova) ae o 
manieră care nu mai îngăduie 
dubii privind valabilitatea ideii 
tactice în care acționează. Stu
denții craioveni au intrat pe ga
zonul de la „23 August" împo
vărați de greutatea locului ocu
pă! în clasament și de obligația 
morală față de miile de supor
teri prezenfi în tribunele stadio
nului bucureștean. Și nimeni n-ar 
putea spune că n-au făcut totul 
pentru a-și apăra locul și onoa
rea. Neta lor înfrîngere își află, 
poate, una dintre explicații în mo
dul în care au încercat să anu
leze avantajul tehnic și de con
cepție al gazdelor : iucînd majo
ritatea timpului la ofsaid. Și, cum 
se întîmpiă de obicei în aseme
nea cazuri, ideea s-a dovedit fali
mentară.

Un alt aspect al problemei ține 
de randamentul dat de setecționa-

bilii aflati în cele douâ echipe 
(deci, se presupune, cei~ mai buni). 
Craiovenii (Deselnicu, Strîmbeanu) 
au avut o zi mediocră, fiind 

la cap la cap de
do- 
pe- 

ulti- 
din- 
cu-

selecfionabililor.

București, unde Steaua

PRONOSPORT
4 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA 
VÎNZĂRII BILETELOR LA „TRA

GEREA RECOLTEI" LOTO

Cuprinzînd 13 interesante partide, 
dintre care patru meciuri internațio
nale, trei din categoria B a țării 
noastre și șase întîlniri din campio
natul italian, programul concursului 
Pronosport de duminică 8 octombrie 
1967 prezintă un deosebit interes pen
tru participant.

Dar iată acest program : i : Româ
nia (tineret) — Ungaria (tineret) ; II : 
România <B)—Ungaria (B) ; III : Bul
garia — U.R.S.S. ; IV : Belgia—Po
lonia ; V : C.S.M.S. Iași—Siderurgis
tul Galați ; VI : A. S. Cugir—Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii ; VII: O- 
limpia Oradea—Vagonul Acad ; VIII : 
Napoli—Milan ; IX : Brescia—Bologna; 
X : Fiorentina—Torino ; XI : Samp- 
doria—Mantova ; XII : Spal-Roma ; 
XIII : Cagliari—Atalanta.
• Numai patru zile au mai rămas 

ia închiderea vînzării biletelor 
peiitrii „Tragerea Recoltei" la LOTO 
din 7 octombrie 1967.

Punctul de atracție al acestei tra
geri îl reprezintă premiile de 75.000 
lei acordate în număr NELIMITAT, 
și compuse din autoturisme 
gere și diferența în numerar 
75.000 lei.

Autoturismele se aleg din 
tipuri acordate tot la această
în număr NELIMITAT la categoriile 
I — IV-a după cum urmează : 
nault 16“, ,.Skoda 1000 M. B.“, 
85O'J și „Trabant 601“.

Jucînd bilete seria J de 60 lei, 
participați la toate cele 21 extrageri 
însumînd 85 de numere în total.

Vineri 6 octombrie este
pentru vînzarea biletelor.

minați de . .
rechea D. Popescu-Negrea, 
mul impunîndu-se ca unul 
tre cei mai burii jucători ai 
plaiului.

De altfel și eșecul dinamovist a 
avut ca premisă același randa
ment scăzut al oamenilor de lot 
— Ghergheii, Boc, Nunweiller III 
sau Dumitrache. Necazurile din 
această toamnă ale foștilor cam
pioni au cauze multiple. Antre
norii Tr. lonescu și Bazil Marian 
au suficiente motive pentru a 
privi cu îngrijorare adîncirea cri
zei prin care trece echipa ce o 
antrenează, slăbiciunile începînd 
acum să apară și în linia altă
dată forte — apărarea imediată. 
U.T.A. a profilat cu promptitu
dine de limitele jocului dinamo- 
viștilor, frustrîndu-i de două 
puncte și întărindu-ne convinge
rea că această veche dragoste 
a iubitorilor de fotbal de la noi 
rămîne o 
nu mai 
proaspătă 
liniile de 
pe baza 
plauze pe orice stadion.

La Tg. Mureș, Rapid a demon
strat că se află pe drumul 
vitalizării. Cronicarul partidei 
subliniat revenirea de formă (și 
forță) a apărătorilor, spiritul de 
sacrificiu al unora dintre jucă
tori. Și aceasta înseamnă foarte 
mult pentru cei interesați de 
soarta Rapidului, înseamnă că 
pragul complexului psihic a fost 
trecut și lucrurile pot începe de 
la început. Totodată, meciul de 
pe stadionul din Tg. Mureș pare 
să aibă darul de a confirma că 
în echipa locală flacăra entu
ziasmului de debut în prima di
vizie națională abia mai pîlpîie. 
E un semnal pentru cei ce se 
preocupă de aprovizionarea sa 
cu... combustibil. Treaba trebuie 
făcută cît nu-i prea tîrziu și fără 
gesturi patetice.

înainte de a încheia, un cuvînt 
pentru Jiul — o nedreptățită a 
rezultatului — și altul pentru bă
căuani, beneficiarii unui reconfor
tant 3—1, după naufragiul de la 
Pitești. Apropo de Pitești, F. C. 
Argeș rămîne în rîndul echipelor 
imbatabile pe teren propriu.

echipă care, chiar dacă 
păstrează frumusețea 
de altădată, are încă 

structură, cadrul tehnic 
căruia poate obține a-

re- 
a

V. PĂUNESCU

într-adevăr, echipa din Arad, așa cum au putut 
să constate și spectatorii aflați duminică după-amia- 
ză în tribunele stadionului bucureștean ,,23 August**, 
s-a strîns, îndată după terminarea jocului cu Dina
mo București, in centrul terenului și s-a fotografiat.

Cunoașteți probabil acest gen de poze în care ju
cătorii mai înalți, cu brațele pe piept, într-o ținută 
demnă și sportivă (iertați-mi pleonasmul) stan în 
rîndul al doilea, iar cei mai mărunți în genunchi, por
tarul fiind — neapărat! — la mijloc cu mingea în 
brațe. Este exact poza care trece din generație în ge
nerație, între copertele mereu mai uzate ale albu
mului de familie, eu explicația puțin modificată : „cel 
din srînga sus, sînt 
tata“..., „bunicul* etc.

Ce-i totuși neobișnuit* în 
Ia București? In fond, nu 
cîștigă un meci cu Dinamo și în 
minieă nu a stat soarta campionatului ! Cineva ne-a 
amintit însă că și după jocul cu Progresul, tot din 
actuala competiție și cîștigat de asemenea de U.T.A., 
echipa s-a fotografiat pe stadion. Amănuntul nu este 
lipsit de importanță, pentru că din el se desprinde 
o anume consecvență și — lucru mai important — 0 
IDEE. Nu știm dacă U.T.A. și-a propus să se foto-

eu , „ ..cel

faptul 
pentru

din siîr.ga sus e

petrecut duminică 
prima oară U.T.A. 
rezultatul de du-

grafieze doar în situația eîștigării jocurilor în de
plasare sau în toate, dar — oricare ar fi hotări- 
rea fotbaliștilor arădani — ea ne amintește de o 
frumoasa tradiție, din păcate abandonată (și chiar 
inexistentă la echipele noastre reprezentative de pil
dă), ne sugerează cu tărie aed atașament față de 
culorile clubului, acea sinceră satisfacție a succesu
lui care îndeamnă la imortalizarea unei clipe fericite de 
care să se poată bucura și alții, iar celor care au 
trăit-o aevea să le-o reamintească peste ani de zile.

Acum, poate mai mult ca oricînd, fotbalul și spor
tul nostru în general au nevoie de o puternică re
țea pe care să-și sprijine continua dezvoltare. Ce 
poate oare decide mai bine viitorul acesta dorit decît 
însăși forța cluburilor și a asociațiilor, a tuturor co
lectivelor cu profil sportiv ? Și ce anume poate sus
ține și înălța un club, o asociație sau orice colectiv 
mai lesne și mai ferm decît dragostea pasionată a ce
lor ce-1 reprezintă ?

De aceea, faptul că U.T.A. s-a fotografiat la 
București nn vrem să rămină un simplu fapt plutind 
în anonimat și îl înregistrăm pe fișa rcprezentînd 
pulsul unei sensibilități In creștere.

EM. DEG.

CRONICA DIVIZIEI B
SERIA I

POIANA CÎMPINA — C.S.M.S. 
IAȘI (0-3). Oaspeții au meritat vic
toria cu prisosință. C.S.M.S.-uI a avut 
în Hrițcu, Sălceanu și Ștefănescu ade
vărate pistoane care au împins mereu 
înaintarea punînd-o în poziții favora
bile de a înscrie. în minutul 22, la un 
atac al ieșenilor, St'oicescu II și Bejan 
(Cîmpina) s-au lovit reciproc și au 
fost eliminați. Formația din Iași a 
deschis scorul în min. 34, cînd Cuper- 
man a transformat un penalti. Partea 
a doua a meciului a fost la discreția 
oaspeților, care au majorat scorul 
prin Hrițcu (min. 49) și Lupuleseu 
(min. 83). Arbitrul Al. Pîrvu (Bucu
rești) a condus cu scăpări în prima 
repriză, dar satisfăcător în cea de a 
doua. (E. Stroe — coresp.)

VICTORIA ROMAN — ELECTRO
NICA OBOR (3—2). — Peste 5 00‘J 
de spectatori au asistat la un joc dra
matic. In prima repriză, bucureștenii 
au avut mat mult inițiativa și 
fructificat două ocazii. Autori : 
Ștefan (min. 22) și Florea 
23). Scorul fusese deschis de 
de în 
pauză,

apărării formației din Suceava. Go
lurile au fost marcate de Postolache 
(min. 28 și 42) pentru Flacăra și 
de Teodosiu (min. 34) pentru Chi
mia. A condus bine E. Martin — 
București. (Gheorghe Ilinca -— co
resp.).

CEAHI.ĂUL P. NEAMȚ — CHI
MIA RM. VÎLCEA (4—0). 
calnicii au dominat 
timpului. în min. 75, 
portarul echipei Ceahlăul, a apărat 
un penalii. Au înscris : Oltcanu
(min. 18, 32 și 60), Zaharia (min. 
58 din 11 m). A arbitrat foarte bine 
Ion Hrisafi — București (C. Nem- 
țeanu — coresp.).

Lo
ma joritatea 
Argeșeanu,

min. 
prin

6, prin Șerban. 
introducerea lui

au 
Ion 

(nun. 
gaz- 

După
Pancin, 

echipa locală capătă un plus de vi- 
tere- 

nului și concretizează două ocazii prin 
Panciu (inin. 57) și Crețu (min. 72). 
Arbitrul C. Ghemtngean — București 
a condus autoritar. (G. Groapă și C, 
Broșteanu — coresp.).

FLACĂRA MORENI — CHIMIA 
SUCEAVA (2—1). — Flacăra a spe
culat cu precizie două greșeli ale

goare, controlează mijlocul

și Hornung (min. 89). I. Ritter — 
Timișoara — 
(T. Tohătan

a arbitrat foarte bine. 
— coresp. principal).

VAGONUL
GIR (2-1). 
scăzut. Vagonul

METROM BRAȘOV — PORTUL 
CONSTANȚA (1—0). Joc de factu
ră tehnică modestă, în care gazdele au 
imprimat niai multă vioiciune atacu
lui. Unicul gol a fost marcat de 
Budai în min. 2. în continuare, bra
șovenii nu au mai reușit să modifice 
tabela de marcaj, cu toate că au a- 
vut numeroase ocazii. Bun, arbitra
jul lui A. Bentu — București. 
(Eugen Bogdan — coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
C.F.R. PAȘCANI (2—1). Au mar
cat : Neagu (min. 5), 
(min. 8]) pentru Siderurgistul, 
tardo (min.. 86 din 11 m). A 
trat M. Bică — București. (S. 
stantinescu, coresp. principal).

Cojocaru
Con- 
arbi- 
Con-

ARAD — A. S. CU- 
— Joc de nivel tehnic 

a cîștigat fără a 
demonstra o superioritate evidentă. 
Arădanii au dominat teritorial, însă 
au jucat confuz. Contraatacurile oas
peților au produs de fiecare dată de
rută în careul gazdelor. In min. 25 
Boroș (A. S. Cugir) a oprit min
gea cu mîna în careu și penalt’iul a 
fost transformat de Sehweilinger. 
Egalarea s-a produs în min. 39, prin 
Calnic. Colul victoriei a fost marcat 
în min. 73 de Macavei. Bun, arbi
trajul lui G. Făreașu — Satu Mare. 
(Gh. Nicol altă — coresp).

ME-METAN MEDIAȘ -- 
HUNEDOARA (3-2). 
au opus o rezistentă mare 

chiar să deschidă scorul in

GAZ 
TALUL 
Oaspeții 
reușind 
primul minut prin Hristu. Apoi, gaz
dele egalează prin Feurdean. Pînă la 
pauză am asistat la un joc slab, de 
uzură, cu execuții tehnice defectuoa
se. Au mai înscris : Steiner (îriin. 
29) pentru Metalul și Certner (mm. 
37) pentru Gaz metan. în repriza a 
doua, localnicii au insistat mai mult 
dar apărarea bunedorenilor a fost 
la post. In min. 66 Feurdean a dri
blat apărarea oaspeților îndreptîn- 
du-se spre poartă. EI a fost — prin 
fault -— oprit în careu, iar Barna a 
transformat lovitura de ta 11 metri, 
în minutul următor, jucătorul Tătani 
(Metalul) a fost eliminat deoarece 
a amenințat pe arbitru. A condus 
bine N. Bama — Tîmăveni (Z. A‘iș- 
noieanu — coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI (0—0). Din 
nou, cel© două echipe bucureștene 
au terminat nedecis. De data aceas
ta, tabela de marcaj a indicat just 
raportul de forțe pe parcursul celor 
90 de minute. în prima repriză s-a 
jucat într-un tempo rapid, fazele al- 
temînd de la o poartă la cealaltă. 
Atît studenții, cît și metalurgiștii 
au avut situații favorabile de a des
chide scorul, dar Cîomoavă (min. 1), 
Cicu (min. 18), Gugiu (min. 22) au 
șutat slab. La cealaltă poartă, Chiru 
(nun, 11), Pantelimon (min. 20), 
Georgescu (min. 40) au greșit de 
puțin ținta sau Rămureanu a reținut. 
După pauză, tempo-ul jocului a scă
zut, însă ocaziile favorabile au con
tinuat la ambele porți.

Foarte bun, arbitrajul brigăzi» 
bucureștene condusă la centru de N. 
Petriceanu (C. Petrea și 
povici la tușă), (p.v.)

CLASAMENT
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pînă la

cele 4 
tragere

Fază din meciul Poiana Cîmpina — C.S.M.S. Iași 0—3.
Foto : L. Adorj an

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA O- 
RADEA (0—0). — Gazdele au do
minat majoritatea timpului. însă li
nia lor de înaintare a dovedit multă 
ineficacitate. Am notat* în min. 73 o 
situație favorabilă de a înscrie a re- 
șițenilor. insă balonul șutat de V ar- 
ga a întîlnit bara. 
C. Savu — Craiova, 
coresp. principal).

A arbitrat bine 
(I. Pliit iiiu —

ultima zi

pleacă din 
excursiei 

excepțional

G. Po-

• Astă-seară la ora 21.00 
Gara ctc Nord cîștigătorii 
oferite la concursul 
PRONOEXFRES din 25 iunie. Ei vor
vizita Uniunea Sovietică — pe Iti
nerarul : Moscova, Baku, Erevan, 
Tbilisi, Suhumi, Soci și Odesa in 
timp de 21 zile.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPREs Nr. 30

din 27 septembrie 1967

Extragerea I : Categoria a n-a : 1 
variantă a 30.071 lei șl 10,5 a 5.071 lei; 
categoria a ffl-a : 72,5 a 866 lei : ca
tegoria a iv-a : 350,5 a 230 lei ; ca
tegoria a V-a : 1.218 a 66 lei ; cate
goria a Vl-a : 5.131,5 a 21 lei.

REPORT CATEGORIA I : 60.900 lei.
a
a
a

Vești de Ia U. E. F. A

România—Ungaria
în preliminariile de juniori

1. C.S.M.S. Iași
2. Siderurgistul
3. C.F.R. Pașcani
4. ceahlăul P. Neamț
5 Flacăra Moroni
6 Chimia Suceava
7. Metalul Buc.
8. Victoria Roman
9. Met rom Brașov

10. Electronica Obor
11. Poiana Cîmpina
12. Politehnica Buc.
13. Portul Constanța
14. Chimia Bm, Vîicea

ETAPA VIITOARE (8
Constanța—Ceahlăul P. • „cmc
mia Suceava—Poiana Cîmpina, CbMo 
Iași—Siderurgistul Galați, 
București—C.F.R.
Rm. 
rești, 
șov, 
reni.

6
4
4
3
4
3

0
2
0
2
0
1

1
1
3
2
3
3

EXTRAGEREA a n-a : Categoria 
n-a t 1 variantă a 45.065 iei șl 1 
20.065 lei ; Categoria a HI-a : 23 
1.87» lei ; categoria a IV-a : 183,5
302 iei; categoria a V-a : 581 a 95 iei ; 
categoria a Vl-a 2.858,5 a 26 lei.

REPORT CATEGORIA I ; 12.043 leL
Premiile de 25.000 lei de la extra

gerile I și a n-a, pentru categoria a 
H-a vor fi trase la sorți miercuri 4 
octombrie a.c.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

Uniunea Europeană de Fotbal- 
Asociație a comunicat federației 
noastre de specialitate hotărîrile 
sale cu privire la organizarea celei 
de-a 21-a ediții a turneului pentru 
juniori U.E.F.A., care se va desfă
șura in Franța între 7 și 15 aprilie 
1968.

Au fost înregistrate 24 de în
scrieri, dar, precum se știe, în tur
neul final nu vor participa decît 
16 formații. Comisia pentru tineret 
din cadrul forului internațional a 
decis admiterea Uniunii Sovietice 
(cîștigătoarea turneului — 1967), a 
Franței (țara organizatoare), pre
cum și a altor 6 echipe : Grecia,

Scoția, Belgia, Portugalia, Ceho
slovacia și Elveția (exceptate acum 
de la preliminarii, deoarece anul 
trecut au fost eliminate înaintea 
fazei finale). Celelalte candidate 
vor susține partide eliminatorii 
(tur-retur), conform unei trageri la 
sorți efectuată pe criterii geogra
fice. Toate meciurile vor trebui ju
cate pînă la 1 martie 1968, la date 
stabilite de comun acord înainte de 
20 octombrie 1967.

România a fost desemnată să 
joace în compania Ungariei. Primul 
meci va avea loc în țara noastră 
și va fi condus de o brigadă de ar
bitri polonezi.

3 1
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oct.) : Portul
Neamț, Clu-

Metalul
Chimia 
Bucu- 

Bra- 
Mo-

Pașcani,
Vîicea — Politehnica 

Victoria Roman—Metrom 
Electronica Obor—Flacăra

SERIA A II-A

MINERUL BAIA MARE — IND. 
SÎRMEI C. TURZII (3—0). — Meci 
spectaculos, de un bun nivel tehnic. 
Am asistat la un joc desfășurat în 
viteză, cu faze frumoase și palpi
tante. Echipa băimăreană a supus 
poarta adversă la o continuă presiu
ne. Golurile au fost marcate dc Neu- 
maier (min. 8), Bohoni (min. 83),

- C.S.M. SIBIU 
joc de slab nivel 

tehnic, în care rezultatul a fost lio- 
tărît de greșelile elementare ale »un- 
dașilor feroviari. Oaspeții au făcut 
un joc mediocru, toate baloanele 
fiind expediate fără adresă Clujenii 
au construit faze mai bune piuă 
în min. 52, cînd au 'ost egalați. 
Au înscris: Drasomir (min. 38) și 
Gogan (nun. 75) pentru C.F.R.. 
Vuici (mill. 52) și Cadar (min 61) 
pentru C.S.M. De remarcat faptul ca 
jucătorul Țegean (C.F.R.) a raiat un 
penalii în min. 6. A arbitrai satisfă
cător Paul Brătănescu-Suceava (C.V )

CLASAMENT

C.F.R. CLUJ 
(2—2). — Un

Vagonul Arad 
CFR Timișoara 
Polit. Timișoara 
Crișul Oradea 
C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș 
Olimpia Oradea 
C.F.R. Arad
Ind. sirm. C.Turzil 
Met. Hunedoara 
A.S. Cugir 
Minerul B.
C.S.M.

M.
Reșița
Cluj

VIITOARE
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Metal uiETAPA
Hunedoara—C.F.R. Cluj. C.S.M. Sibiu 
—Minerul Baia Mare, C.F.R. Timi
șoara—Crișul Oradea, C.F.R. Arad— 
Politehnica Timișoara, A. S. Cugir 
Ind. sîrmei C. Turzii, Gaz metan 
Mediaș—C.S.M, Reșița. Olimpia Ora
dea—Vagonul Arad.



Universitatea Craiova (f) a cîștigat 
„Cupa Mării Negre" la volei

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Timp de 3 zile, în localitate s-au 
desfășurat meciurile din cadrul 
competiției feminine de volei do
tate cu „Cupa Mării Negre". în
trecerea, la care au luat parte 
echipele Farul și Școala sportivă 
din Constanța, I.C.F. București și 
Universitatea Craiova, sa în
cheiat cu victoria oltencelor. Aces
tea au fost urmate în clasamentul 
final de I.C.F. București, Școala 
sportivă Constanța și Farul Con
stanța.

Iată rezultatele înregistrate în

cele 3 etape : Universitatea Craio
va 6—2 cu I.C.F., 6—1 cu Școa
la sportivă, 3—0 (neprezentare) cu 
Farul ; I.C.F. București 3—2 cu 
Farul, 8—0 cu Școala sportivă ; 
Școala sportivă Constanța 3—2 
cu Farul. (E. PETRE — coresp.).

Finis strinsJ

In grupele campionatului
european de baschet

O imagine in care apar cei mai multi dintre fotbaliștii unguri susceptibili de a figura in echipa ce va fi aliniată sîm- 
bătă: rindul de sus

zfilv, RAKOSI, MATRAI și antrenorul
GELEI.

(de la stingă): Bakos, TAMAS, SZOCS, IIIASZ; rindul din mijloc: Nagy, MATESZ, Mes- 
illovszki ; rindul de jos: GOROCS, Molnar, BENE, ALBERT, FARKAS, 

(Cu majuscule jucătorii din lot).

SPECIALA PENTRU „SPORTUL POPULAR"

Așa a iâcut lllovsiKi noua națională 
fotbal a Ungariei

CORESPONDENTA

de

LA ÎNĂLȚIME
în localitatea Schwerin (R. D. 

Germană) a avut loc zilele trecu
te un concurs internațional de 
decatlon, la care au participat a- 
tleți din Austria, Danemarca, is
landa, România și R. D. Germană. 
Primele locuri au * 
de Siegfried Prade! 
mană) 7524 p, Horst 
tria) 7476 p, Schmidt 
(Danemarca) 7417 p, 
(R. D. Germană) 7361 p, Gerd He- 
runter (Austria) 7342 p.

O comportare bună a avut ju
niorul român Andrei Șepci, care 
a ocupat locul 8 cu 6737 p, între- 
cînd decatloniști de valoare in
ternațională. Rezultatele lui Șepci, 
pe probe : 100 m — 11,6 ; lungime
— 6.39; greutate — 11,33; înăl
țime — 2,02 ; 400 m — 52,8 ; 110 
mg — 15,3 ; disc — 33,18 ; prăjină
— 3,90 ; suliță — 49,24 ; 1500 m — 
4:43,5.

Cosi ocupate 
(R. D. Ger- 
Mandl (AuS- 
Jensen steen 
Axel Richter

Ultimele rezultate de duminică 
seară : grupa A, la Helsinki : Fin
landa — Cehoslovacia 54—49 
(29-23).!!, Iugoslavia — Spania 
82—68 (39—29) ; grupa B, la Tam
pere : Grecia — Ungaria 69—60 
(33—27), Bulgaria — R-D. Germană 
68-66 
70 —60.

Iată

(37-37), Italia

clasamentele :

Izrael

iJulți antrenori sau selecționeri 
cărora li se încredințează pregătirea 
unei echipe reprezentative sînt con
vinși că munca lor trebuie să încea
pă cu o modificare esențială a între
gului lot. Rudolf Illovszki, selecțio
nerul unic al echipei Ungariei, nu a 
procedat așa. Pentru că nu era ne
voie. El a moștenit un lot de jucă
tori de valoare menținîndu-i, cu mici 
excentii, în echipă. Noul ne care 
l-a adus Ulovszki constă în concepția 
tactică de joc și în modul în care 
privește cîteva chestiuni legate de 
pregătirea psihologică a jucătorilor 
din echipă. Pentru a clarifica ideile 
de mai sus ne vom servi de o recen
tă declarație a selecționerului unic :

„în Ungaria nu avem atît de multi 
•fotbaliști de valoare pentru a alege 
și a schimba componența lotului în 
funcție de forma jucătorilor. De 
aceea, toți selecționerii care au func
ționat înaintea mea s-au limitat la 
un lot de circa 20 de jucători. Aceș
tia au fost considerați jucători de 
bază, pe care antrenorii i-au urmărit 
îndeaproape de la meci la meci. 
Chiar dacă unii dintre ei nu au dat 
randamentul scontat în unele meciuri 
de campionat sau de verificare, an
trenorii respectivi i-au preferat pen
tru mai multe motive :

1. De ordin psihologic (referindu-md 
la moralul jucătorilor) „osatura** na
ționalei nu trebuie radical schimbată, 
în acest fel. există premise ca omo
genitatea echipei să nu sufere;

2. Chiar dacă jucătorul X sau Y 
nu se află în formă maximă — dar 
bazîndu-mă pe valoarea sa medie 
destul de ridicată — el va fi preferat 
înaintea unuia care a arătat doar în 
cîteva partide o dispoziție excelentă. 
Pe o asemenea formă trecătoare nu 
se poate conta;

3. încurajarea, sprijinul moral dat 
jucătorului are o mare importanță. 
Au fost dese cazurile cînd, de pildă, 
Albert a avut o comportare mediocră 
în meciurile de campionat, și totuși, 
simțind răspunderea pe care o are 
Intr-un meci internațional, sprijinul 
moral pe care i l-au dat antrenorii 
și colegii de echipă, el a jucat excep
țional în națională ;

4. o echipă nu poate fi alcătuită nu
mai din mari talente. Esențialul este 
să formezi un ..11** în care talentul 
vigoarea și experiența să fie deopo
trivă reprezentate. Foarte important 
este faptul ca jucătorii să știe să se 
dăruiască total partidei pe care o 
susțin**.

Am făcut această introducere pen
tru a înțelege mai bine concepția 
selecționerului unic Illovszki.

Actuala selecționată a Ungariei s-a 
format, de fapt, anul trecut la C.M. 
din Anglia. Meciul ei de consacrare 
a fost cel cu Brazilia, specialiștii 
arătîndu-se în unanimitate de acord 
ca acest joc a fost unul dintre cele 
mai frumoase «le anului 1966.

al actualei formații
„4—3—3“ folosit în 

în atac și apărare,

Sistemul tactic 
ungare este un 
cîteva variante, 
care contribuie la crearea unei mai 
mari eficacități a înaintării și tot
odată la înfrumusețarea spectacolului 
fotbalistic. Este vorba de felul în 
care echipa știe să-și construiască 
atacurile. Un rol hotărîtor în aceas
tă direcție îl au fundașii laterali 
(Kaposzta și Ihâsz). Ei înaintează 
prin surprindere, vin în față ca 
niște veritabili atacant! — în genul 
lui Facchetti — și cursele lor se ter
mină fie cu șuturi, fie cu centrări. 
Viteza lor este derutantă. Nici nu e 
de mirare. Cu cîțiva ani în urmă atît 
Kăposzta cît și Ihâsz au fost extreme.

In general, atacurile naționalei un
gare se formează la mijlocul terenu
lui. Aici, „rampa de lansare” este 
de obicei Albert. De la acest „diri
jor” pornesc baloane ideale, care 
găsesc de regulă cîte un coechipier 
demarcat. După ce a efectuat pasa, 
Albert aleargă în zona liberă pentru 
a primi din nou balonul și a fina
liza acțiunea. Acest lucru îl fac, 
de altfel, șl Farkas sau Bene. Prin 
urmare, noul în jocul lui Albert este 
postul de atacant central retras, mi
siune pe care a avut-o cu ani în ur
mă Hidegkuti. Mai trebuie spus că 
jocul lui Albert a devenit mai matur: 
astăzi, Albert nu este numai un vir
tuos al balonului, ci și un tactician 
desăvîrșit, un coordonator al jocului. 
Dacă echipa sa, Ferencvaros, con
duce cu autoritate în clasamentul 
campionatului maghiar, este, firește, 
șl datorită aportului adus de .Flori” 
(n.r. — cum i se spune lui Albert.)

Tn apărare, echipa preferă „linia”, 
cu marcaj la om, în spatele căreia se 
postează și un „libero”.

Selecționerul unic Illovszki pri
vește cu multă seriozitate pregăti
rile fotbaliștilor săi pentru partida 
cu fotbaliștii bucureșteni și, după 
succesul repurtat săptămîna trecută 
în fața echipei R.D. Germane în 
Campionatul european, speră ca sîm
bătă să obțină o nouă victorie.

PAL BORBELY 
redactor

Ia „Nepsport“-Budapesta

S-a format lotul maghiar
BUDAPESTA 2 (prin telex). — 

Ieri seara, la sediul Federației un
gare de fotbal, selecționerul unic 
Rudolf Ulovszki a anunțat lotul se
lecționatei divizionare în vederea 
meciului cu selecționata divizio
nară română, care va avea loc 
sîmbătă :

Tamas, Gclei (portari); Matrai; 
Ihasz, Pancsics, Kaposzta (fundași); 
Iuhasz, Szfics, Mathesz, Gorocs 
(mijlocași) ; Bene, Molnar, Varga, 
Albert, Rakosi, Farkas (înaintași).

După Balcaniada de
(Urmare din pag. 1)

ban Ciochină a tranșat vechea sa 
rivalitate cu campionul european, 
bulgarul Stoikovski, în numai trei 
încercări. La celelalte a renunțat, 
menajîndu-se după accidentul pe 
care l-a avut și ale cărui urmări 
nu au fost încă șterse. Săritura în 
înălțime a prilejuit prietenilor noș
tri iugoslavi o bucurie efemeră. La 
încheierea probei, agențiile de pre
să au transmis victoria sportivu
lui iugoslav Șerban. 10 minute mai 
tîrziu s-a dat rectificarea : era vor
ba de Șerban, dar loan și nu To- 
dosievici. învinsese reprezentantul 
României, cu 2,10 m, o performan
ță bună, pe care o repetă pentru a 
patra oară în acest sezon. Ar fi mo
mentul acum să părăsească „tan
demul" cu Porumb și să stabilească 
singur un nou record al țării. 2,11

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• CAMPIONATE. Ungaria : Fe- 

rencvaros — Szeged 5—1, Honved — 
Ujpesti Dozsa 2—2, Eger — Dunauj- 
varos 4—2 ; Diosgyor — Gyor 1—1 ; 
Szombathely — Komlo 4—0 ; Vasas
— Tatabanya 1—1 ; Pecs — Salgo- 
tarjan 2-1 ; MTK — Csepel 2—2. 
Clasament : Ferencvaros 45 p, Uj
pesti Dozsa 35 p, Vasas 32 p etc. ; 
Anglia : Burnley — Fulham 2—0 ; 
Chelsea — Coventry 1—1 ; Leices
ter — Everton 0—2 ; Liverpool — 
Stoke City 2—1 1; Manchester City
— Manchester United 2—1 ; Totten
ham — Sunderland 3—0 ; West 
Bromwich — Sheffield United 4—1 ; 
West Ham — Leeds 0—0. Franța : 
Sedan — Rennes 3—0 ; Lens — 
Nice 0—0 ; Bordeaux — Lille 2—1 ; 
Nantes — Red Star 4—2 ; Monaco
— Ajaccio 0—1 ; Metz — Lyon 3—0; 
Sochaux — Angers 3—1. In clasa
ment conduce Nice cu 12 puncte.

• în meci amical la Bruxelles : 
BELGIA — ANGLIA 2—2 (0—1). 
Au marcat Peters (min. 36), Clarke 
(min. 80) pentru englezi, respectiv 

Puis (min. 70) și Van Himst (min.

81). Campionii mondiali au aliniat 
formația : Banks — Batger, J. 
Charlton, Moore, Hunter — Ball, 
Peters, Hollins — Vignals, Clarke, 
Hurst.

O După cum am anunțat recent, 
internaționalul iugoslav Iosip Skob- 
lar — care activează în echipa vest- 
germană Hanovra 98 — a fost sus
pendat și amendat de federația de 
specialitate a R.F. a Germaniei pen
tru atitudinea nesportivă avută în- 
tr-un meci de campionat. Federa
ția vest-germană a hotărît să nu 
înainteze Federației internaționale 
de fotbal raportul cu privire la sus
pendarea lui Skoblar, astfel că 
acesta va putea juca în echipa na
țională a Iugoslaviei, care va în- 
tilni selecționata R.F. a Germaniei 
în Campionatul european, la Ha
novra, la 7 octombrie.

• In „Cupa campionilor euro
peni” : Jeunesse d’Esch — F.C. Va- 
lur Reykjavik 3—3. Pentru turul 
următor s-a calificat echipa islan
deză.

AGRUPA
1. Iugoslavia 4 3 1 317—254 7
2. Cehoslovacia 4 3 1 311—260 7
3. Polonia 1 3 1 341—297 7
4. ROMANIA 4 3 1 299—280 7
5. Finlanda 4 3 1 262—250 7
6. Belgia 4 1 3 290—318 5
7. Spania 4 0 4 289—356 4
8. Olanda 4 0 4 250—344 4

GRUPA B
1. U.R.S.S. 4 4 0 369-238 8
2. Italia 4 3 1 252— 237 7
3. Grecia 4 3 1 294—284 7
4. Bulgaria 4 3 1 271—261 7
5. Izrael 4 2 2 283—300 6
6. Franța 4 1 3 231—289 5
7. R.D. Germană 4 0 4 244—283 4
8. Ungaria 4 0 4 228—280 4

Ieri a fost zi de odihnă. Astăzi, 
România joacă cu Iugoslavia (me
ciul va fi transmis la televiziune, 
la ora 20,30 — ora României), 
continuare, echipa țării noastre 
juca cu Polonia (miercuri) și 
Cehoslovacia (joi).

atletism

In 
va 
cu

m se află sub limita posibilităților 
sale.

Două surprize punctează, la pro
priu și la figurat, capitolul cu plus 
al evoluției noastre balcanice. Va
leria Bufanu — 11,1 secunde la 80 m 
garduri, record egalat — și Nicolae 
Perțea — 14,4 secunde la 110 m gar
duri.

Acestea au fost aplauzele !
Dar reflecțiile ?
Ele ne arată că, în continuare, 

cele mai multe dintre rezultatele 
atleților și atletelor noastre sînt 
ignorate de oamenii statisticii. Tim
pii de promenadă ai fondiștilor, 
pentru care bunicii noștri și Nurmi 
(poate) s-ar fi entuziasmat, repre
zintă astăzi la alergătorii veritabili 
„cronometre de încălzire". La orice 
concurs de talie mondială, A. Ba- 
rabaș și N. Mustață ar mai avea de 
alergat în timp ce învingătorul se 
relaxează sub... duș !

Sprinterii obțin rezultate de de- 
catloniști, iar semifondiștii se zbat 
în ceața anonimatului, fără șanse 
de evadare...

Alte probe cu deficit grav : greu
tate, suliță, lungime (băieți), greu-

tate, 100 și 200 m (fete). Socotind și 
ștafetele in aceeași categorie se 
micșorează vizibil aria încercărilor 
pentru care simțim nevoia și dato
ria de a aplauda.

De la Istanbul, grosul delegației 
s-a înapoiat la București. Doar trei 
reprezentanți (din 60) au luat avio
nul pentru Ciudad de Mexico ca să 
participe la „Săptămîna preolimpi- 
că“. Acest procent de 5 la sută nu 
reprezintă, oare, chiar valoarea a- 
tletismului românesc pe plan mon
dial ? Calificativul „cei mai buni 
din sud-estul Europei" nu ne mai 
poate mulțumi.

Să reflectăm !

Jim Clark—victorios
NEW YORK 2 (Agerpres). Marele 

premiu automobilistic al S.U.A. 
(formula 1) a fost cîștigat în acest 
an de cunoscutul campion englez 
Jim Clark. învingătorul, care a con
curat pe o mașină „Lotus Ford”, a 
acoperit de 108 ori circuitul de la 
Watkins Glen (400 km) în 2h 03:13,2, 
cu o medie orară de 194,608 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat Gra
ham Hill (Anglia), Denis Hulme 
(Noua Zeelandă). Joseph Siffert (El
veția) și Jack Brabham (Australia).

Margareta Perevoznic învinge pe Tereza Stadler!

Partida Nicolau-Kușnir, întreruptă
BELGRAD, 2 (Agerpres). Șahista 

româncă Margareta Perevoznic a 
furnizat surpriza penultimei runde 
a turneului candidatelor la titlul 
mondial de șah, care se desfășoară 
la Subotița. Ea a învins-o pe Te
reza Stadler (Iugoslavia), una din 
liderele clasamentului. în cursul 
partidei, Stadler a sacrificat o fi
gură la mutarea a 7-a pentru a ob
ține avantaj pozițional, dar Pere
voznic s-a apărat corect și apoi a 
preluat inițiativa, astfel că la muta
rea a 42-a șahista iugoslavă a tre
buit să se recunoască învinsă.

In aceeași rundă Alexandra Ni- 
colau a întrerupt în poziție compli
cată cu cealaltă lideră, sovietica 
Ala Kușnir. Zatulovskaia a cîștigat 
la Aronson. Restul partidelor s-au 
întrerupt.

înaintea ultimei runde în clasa
ment conduce Kușnir cu ll’A (1) 
puncte, urmată de Stadler 11% p, 
Zatulovskaia 11 (1) p, Kozlovskaia 
10 (2) p, Kislova 10 (1) p, Nicolau 
și Nedelcovici 9% (1) P etc- Pere
voznic ocupă locul 12, cu 6 puncte.
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