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Turneul de polo din Capitală
- ’ >>

Echipele României și R.S.S. Azerbaidjene
la a doua victorie

Selecționata Bucureștiului, 
jucînd cu mult aplomb, a 
reușit ieri să țină „în șah“ 
timp de trei reprize prima 
reprezentativă a țării.- Tn 
tot acest timp, acțiunile ra
pide și variate au abundat la

£ li Popescu si Lucescu 
.indisponibili 
ff Interes ia limișoara^ 

Remanieri în echipă 
țde tineret 

iirmatiejunioriier

Astă-seară, pe Republicii, de la 18,30:

PROGRESUL—HONVED BUDAPESTA
Vizita unei echipe de 

marcă la București este, 
desigur, un eveniment. Am 
scris o echipă de mască 
pentru că Honved Buda
pesta Întrunește toate atu- 
urile care' definesc o ase
menea formație, bucurîn- 
du-se de o justificată fai
mă în soccerul continental. 
Primul adversar în turneul 
pe care Honved îl între
prinde în țara noastră este 
Progresul București. Ama
torii de fotbal din Capitală 

f ștlu. că, indiferent de con
junctura internă, " pentru 
partidele internaționale
„progresiștii" reușesc să se 
mobilizeze pentru a evolua 
la nivelul maxim al poten
telor lor. Antrenorul Florin 
Știrbei, cu care am avut o 
scurtă convorbire privind 
întîlnirea cu Honved, ne-a 
declarat: „Deși sub rapor
tul acumulărilor în clasa
ment nu stăm așa de bine, 
in ce privește forța de joc 
a echipei noastre consider 
că ea este acum în creștere 
față de trecutul apropiat. 

ambele porțl spre satisfacția 
spectatorilor, care au asistat, 
în sfîrșit, la o partidă de 
bun nivel tehnic. In ultimul 
„sfert-, Zahan și coechipierii 
săi au apăsat pe accelerator 
și, speeulînd cu maximum de 
eficacitate fiecare greșeală 
a tinerilor lor adversari, au. 
reușit să-și adjudece victo
ria fără un efort deosebit 
la scorul de 8—5 (2—2, 2—1, 
0-1, 4-2).

Arbitrul maghiar Bartalis a 
condus foarte bine următoa
rele formații : ROMÂNIA : 
Chețan-Firoiu 1, Zahan 3, 
Szabo 1, Kroner 3, Mărcu- 
lescu, Blajec, Grințescu, Cu- 
llneac ; Sel. BUCUREȘTI : 
Bogdan-Novac 4, Zamfirescu 
2, Popa, Mihăilescu, Tăranu, 
Kari, M. Popescu. Rusu.

Foarte interesantă și extrem 
de echilibrată a fost șl între
cerea dintre selecționata se-

Săptămina viitoare

Voleibalistele noastre 
le Intllnesc pe cele 

sovietice
Ultima verificare a echi

pei noastre reprezentative 
feminine de volei în vederea 
participării la C.E. se va 
face în compania garniturii 
U.R.S.S., campioană europea
nă. Cele trei întilniri Româ
nia — U.R.S.S. vor avea loc 
la Brașov în zilele de marți 
10, joi 12, și sîmbătă 14 oc
tombrie.

Voleibalistele sovietice sînt 
așteptate duminică.

Pe aeroport, la sosirea fotbaliștilor de Ia Honved

întîlnirea 
bine, în 

ea puțind 
tonificarea 
tre.

cu Honved vine 
această „pauză“s 
să contribuie la 
formației noas-

Iată lotul pe care inten
ționăm să-l folosim: Man
ta (Matache) — V. Popescu, 
Măndoiu, Peteanu, Colce- 
riu- (Adr. Constantine seu) 
— Neacșu (Al. Constanti-

(Continuare în pag. a 3-a) 

cundă a Ungariei și cea a 
R.S.S. Azerbaidjene. Sportivii 
sovietici au deschis scorul 
încă din prima repriză, prin 
Singer, și au menținut acest 
minim avantaj pînă în ulti
mele 5 minute. La situația de 
1—0 (după ce în prealabil 
Kasas ratase un „4 metri"), 
arbitrul spaniol M. Mangull- 
lot — care a condus excelent 
— a mai acordat cîte un 
penaltl fiecărei \ formații 
(transformate de- Nemeth și 
Bortkievici) și formația din 
Azerbaidjan a terminat victo
rioasă eu scorul de 2—K (1—0, 
0—0, 0—0, 1—1).

Astăzi, de la ora 16, se des
fășoară meciurile București- 
Vngaria (B) și Romănia-R.F. 
a Germaniei.

Marian Cosmescu (Steaua) trecînd cu succes unul dintre cele 
mei dificile obstacole ale traseului.

Tinerii atleți -evoluează la Odesa
La sfîrșitul săptămînii va 

avea Ioc la Odesa întîlnirea 
internațională de atletism 
dintre echipele de tineret 
ale R.S.S. Ucrainene șl Ro
mâniei, revanșă a meciului 
de anul trecut de la Poiana 
Brașov.

Echipele noastre au plecat

Emil Rusu (Dinamo) 
• - campion 

și recordman 
la urmărire

„Serialul* concursurilor 
pentru desemnarea campio
nilor de pistă a continuat 
miercuri după amiază la 
Dinamo, cu urmărirea in
dividuală. Abia coborît de 
pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului de premiere 
în „Turul României*, maes
trul sportului EMIL RIJSU 
(DINAMO) i-a adus antre
norului său NICOLAE VOI- 
CU o nouă satisfacție. Ieri, 
el a dominat net urmări
rea individuală, a corectat 
recordul pe 4 000 m, adu- 
cîndu-1 mai aproape de gra
nița consacrării internațio
nale și și-a adjudecat fără

Foto: T. Itoibu |

Concursul republican j
de pentatlon modern
Ieri, la baza hipică din ca

lea Plevnei a început con
cursul republican individual 
de pentatlon modern, la care 
participă un număr de 14 con- 
curenți. în prima probă, că- 
lăria, doar trei sportivi au 
terminat fără penalizări. Cel 
mai bun timp a fost înregis
trat de Marian Cosmescu 
(Steaua) 1:24, care a totalizat

Consfătuire metodico-științifică
Cabinetul mctodico-știin- 

țific al Consiliului regional 
pentru educație fizică și sport

din București ieri seară. Au 
făcut deplasarea, între alții: 
D. Hidioșanu, A. Șepci, A. 
Deac, R. Rusu, St. Șiscovici, 
Șt. Lăzărescu, I. Nicolae, I. 
Damaschin, Hiena Vintilă, 
Marilena Citirea, Ioana Stan- 
cu, Valeria Bufanu, Argenti
na Menis, Virginia Bonei.

Profesorul (N. Voicu) iși felicită discipolul (Em. Rusu) pentru 
noul său record

drept de apel tricoul și me
dalia de campion. Așadar, 
Emil Rusu va rămîne în 
istoria ciclismului nostru 
nu numai ca omul nr. 1 la 
șosea în 1967, ci și ca un 
veritabil campion la pistă. 
Aceste două ramuri ale a- 
celuiași sport se interferea
ză însă în atîtea puncte, 
incit nu poate mira pe ni
meni că specialist fiind 
jntr-una din ele, dobîndește 
succese în ambele...

La startul finalei cam
pionatului s-au prezentat —

1100 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine : 
Gh. Ionescu (Sănătatea Timi
șoara) 1:27,5 — 1 1ĂM) p ; N. I.i- 
chiardopol (Steaua) 1:28,5 —
1100 p ; G. Vizitiu (Gloria).

Azi, în sala de la stadionul 
Republicii, cu începere de la1* 
ora 16, va avea loc proba de 
scrimă.

GH. TOMIUC

Oltenia organizează în zilele 
de 7 și 8 octombrie 1967 con
sfătuirea cu tema : „Influența 
practicării educației fizice asu
pra sănătății cetățenilor și a 
creșterii capacității lor de 
muncă*.

Lucrările consfătuirii încep 
la ora 9 în sala de ședințe din 
str. M. Kogălniceanu nr. 17, 
Craiova.

Sînt invitați să participe 
profesori de educație fizică, 
medici, antrenori, tehnicieni și 
sportivi. 

ea și la 1 000 m cu start 
de pe loc — tot 16 con? 
curenți. Se pare că a deve
nit o cifră standard pen
tru aceste campionate, dacă 
ne gîndim că și viteza a 
avut același număr de par
ticipant... Plecat în seria 
a doua — în compania 
lui Șt. Cernea — Emil Rusu 
a mers ca un ceasornic, 
realizînd la capătul celor 
10 ture de velodrom 5:04,S

HRISTACHE NAUM
(Continuare in pag. a 2-a)

lin competițiile 
I europene 
jde fotbal
I Aseară, la lumina reflec

toarelor s-au desfășurat 
numeroase jocuri interna- 

Itionale în cadrul competi
țiilor europene de fotbal.

I CAMPIONATUL EURO
PEAN *

I Grecia — ' Austria 4-1 
(2-01

Danemarca — Olanda

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I

3-2 (3-0)

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Pallosenra — St. Etienne, 
0-3 (în turȘO-2)

Sparta Praga — Skeid 
Oslo 1-1 (în tur 1-0)

Djurgarden Stockholm —■ 
Gornik Zabrze 0-1 (în tur 
0-3)

CUPA CUPELOR

H.Y.K. Helsinki — Wisla 
Cracovia 1-4 (în tur 1-4)

Motor Zwickau — Tor
pedo Moscova 0-1 (în tur 
0-0)

Cardiff City — Sham- 
rok Rovers 2-0 (în tur 1-1)-

CUPA ORAȘELOR 
TÎRGURI

Liverpool — F.F. Malmâ 
2-1 (în tur 2-0)

Linîield Belfast — Loko
motive Leipzig 1-0 (în tur 
1-5)

Lyn Oslo — Bologna 0-0 
(în tur 0-2)

Glasgow Rangers — Di
namo Dresda 2-1 (in tor 
1-1)

Dundee United — D.W.S. 
Amsterdam 3-0 tin tux 
1-2)



Qtietis După Jocurile Balcanice

Se impune o primenire 
a loturilor noastre!

Desfășurarea de-a dreptul electri
zantă a cursei de 4 X 400 m a pus 
eapăt întrecerilor. Galeria română 
exultă. Pe hîrtia pe care-mi nota
sem cu atîta emoție punctajele fiecă
rei probe, am subliniat cu două linii 
rezultatul final. Victorie! O victorie 
extrem de grea care, pînă la ultima 
probă, a stat sub semnul incertitu
dinii. Sîmbătă, atleții bulgari ter
minaseră în avantaj și cele 9 puncte 
în plus păreau foarte greu de recu
perat. în ultima zi de concurs atle
ții noștri au luptat' din răsputeri și 
ceea ce părea ca și imposibil s-a 
întîmplat. Românii au recuperat han
dicapul Și, în final, și-au asigurat 
punctele victoriei...

Fanfara intona imnurile țărilor par
ticipante. De . sus, din tribuna lui 
„Mithat Pașa“ luminile vapoarelor 
care străbăteau Bosforul aveau par
că mai multă strălucire ! De grupul 
nostru s-a apropiat dl. Faruk Ilgaz, 
viitorul primar al Istanbul ului, preșe
dintele clubului Fenerbahce. Prin 
noi. el a adresat sincere felicitări 
echipelor României pentru impresia 
frumoasă pe care au lăsat-o nu nu
mai pe stadion, ci în toate ocaziile. 
^Disciplina, modestia, puterea de lup
tă și valoarea sportivilor dv, a spus 
dl. 11 gaz, au făcut să încline în fa
voarea lor balanța victoriei. îi feli
cit călduros și le doresc noi suc
cese !u.

Asemenea aprecieri au avut și alți 
conducători și antrenori, precum și 
dl. Giorgio Oberweger, delegatul Fe
derației internaționale de atletism. 
Ele ne bucură, pentru că reprezintă 
o recunoaștere a strădaniilor sporti
vilor noștri, a valorii lor, a victo
riilor obținute. Pentru a cincea oară 
(1959, 1962, 1964, 1965 și 1967) 
formațiile noastre au reușit împreu-

Delegații ale. echipelor participante la J.B. au depus 
coroane de flori la monumentul lui Kemal Ataturk, 

din piafa Taksim din centrul Istanbulului
Fotografie primită de la redacția ziarului 

„Son Havadis*

noștri balcanici sau 
dintre cei clasați pe 
locurile următoare 
au realizat perfor
manțe de valoare 
internațională, care 
să conteze la Jocu
rile Olimpice.

Adevărul este, ori 
cum am lua-o, că 
atletismul nostru are 
o mînă de perfor
meri autentici (Cio
chină, Naghi, Cara- 
iosifoglu, loan, Vis- 
copoleanu, Peneș, 
Cataramă, Vintilă 
ș.a.); dispune de 
cîțiva alți atleți ,,bă- 
tăioși*, capabili să 
facă față unei în
treceri pe echipe și 
să aducă punctele 
atît de necesare pen
tru o victorie (J ur
că, Rățoi, Zamfires-
cu etc.), dar are și o serie de alți 
atleți care de mai multă vreme se. 
învîrt mereu în jurul unor rezultate 
modeste sub raport european sau 
mondial și care sînt ținuți în lot pen
tru simplul motiv că aportul lor 
(unul sau două puncte) poate fi de
terminant în succesul general al for
mației. Nu știu cum și ce ar trebui 
să se întreprindă pentru ca lotul 
nostru să fiți serios „curățat", deoa
rece obiectivul dintr-un an de a cîș- 
tiga Balcaniada duce implicit la men
ținerea unui „statu quo* în ceea ce 
privește mediocritatea unora dintre 
atleți, care, evident, nu pot da mai 
mult, dar care, repet, sînt necesari 
echipei noastre pentru Jocurile Bal

canice. Este utopic să se creadă că 
dintr-o dată poate fi modificată o 
echipă de atletism, dar, oricum, va 
trebui să dovedim mult mai mult cu
raj în promovarea unor tineri, caro 
să fie pregătiți în așa fel ca, într-un 
an-doi, să poată concura cu un ran
dament superior, ldeea aceasta tre
buie să călăuzească eforturile în spe
cial la probele de semifond și fond 
la care, la ora actuală, există o se
rioasă penurie de atleți de valoare. 
Și ce ne vom face în ziua în care 
Barabaș sau Vamoș nu vor mai pu
tea concura ? Chiar trebuie să aștep
tăm pînă atunci ?

ROMEO VILARA

ERTEH® Amănunte...
La Bîrlad, Rulmentul a dispus, 

scontat și... net (11—0), de Știin
ța Petroșeni, care pare a marca 
o scădere valorică față de anul, 
trecut. După cum ne-a relatat 
corespondentul nostru E. Solo
mon, deși studenții din Valea 
Jiului au dat o replică viguroa
să, ei n-au putut stăvili Atacurile 
gazdelor, care au realizat 3 în
cercări frumoase (Manea, Țopa
— acesta și-a și... transformat-o
— și Mihalașcu). A arbitrat cu 
scăpări D. Zamfir — București.

La Cluj, Agronomia a făcut un 
joc bun, luptînd pentru fiecare 
balon, și a cîștigat clar, avînd 
merite proporționale cu scorul 
(12—3). Punctele au fost înscrise 
de Balint (trei lovituri de pe
deapsă) și Cordoș (drop) pentru 
clujeni, respectiv Crișan (drop) 
pentru Politehnica. După cum ne 
comunică corespondentul M. 
Radu, bucureșteanul E. Cișmaș a 
arbitrat foarte bine.

în Capitală, Gloria n-a putut 
valorifica avantajul terenului 
propriu și nici n-a confirmat 
comportarea din etapele anteri
oare ale returului, pierzînd (3—9) 
în fața „XV“-lui Progresul. în
vingătorii au manifestat multă 
dezinvoltură, iar răsplata o con
stituie prețioasele puncte acumu
late în clasament. Realizatorii 
scorului au fost Negoescu (încer
care), Craioveanu și Ghica (lovi
turi de pedeapsă) pentru Progre 
sul și Crăciunescu (lovitură de 
pedeapsă) pentru Gloria. A arbi
trat bine dr. G. Eftimescu.

La stadionul Tineretului, încă 
o echipă bucureșteană din „B“ 
a debutat pe plan internațional : 
Construcții. Adversarul ei: Czarny 
Bytom (Polonia). Scorul: 14—3. 
Spre cinstea gazdelor, trebuie 
spus că victoria e deplin meri
tată și a fost obținută la capătul 
unui joc frumos, în compania 
unei formații clasate pe locurile 
3—4 în campionatul Poloniei. 
Studenții bucureșteni au atacat

tot timpul, depunînd efortul i 
susținute, remareîndu-se vetera
nul Barbu.- Deși n-au putut o- 
pune o rezistență prea mare, re
simțind oboseala turneului, oas
peții au arătat — prin cîteva ac
țiuni — frumoase calități. Punc
tele au fost „semnate" Tudor 
(încercare), Barbu (două încer
cări) și Iacob (o lovitură de pe
deapsă și o transformare) pentru 
Construcții și Klianowski (lovi
tură de pedeapsă) pentru Czarny 
Bytom. A arbitrat bine S. Drago- 
mir (D. Dumitrescu — coresp.).

Zilele trecute, fruntașa seriei 
a Il-a din divizia B, Universita
tea Timișoara a jucat la Belgrad 
cu formația locală Prodorat 
(locul III în divizia A) de caie 
a dispus cu 19—3. Punctele au 
fost realizate de Pavlovici (6), 
Simion (6), Ionescu (4) și Bobeș 
(3). (P. Arcan — coresp. prin
cipal).

Emil Rusu (Dinamo) — 
campion și recordman

la urmărire
(Urmare din pag. I)

nă să termine învingătoare în aceas
tă competiție, ceea ce, oricum, este 
un fapt important.

Așa cum am subliniat într-una din 
corespondențele transmise din Istan
bul, Jocurile Balcanice, spre deose
bire de alte competiții atletice, con
stituie înainte de toate o întrecere 
pe echipe, dar în care victoriile in
dividuale își au totuși marea lor im
portanță. Din acest punct de vedere, 
toată stima pentru succesul atlețî- 
lor și atletelor noastre la cea de a 
XXVI-a ediție a Jocurilor Balcanice, 
pentru cele 14 victorii individuale 
obținute pe care-mi face plăcere să 
le reamintesc : Zamfirescu — 200 ni, 
Caraiosifoglu — 20 km marș, Perța
— 110 mg, lurcă — 400 mg, loan
— înălțime. Ciochină — triplu, 
Naghi — disc, Costache — ciocan, 
Socol — decatlon. Ileana Silai — 
800 m, Valeria Bufanu — 80 mg, 
Viorica Viscopoleanu — lungime, 0- 
limpia Cataramă —- disc și Miliaela 
Peneș — suliță. Deci 14 victorii din 
cele 35 de probe înscrise în pro
gramul concursurilor balcanice de 
pistă, opt dintre acestea fiind „du
ble’4 (locul I și 2).

Apreciind rezultatele de la Balca
niadă (categoric influențate de o 
pistă necorespunzătoare) nu putem 
omite totuși un lucru foarte impor
tant : dacă nu are înscris pe ea și 
un rezultat de valoare „cartea de vi- 
zită“ a unui campion balcanic vă 
conta prea puțin anul viitor la Ciu
dad de Mexico ’ Or. așa cum a fost 
scris și în numărul de marți al zia
rului nostru, puțini dintre campionii

OLO Nivelai staționar—motiv de mulțumire?

„Cupa Tineretului"

Din nou pe „tradiționalul" loc V. 
Și din nou multe, multe iluzii spul
berate. Așa probabil au gîndit cei 
mai mulți dintre iubitorii și susțină
torii echipei noastre reprezentative 
de polo, cînd aceasta și-a încheiat 
evoluția în recentul turneu dotat cu 
„Cupa Jadran“.

Bilanțul realizat la capătul celor 
6 partide nu este, firește, îmbucură
tor : două categorice insuccese (cu 
Ungaria și Iugoslavia), două înfrîn- 
geri la limită (U.R.S.S. și R.D.G.) și 
tot două succese (Olanda și Italia), 
care nu pot fi contestate. Unii vor 
aprecia, poate, că echipa a avansat 
cu un loc în ierarhia mondială față 
de ultima ediție a europenelor 
(cînd s-a clasat pe locul VI) și ca 
atare ne putem declara — în parte 
— satisfăcuți. Deși nu împărtășim 
această părere, totuși nu puteau 
considera evoluția reprezentanților 
noștri la Split și Dubrovnik nici ca 
foarte slabă.

Ar fi putut realiza mai mult echi
pa noastră în această dificilă dispu
tă ? Cel mult locul IV pe care, între 
noi fie vorba, l-am scăpat printre de
gete. Pentru că, mai ales așa cum 
a fost alcătuit programul și, în spe
cial, cum au decurs întrecerile, în 
nici un caz nu puteam emite preten
ția unor succese în fața primelor 
trei clasate.

Formațiile Ungariei și Iugoslaviei 
ne sînt superioare la această oră, iar 
selecționata Uniunii Sovietice păs
trează avantajul tinereții jucătorilor 
săi. în rest, putem juca de la egal 
Ia ’ egal, avînd chiar serioase șanse 
de cîștig. cu orice echipă europeană 
sau de pe un alt continent.

Vă veți întreba, probabil, de ce 
nu reușim să ne impunem într-un 
turneu oficial în fața poloiștilor iu
goslavi sau unguri ? Pentru a în
cerca un răspuns, să precizăm mai 
întîi cîteva date. în țara noastră 
există practic două echipe de valoa
re, Dinamo și Steaua, care-și dispută 
într-o perfectă solitudine, de la an 
la an, titlul de campioană. Din aceste

formații, antrenorul reprezentativei 
recrutează 10 din cei 11 jucători ai 
naționalei. Ce se află în spatele lor ? 
Cel mult încă 300 de jucători înglo
bați în aproximativ 30 de formații 
de seniori, juniori și copii angrenate 
într-o palidă activitate competițiortală. 
Aceasta este baza pe care trebuie 
clădită formația noastră reprezen
tativă.

se întîmplă și în 
orașul 

activează 
competiții

Să vedem ce 
alte țări. Tn 
Split, de pildă, 
nent în diferite ___
formații și, rețineți, nici unul din 
cei aproape 700 de jucători nu a 
reușit în acest an să fie selecționat 
în team-ul național ! Iar în Unga
ria, ultimele cinci campionate au 
desemnat tot atîtea echipe cîștigă- 
toare : Honved, Dozsa Szolnok., 
Dozsa Ujpest. B.V.S.C. și Ferenc- 
varos, motiv pentru care este lesne 
de înțeles de ce un loc în „7“-le lui 
Kalman Markovits este foarte greu 
de obținut. Să mai amintim și de 
zecile de mii de jucători sovietici, 
din care poți alcătui nu o selecțio
nată, ci trei la fel de valoroase ?

iugoslav 
perma- 
57 de

La „Cupa Jadran", însă, lucrul cel 
mai supărător a fost diferența ca
tegorică cu care am cedat în primele 
două partide. Și aceasta nu poate 
fi pusă pe seama lipsei experienței 
și a bazei de selecție. Atunci ?

înainte de plecarea la Split, într-o 
declarație apărută în coloanele ziaru
lui nostru, A. Zahan afirma că echi
pa este bine pregătită, aptă pentru 
a obține un rezultat superior. Iată, 
însă, că părerea căpitanului repre
zentativei s-a dovedit exagerată. Nu 
puține au • fost situațiile în care ac
țiunile ofensive s-au dezvoltat cu 
oarecare reținere, dîndu se astfel 
posibilitate adversarilor de a se re- 
pjia cu ușurință în dispozitivul de
fensiv. Totodată, am putut nota mul
te faze în care prudența fundașilor, 
în special (pentru a nu fi surprinși 
de contraatacul unor jucători mai 
rapizi), a făcut ca greul încercărilor

de finalizare să fie dus doar de cei 
prinși în chinga strînsă a apărăto
rilor din fața porții adverse. JNu au 
fost însă singurele carențe. . .

Este foarte adevărat că atacul a 
concretizat 23 de situații (într-un 
clasament de acest, fel am figura pe 
locul IU, după Iugoslavia și Unga
ria), dar am și primit 33 de goluri 
(cele mai multe), nouă dintre ele de 
la o distanță mai mare de 10 m ! 
Aportul portarilor (și în special al 
lui Mureșan) a fost scăzut și aceasta 
se datorește poate și faptului că 
antrenorul C. Corcec nu s-a ocupat 
cu aceeași rîvnă de pregătirea lor 
individuală. Dar să nu uităm că am 
primit și goluri din neatenții ale lui 
Grințescu, Novac, Szabo, Zamfir eseu, 
Firoiu sau Mărculescu.

Fără toate aceste deficiențe de 
orientare tactică, de pregătire a ata
cului și sistemului defensiv, echipa 
ar fi putut pierde onorabil primele 
două partide și ne-ar fi scutit de 
unele situații destul de penibile. S-ar 
fi putut astfel întoarce acasă cu 
sentimentul datoriei aproape împli
nite. în fond, aceasta îi este valoa
rea și nimeni nu-i poate pretinde 
deocamdată mai mult. I-am văzut pe 
Zahan, Firoiu, Mărculescu, Szabo sau 
Novac luptînd pînă la ultima pică
tură de energie. Dar tot ei au greșit 
uneori, plătind scump clipele de ne
atenție sau ezitare.

Povestea se repetă de la an la an, 
de la o competiție la alta. Oare nu 
am dat noi frîu prea liber imagina
ției, nu ne-am făcut iluzii prea mari 
gîndindu-ne că această echipă ar 
putea urca pe treptele unui podium 
de premiere ? Poate că da, și de 
aceea, cu gîndul spre viitor, cînd 
coechipierii lui Zahan vor părăsi în 
mod inevitabil arena competițională, 
să căutăm și să folosim de pe acum 
toate căile și posibilitățile pentru a 
face ca polo-ul românesc să nu ajun
gă în anonimat. . .

ADRIAN VASII4U

— nou record al țării (vechiul 
record — 5:06,8 —- 1964). Urmă
toarea serie ne-a adus o nouă 
corectare a tabelei de recorduri 
în proba de urmărire. De această 
dată a fost însă vorba de isprava 
unui junior : P. Dolofan a obținut 
5:26,2 (vechiul record al țării eta 
de 5:27,9). Dintre ceilalți partici
pant, merită a fi scoasă în evi
dență comportarea lui Gh. Juravle 
(un obișnuit al velodromului) — 
5:11,8, Alex. Sofronie (fondist) — 
5:13,8, I. Ardeleanu (fondist) — 
5:14,5. Primii 8 clasați s-au califi
cat pentru sferturile de finale. 
Cu 5:12,4, Emil Rusu s-a instalat 
și în fruntea acestui pluton res- 
trîns. EI a luptat apoi în semifi
nală cu Ion Ardeleanu. Acesta 
din urmă l-a condus aproape 4 
ture, dai, apoi, a trebuit să ce
deze unui Emil Rusu impetuos, 
pornit pe fapte mari (5:12,7-5:17.3) 
Surprinzătoare a fost — în cea
laltă semifinală — „căderea" lui 
Gh. Juravle din turul 8. Piuă 
atunci, el condusese autoritar 
disputa cu Alex. Sofronie. Sufo
carea din final l-a costat o me
dalie — de argint sau de bronz
— pe care ar fl meritat-o. Alex 
Sofronie a marcat 5:14,2, iar Gh 
Juravle 5:18,9. Deși se înnopta, a- 
lergătorii au admis să-și dispute 
finala pentru a-1 decide pe cam 
pion. Rusu a luptat din toate 
puterile (deși era, la a 4-a evo 
Mie) și și-a adjudecat primul loc 
în disputa cu Alex. Sofronie cti 
timpul de 5:07,6 — a doua per 
formanță a reuniunii — după 
ce-și ajunsese adversarul din 
urmă. Felicitări I N-am vrea însă 
ca Emil Rusu să uite că Gerl 
Bongers (Olanda) a cîștigat fi
nala campionatului mondial cu 
4:57,0...

DE LA I. E. B. S.
• Biletele pentru meciul de fot

bal România — Ungaria (tineret), 
de duminică, de pe stadionul Repu
blicii, s-au pus în vînzare începînd 
de azi la agențiile obișnuite.

• Agenția din str. Smîrdan nr. 13, 
vinde bilete și pentru galele de box : 
BUCUREȘTI A — OLTENIA de 
sîmbătă, ora 19 și BUCUREȘTI B 
— PLOIEȘTI de duminică, ora 10, 
care vor avea loc în sala Floreasca,

Joi seara s-a disputat pe arena 
Gloria din Capitală finala „Cupei 
Tineretului*. R EXULTATE TE UN I - 
CE: I. Radu (SPOB) b.p. C. Chi- 
riță (Semănătoarea) ; N. Pisică (Se
mănătoarea) b. dese. S. Moise (Gr. 
Roșie) ; I. Neicu (SPOB) b. p. D. 
Cristea (Rapid) ; Șt. Tabacu (Olim
pia) b.p. Gh, Iliescu (Confecția) ; I. 
Ivănescu (SPOB) b. p. N. Lazăr 
(Olimpia) ; N. Păpălău (Metalul) b. 
ab. Gh. Voieu (SPOB) ; Gh. Ghines- 
cu (Semănătoarea) b.p. N. Parasehiv 
(Rapid) ; V. Prodan (Metalul) b.p. 
Gh. Bădilă (SPOB) : Gh. Barcaci 
(Gr. Roșie) b.p. S. Dumitrescu (Se
mănătoarea) ; Gh. Gologan (Rapid) 
b.p, I). Todan . (Gr. Roșie) V. 
Gheorghe (Steaua) b. ab. N. Petre 
(Rapid); V. Petrescu (Universitatea) 
b. p. T. Dumitroaie (Rapid). Clasa
mentul pe echipe este următorul: 1. 
Gri vița Roșie (antrenor Constantin 
Cionoiu) ; 2. Metalul (antrenori I. 
Stoianovici și 1. Sandu) ; 3. SPOB 
(antrenor M. Voinea).

13 024 premii atribuite la concursul excepțional PRONOEXPRES din 24 septembrie 1967
2 ZILE PINA LA ÎNCHIDEREA VINZARII BILETELOR PENTRU 

„TRAGEREA RECOLTEI LA LOTO

Concursul excepțional PRONO
EXPRES din 24 septembrie 1967 a 
atribuit 13.024 premii, din care 27 
autoturisme.

Dăm mai jos lista celor 17 câști
gători de autoturisme de la cate
goriile I — a IV-a.

Cite un autoturism „Renault 16“ 
(cu huse de protecție) : Antonescu 
Ion din Moreni, Chicu Doru din 
Ploiești, Ghiță C. Constantin din 
Bi anosti, raion Lehliu, Gidescu Ma 
rin din Craiova.

Cite un autoturism „Skoda 1000 
M.B.“ (cu huse de protecție) : An
don Achilina din București, Călin 
Mircea din Iași, Andon Iacob și 
Andon Zahariâ din București.

Cile un autoturism „Fiat 850”

(cu huse de protecție) : Mazepa 
Volcovinschi Serghie din Ploiești, 
Săulescu Ion d4n București, Marin 
M. Marin din comuna Zlătărei, re
giunea Argeș, Butucaru Vasile din 
Bacău, Sucici Pavel din Cluj, Bu- 
terez Ion din Galați, Colcer Ale
xandru din Tg. Mureș.

Cite un autoturism „Trabant 
601” (cu huse de protecție) : Ghițâ 
Toderiță din comuna Brustureasa, 
raionul Moinești, regiunea Bacău, 
și Voinescu Teodor din Brașov.

Ceilalți 10 cîștigători de la cate
goriile a V-a și a Vl-a vor fi cunos- 
cuți vineri 6 octombrie a.c.

• Numai două zile mai aveți Ia 
dispoziție pentru a vă procura bi

letele pentru Tragerea RECOL
TEI” la LOTO, de sîmbătă 7 octomr» 
brie 1967.

Această tragere atribuie în nu
măr NELIMITAT premii în valoare 
de 75.000 lei (autoturisme la alege
re și diferența în numerar), auto
turisme in număr NELIMITAT 
„Renault 16”, „Skoda 1000 M.B/‘, 
„Fiat 850* și „Trabant 601“, premii 
fixe in bani a 300 lei fiecare ș.a.

Cu 60 lei puteți participa la toa
te cele 21 extrageri = 85 numere.

Vineri 6 octombrie ultima zi pen
tru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES NR. 40 
DIN 4 OCTOMBRIE 1967

EXTRAGEREA I : 14 3 32 10 28 42 
— 8 40

Fond de premii : 505.342 lei, din
care report categoria I : 60 900 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 32 35 23 29 
— 42 36.

Fond de premii : 318.217 lei, din 
care report categoria I : 12.043 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miqj-curi 11 octombrie 1967, la Bucu
rești.

Premiile de 25.000 lei, atribuite unei 
variante câștigătoare de la categoria 
a II-a, a concursului anterior, a re
venit participanților Raftopol Con
stantin din Brăila, extragerea I ș> 
lui Kerekeș iaroș din Oradea, la ex
tragerea a Il-a.

PREMTILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA. TRAGEREA LOTO DIN & 

SEPTEMBRIE 1967

Categoria I : 1 variantă a 72.482 lei 
și 1 a 18.120 lei ; a Il-a : 9 a 13.590 
lei și a 3.397 lei ; a IlI-a : 78 a 
1.812 lei și 68 a 453 lei ; a IV-a ; 385 
a 458 lei Și 434 a 114 lei ; a V-a : 613 
a 327 lei și 864 a 81 Iei.

Premiul de categoria I întreg a 
fost obținut de Constantinoff Marin 
din București.

Rubrică redactată de Administra
ția de stdt Loto-Pronosport.



ÎNAINTEA JOCULUI
DE LA BUDAPESTA Premise tactice
Cum vom juca în atac 

la Budapesta ? Cum vom 
acționa in fazele de apâ- 
rare ? E dificil de anti
cipat în detaliu. Dar a- 
vînd in vedere că jucă
torii maghiari au o valoa
re tehnico-tactică eva
luată la cota celor mai 
buni fotbaliști din lume 
și alcătuiesc in prezent 
o echipă ajunsă în faza 
automatismelor tactice, 
este limpede că replica 
noastră va trebui să aibă, 
în primul rînd, un pro
nunțat caracter de joc co
lectiv. Este necesar ca 
toți jucătorii noștri să 
participe la desfășurarea 
fiecărei faze de atac sau 
apărare, pentru asigura
rea unei permanente su
periorități numerice în 
cele două momente ale 
jocului. Iată un comanda
ment esențial pentru noi, 
de la care nu va trebui 
să abdicăm nici o frac
țiune de timp. Orice ju
cător care se va sustrage 
periodic din angrenajul 
echipei va periclita rezis
tența în apărare, sau va 
submina forța de concre
tizare în atac. Realizarea 
acestui deziderat pretinde 
o însemnată cheltuială de 
energie,- îndeplinirea 
strictă a tuturor atribu
țiilor defalcate pe linii 
și pe oameni, luciditate, 
concentrare și atenție.

Concepția de joc a se
lecționerului C. Tcașcă 
este materializată în sis-* 
temui 1—4—2—4 realizat 
colectiv, constructiv, ofen
siv și bazat pe apărarea 
în linie, Orice modalitate 
tactică are drept la exis
tență dacă e bine moti
vată, asimilată și expri
mată în toate implicațiile, 
căci numai atunci se poa
te măsura sau deprecia

valabilitatea ei. Sîntem 
numai împotriva hibrizi
lor, a nebuloaselor tacti
ce, a sferturilor de mă
sură care exprimă preca
ritatea . capacității unor 
antrenori. Dorim in 
schimb, în preajma me
ciului cu selecționata di
vizionară ungară, să a- 
tragem atenția asupra 
unor ./chestiuni de fond. 
Adversarii noștri, buni 
tehnicieni și iscusiți drib- 
leri, sint capabili, cînd au 
mingea, să fenteze și să 
elimine cu ușurință din 
drumul lor spre poartă 
jucătorul care s-ar hazar
da să le iasă înainte și 
să-i atace izolat. Să pre
venim această eventuali
tate !

Concepției de joc colec- 
tiv-constructiv-ofensiv îi 
este propriu marcajul în 
zonă. In afara altor con
siderente, această moda
litate este potrivită jucă
torilor noștri și pentru 
faptul că tipul opus (mar
cajul „om la om”) pretin
de o condiție fizică extra
ordinară, calitate pe care 
ei nu o îndeplinesc 
deocamdată. în altă 
ordine de idei, mar
cajul „om la om” pe tot 
terenul duce la fragmen
tarea celor două echipe 
in perechi antagoniste și 
izolate. Lupta aceasta 
„unu la unu“ va fi cîști- 
gată de jucătorul mai va
loros, mai complet. 
Această confruntare pe 
perechi nu ne-ar avanta
ja — credem — in meciul 
de la Budapesta.

Și, în sfîrșit, echipa 
maghiară nu are doar 
unul sau doi jucători de 
clasă, care dacă ar fi 
neutralizați, pi intr-un 
marcaj-umbră, s-ar obți
ne dereglarea întregului

mecanism. Va fi păzit 
Albert, atunci Farkas poa
te conduce atacul tot atît 
de bine. Va fi urmărit și 
acesta, Rakosi, Bene sau 
Varga pot prelua imediat 
funcția dirijorului. Iar 
dacă — prin absurd — toți 
cinci vor fi marcați sever 
pe tot terenul, cu atît 
mai mult va fi dezorgani
zată și făcută vulnerabilă 
echipa adversă. Aceste 
considerente recomandă 
ca soluție practicarea 
unui marcaj în zonă 
inteligent, cu obligația ca

Comentariul 
nostru 

el să devină din ce în ce 
mai sever, mai strict, pe 
măsura apropierii adver
sarilor de poarta noastră.

Albert, Bene, Farkas și 
ceilalți au reflexul „un- 
doi”-ului, al „triunghiu
lui”, executînd u-1 e 
prompt, exploziv, uneori 
pe direcții cu totul neaș
teptate. Din această tră
sătură se desprinde .— 
după părerea noastră — 
necesitatea utilizării unui 
jucător cu funcție ,,de a- 
coperire" (Nunweiller 111), 
bineînțeles, numai tem
porar și doar în apropie
rea porții proprii.

O modalitate prin care 
adversarii de simbătă ai 
fotbaliștilor noștri în
cearcă să surprindă și să 
obțină superioritatea nu
merică în atac este lan
sarea frecventă a funda
șilor laterali, Kaposzta și 
Ihasz (pe primul l-am vă
zut în Anglia, executînd

* impecabil această mane
vră, cuplindu-se de obi
cei cu Bene). O pericu
loasă acțiune tactică, 
care- se cere contraca
rată, in special, de extre
me, obligate în faze de 
apărare să-și împiedi
ce adversarii direcți, mar- 
cindu-i și urmărindu-i 
prin ample retrageri.

In momentele ofensive 
credem că echipa noas
tră ar fi bine șă acțione
ze la fel de grupat ca și 
m situația de apărare. 
După cum se știe, coe
ziunea se obține prin 
„Urcarea” rapidă a liniei 
de fundași pînă la linia 
de centru, într-o mișcare 
sincronizată cu deplasa
rea celorlalte două linii.

Maghiarii sint și ei a- 
depții marcajului în zonă, 
efectuat cu o strictețe 
progresivă pe măsura a- 
propierii adversarului de 
careul lor. Acest element, 
la care adăugăm și valoa
rea individuală a apără
torilor, recomandă o cir
culație de balon, variată 
ca direcție ' și viteză, 
pentru eliminarea apără
torilor, scoaterea lor din 
dispozitiv, surprinderea 
și, in ultimă analiză, dez
organizarea defensivei 
lor. Un mare rol in asi
gurarea circulației balo
nului pe sensuri mereu 
schimbate și surprinză
toare revine organizato
rului de joc, care va tre
bui să speculeze eventua
la concentrare a adversa
rilor in jurul său, lansînd 
prompt în adîncime pe 
ceilalți coechipieri.

Echipa noastră utili- 
zind excesiv pasele 
lungi, trimise spre oa
meni izolați și marcați. 
poate pierde cu ușu
rință mingea. Va fi ne

cesar să se folosească și 
pasa lungă, -dar numai 
dacă ptin intermediul a- 
cestui procedeu se va 
crea posibilitatea surprin
derii adversarului.

Tendința fundașilor de 
margine, Kaposzta și 
Ihasz, de a se lansa de
seori în atac — după cum 
am văzut și în filmul 
meciului R.PU.—R.D.G.. 
desfășurat acum cîteva zile 
— sugerează ideea utiliză
rii zonelor rămase mereu 
libere. Pe acolo va fi, 
probabil, mai ușoară in
filtrarea, construcția a- 
tacurilor și învăluirea li
niei de apărare. în tim
pul acțiunilor de atac să 
existe preocupări con
comitente și pentru secu
ritatea propriei porți. Un 
imperativ elementar, ce 
se va putea realiza 
numai supraveghind atent 
„vîrfurile" adverse, ca
pabile, în această postu
ră, să pornească la con
traatac.

Meditînd asupra sem
nificației acestei partide, 
programată în faza iniția
lă de construcție a unei 
echipe și de asimilare a 
unei concepții de joc, în 
compania unui adversar 
care realizează întotdeau
na partide excelente pe 
teren propriu, recunoaș
tem că ea se va desfă
șura pe un fond de se
rioase dificultăți. Sîntem 
convinși însă că fotba
liștii noștri, conștienți de 
acest lucru și pregătiți 
intr-o atmosferă care iț-a 
ocolit acest adevăr franc, 
vor dovedi ambiție și lu
ciditate. Așteptăm de la 
ei o evoluție avîntată, 
dublată de o putere de 
luptă exemplară.

ROMULUS BALABAN 
GH. NICOLAESCU

DE LA FEDERAȚIE
Alidliz.ind evoluția echipei re

prezentative de tineret în jocul 
disputat la 27 septembrie 1967 
cu echipa similară a Turciei, Bi
roul Federației române de fot- 
bal apreciază că unii dintre ju
cători au avut o comportare ne
corespunzătoare, atît în timpul 
desfășurării partidei, cit și după 
încheierea acesteia.

In consecință, hotărăște urmă
toarele sancțiuni :

— Pentru jocul indolent, sub 
nivelul posibilităților, pentru ig
norarea indicațiilor date de an
trenor în timpul meciului și la 
pauză, pentru comiterea unor a- 
bateri de la disciplină, jucătorii 
ȘCHIOPU și DOMIDE (U.T.A.), 
ANCA și ANGELESCU (Univer
sitatea Cluj), sint excluși, pînă 
la 1 ianuarie 1968, din loturile 
reprezentative. Ei vor suporta, 
totodată, sancțiuni din partea clu
burilor potrivit normelor F.R.F. 
Jucătorului BOC i se dă un a- 
vertisment.

RESTANȚE ÎN „B“
CRIȘUL — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 1—0 (1—0)

ORADEA 4 (prin telefon). După 
un joc dinamic, echipa locală a 
obținut Victoria la limită, prin- 
tr-un gol înscris de Tomeș în mi
nutul 16. Timișorenii au avut o 
revenire puternică în finalul par
tidei, dar n-au reușit să egaleze 
scorul. ,

I. Ghișa - coresp. principal

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
ARAD 2—1 (1—0)

TIMIȘOARA 4 (prin telelon) 
Derbiul feroviar a fost de o sla
bă factură tehnică. Golurile au 
fost marcate în ordine de Fodor 
min. 4 și 65 pentru gazde și de 
către Curtu în min. 80 pentru 
arădani.

i

Ultimele antrenamente ale loturilor
PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 

DIVIZIONARE
Marți și miercuri selecționata 

divizionară a efectuat două antre
namente în compania unor echipe 
de categorie inferioară. Jocul a fost 
oprit de nenumărate ori, pentru 
corectări, solicitîndu-se jucători

lor să participe fără menajamente 
la toate acțiunile.

în partida de marți, I. Popescu 
s-a comportat modest, ceea ce l-a 
determinat pe selecționer să-l in
troducă pe Kiss, de la Dinamo Ba
cău, un jucător tînăr, cu viteză și 
plasament bun, intuitiv și apt să 
participe la ofensivă.

INDISPONIBILITĂȚI DE ULTIMA 
ORA

In timpul antrenamentului de 
marți, D. Popescu a făcut o exten
sie forțată și medicii i-au diagnos
ticat o leziune de fibre musculare. 
Linia de mijlocași, pe care se con
ta, Negrea — D. Popescu, nu va 
mai putea fi utilizată. Pe postul de 
mijlocaș stingă a fost utilizat în 
continuare Libardi.

Lucescu s-a prezentat la lot cu 
o ușoară întindere musculară. 
Simptomele ei se mențin și după 
antrenamentul de miercuri, îneît 
nu se mai poale conta nici pe fot
balistul dinamovist. Această nouă 
dificultate a determinat trecerea 
lui Sorin Avram pe dreapta și in
troducerea lui Cuperman pe extre
ma stingă.

Această criză neașteptată de 
înaintași a impus chemarea în lot 
și a craioveanului Sfîrlogea.
CORESPONDENTUL DIN TIMI

ȘOARA NE TRANSMITE:
De luni, orașul de pe malurile 

Begăi are ca oaspeți pe componen- 
ții echipei naționale B. Vestea că

La antrenamentul de ieri al selecționatei divizionare

Timișoarei i s-a acordat cinstea de 
a fi gazda jocului dintre echipele 
secunde ale României și Ungariei 
a stîrnit un mare interes în rîndul 
iubitorilor de fotbal. Un amănunt : 
la antrenamentele echipei, care se 
desfășoară pe stadionul C.F.R., par
ticipă sute de spectatori dornici 
să-i vadă pe Constantin, Pîrcălab, 
Voinea, Koszka, Pescaru și ceilalți.

Antrenorul echipei, Șt. Coidum, 
se arată mulțumit de forma fotba
liștilor pe care îi are la dispoziție. 
Pentru joi a fost programat un nou 
antrenament, după care ne va co
munica formația definitivă.

P. ARCAN

REMANIERI

Lotul de tineret a fost modifi
cat în urma hotărîrilor F. R. 
Fotbal. Față de echipa care a 
jucat în Turcia, antrenorii 
Dincă Schileru și Gh. Nutescu 
preconizează următoarea forma
ție : Răducanu — Sătmăreanu,

Boc. Dinu, Vigu — Antonescu. 
Strîmbeanu, (Lupulescu) — Niță, 
Grozea, Dumitriu III (Neagu), 
Țarălungă.

ȘI JUNIORII SÎNT GATA 
DE START

în cadrul pregătirilor pentru me
ciul cu selecționata de juniori a 
R.P. Ungare, lotul de juniori a sus
ținut miercuri un joc în compania 
formației A.S.A-, care activează în 
campionatul orașului București. 
Partida a luat sfîrșit cu scorul de 
2—0 (0—0) în favoarea juniorilor, 
prin golurile marcate de Ciutac și 
Ștefănescu. Cu acest prilej,, antre
norii au urmărit omogenizarea for
mației. Joi după-amiază, lotul va 
efectua un antrenament ușor, cu 
caracter tehnico-tactic.

Antrenorul Gh. Ola ne-a comu
nicat formația probabilă pentru 
meciul de simbătă : Vidac — Janto- 
van, Diaeonu, Ispir, Viciu — Rizea, 
Dumitru — N- Gheorghe, Etern, 
Ciutac, îordănescu.

0 nouă etapă F 
în „Cupa României"

Duminică 8 octombrie se va dispu
ta o nouă etapă în populara com
petiție de fotbal dotată cu „CUPA 
ROMÂNIEI". Iată meciurile: Viito
rul Botoșani — Metalul Rădăuți, 
Fulgerul Dorohoi — Minobrad Vatra 
Domei, Foresta Ciurea — Medicina 
Iași, Cimentul Bicaz — Petrolul 
Moinești. Victoria Bacău — Gloria 
Bîrlad, Victoria I.G.Ii. Galați — Pro
gresul Brăila, Chimia Mărășești — 
Unirea Focșani, Marina Mangalia — 
Electrica Constanța, Cimentul Med
gidia — Stuful Tulcea, C. P. Bucu
rești — S. N. Oltenița; Avîntul 9 Mai 
București — Dunărea Giurgiu, îna
inte Modelul Călărași — I.M.U. 
Medgidia, Sporting Roșiori sau Di
namo Obor București — Flacăr/ ro
șie București, Dinamo I. L. Cara- 
giale — Metalul Buzău, I.R.A. Cîm- 
pina — Rapid Plopeni, Muscelul 
Cîmpulung — Viitorul Fieni, Unirea 
Drăgășani — A.S.A. Sibiu, Răsăritul 
Caracal — Chimia Tr. Măgurele, 
Dunărea Calafat — Progresul Stre- 
haia, Furnirul Deta — C.F.R. Caran
sebeș, Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Anina, Dacia Orăștie — 
Victoria Călan, Minerul Ghelar — 
Minerul Lupeni, Chimia oraș Vic
toria — Chimia Făgăraș, Lemnarul 
Tg. Mureș — Chimica Tîmăveni, 
Lemnarul Odorhei — Medicina Tg. 
Mureș, Torpedo Tohan — Tractorul 
Brașov, C.I.L. Gherla — Metalul 
Aiud, Gloria Bistrița — Medicina 
Cluj, Voința Sigliet — Minerul Baia 
Spne, Unirea Oradea — Metalul Satu 
Mare, Bihoreana Marghita —Steaua 
roșie Salonta, Textila Buhuși — Fo
resta Fălticeni, S.U.T. Galați — Glo
ria C.F.R. Galați, Oțelul Galați — 
Ancora Galați, Șoimii Buzău — Me
talul Tîrgoviște, Rapid C. F. Bucu
rești — T.U.G. București, Progresul 
Gorabia — Electroputere Craiova, 
Victoria Tg. Jiu -— Metalul Tr. Se
verin, Minerul Bihor — U.M. Ti
mișoara. Metalul Copșa Mică — Mu
reșul Deva, Faianța Sighișoara — 
Oltul Sf. Gheorghe, Soda Ocna Mu
reș — Unirea Dej, Recolta Cărei — 
Unio Satu Mare.

Toate partidele vor începe la ora 
15, cu excepția următoarelor jocuri : 
Victoria I.G.L. Galați — Progresul 
Brăila de la ora 10, C.P. Bucu
rești — S. N. Oltenița de la ora II. 
Avînlul 9 Mai •— Dunărea Giurgiu 
de ia ora 11, Unirea Oradea — Me
talul Satu Mare, în deschidere la 
meciul Olimpia Oradea — Vagonul 
Arad (de la ora 13), S.U.T. Galați 
— Gloria C.F.R. Galați în cuplaj 
cu jocul Oțelul Galați — Ancora 
Galați (de la ora 13), Rapid C. 1. 
București — T.U.G. București de 
la ora 11.

Meciurile echipelor care activează 
în campionatele regionale vor fi a- 
mînate pentru data de 11 octombrie.

In cazul cînd un joc se termină 
la egalitate după consumarea celor 
90 de minute, se va prelungi cu 2 
reprize a 15 minute, fără pauză. 
Dacă egalitatea se menține, se va 
califica echipa care a jucat în de
plasare, iar dacă formațiile sînt din 
aceeași localitate se califică echipa 
de* categorie inferioară* Dacă echi
pele sînt de aceeași categorie se ca
lifică echipa cea mai tînără (ani, 
luni și zile).

Progresul — Honved 
Budapesta

(Urmare din pag. 1) 

nescu), Șoangher — Oaidă, Mateia- 
nu, Georgescu, Matei (I. Popescu)".

Jucătorii maghiari au sosit ieri 
dimineața, cu avionul.

Fostul internațional ungur și ac
tualul antrenor al lui Honved, 
Babolcsay, ne-a declarat că „echi
pa se află in revenire de formă. 
Dovadă, meciul egal (2—2) din eta
pa de duminică, cu una dintre 
fruntașele clasamentului, Ujpesti 
Dozsa. Pentru noi au marcat Ko- 
csis și Szendray. Acum, ocupăm 
locul al 9-lea, dar această poziție 
nu reflectă actuala formă, el dato- 
rindu-se „pasei negre" prin care am 
trecut la începutul campionatului. 
Și încă ceva. Noi păstrăm tradiția 
marelui Honved de acum un dece
niu și ceva : nu ne place „betonul", 
dimpotrivă, jucăm ofensiv, deschis".

Din echipa care va evolua asii 
seară fac parte cîțiva foști internâ- 
ționali : fundașul central Sipos, 
mijlocașii Tusinger și Komora, iar 
extrema dreaptă Toth a jucat in 
echipa olimpică. Din lot face parte 
și Tichy, dar el nu va putea juca 
fiind accidentat. Iată, de altfel, 
echipa probabilă : Erdiisi (Levay) — 
Laza, Marosi, Sipos, Vagi — Tusin
ger, Komora — Toth, Kocsis, Var
ga, Szendray.



Polonia România 75-58 (35-30)
i

HELSINKI 4 (Agerpres). în cea 
de a 6-a zi a campionatului euro
pean de baschet masculin, repre
zentativa Poloniei a cîști gat în 
fața României cu scorul de 75—58 
(35—39).

Alte rezultate : GRUPA A : Ce
hoslovacia — Olanda 78—68 (37-24); 
Spania — Belgia 89—76 (44-31) ; 
Tugoslavia-Finlanda 68—59 (29—22)
GRUPA B : U.R.S.S. - Grecia

(32-15) — meci desfășurat 
seara ;
(28-32);
(32-26).

Izrael — Franța
Ungaria — R.D.G.
Italia-Grecia 74—

Eveniment remarcabil în gimnastica mondială
82—41 
marți
75-68
59—55
58 (30—20).

In cel de al 
României va 
Cehoslovaciei 
transmisă pe 
de la ora 15).

7-lea meci, formația 
întilni selecționata 

(partida va fi re- 
micul ecran astăzi

• •Se vor „cupla“ tenismanii amatoricu profesioniștii?
de tenis 
amatori- 

diferenței

Broblema campionatelor 
deschise profesioniștilor și 
lor, precum și desființarea 
dintre amatori și profesioniști Sg
află pe ordinea de zi a Consiliului 
britanic dc tenis, care își începe lu
crările astăzi la Londra.

Performanțe ale halterofililor 

finlandezi

Organizatorii tradiționalului tur
neu de la Wimbledon susțin cu tă
rie această idee în speranța ca în 
viitor campionatele de la Wimbledon 
să suscite un interes sporit, prin par
ticiparea în comun a jucătorilor pro
fesioniști și a celor amatori.

Consiliul britanic de tenis intențio
nează să propună federațiilor brita
nice de tenis să-și alcătuiască pro
priile lor reguli cu privire la statu
tul jucătorilor.

Impresii de la concursul „speranțelor olimpice"
de la Havana

Pentru prima

cu

oară,
triplă răsturnare!

După un turneu careDupă un turneu care s-a prelungit cu 
mină peste termenul planificat la plecarea 
tinerii gimnaști români care au participat la con
cursul „speranțelor olimpice" de la Havana s-au 
Înapoiat sîmbătă în Capitală. în dorința de a °®erl 
cititorilor noștri cîteva detalii despre această între
cere, precum și unele amănunte despre comporta
rea .sportivilor români și a celorlalți gimnaști parti- 
cipanți, tfm solicitat un interviu antrenorului COS- 
TACHE GHEORGHIU.

Cum se explică 
nrplanifi- 
în Bucu-

la pleca- 
știam că

HELSINKI, 4 (Agerpres). -— 
Halterofilul finlandez de categoric 
grea Lindroos a realizat la totalul 
celor trei stiluri performanța de 500 
kg (165—145—190). Lindroos este 
cel de al 29-lea halterofil din lume 
care atinge granița celor 500 kg. 
Un alt rezultat xaloros a obținut 
compatriotul său Kangasniemi, care 
în limitele categoriei semigrea a rea
lizat un total de 480 kg (162,500 
— 142,500 — 175 kg).

Kușnir are prima șansă

Echipa de haltere Dinamo

In turneul candidatelor ia titlul 
mondial de șah de la Subotița s-au 
încheiat toate partidele întrerupte, 
înaintea ultimei runde, clasamentul 
este următorul : Kușnir 12V2 puncte, 
Zatulovskaia 12 puncte, Stadler, Koz- 
lovska IIV2 puncte, Nedelkovici, Kis
lova IOV2 puncte, Nicolau 9‘/i puncte, 
Markovici, Aieksandria 9 puncte 
etc. Margareta Perevoznic totalizează 
6 puncte și ocupă locul 13.

Cele mal mari șanse pentru primul 
loc le are sovietica Kușnir.

întîrzierea... 
cată a sosirii 
rești ?

—. In[r-aâevăr. 
rea din București
vom evolua doar în con
cursul propriu-zis și apoi 
ne vom înapoia. Dar, orga
nizatorii, în dorința de a 
populariza gimnastica și âi 
alte orașe 
prevăzut și cîteva demon
strații (la Santa Clara. 
Santiago de Cuba și Pinal 
de Rio), ceea ce — firesc 
-— a prelungit turneul nos
tru cu șase zile. La Santa 
Clara, un public numeros 
și entuziast a urmărit cu 
mare interes demonstrați
ile gimnaștilor români, so-

ale Cubei, au

Clara.

interviu antrenorului COS-

o sapta- 
din țară,

tînăru ■ 
Gheor- 

cla am- 
lucru, 
gene- 

izbutit

București evoluează
la Praga

Sînibătă scara, la Praga, se dis- 
pută întâlnirea de haltere dintre Ruda 
Hvezda din localitate și 
București, 
namoviștii 
chipă (în 
Hint, Al. 
tescu, St. 
Gh. Mincu.

Dinamo 
în această întrecere, di- 
vor alinia următoarea e- 
ordinea categoriilor) : M. 

Toma, P. Roșea, O. Cris- 
Pintilie, Gh. Teleman

Turneul îhîiKlIwliștilor 
vest-germani în Japonia

F. a Germaniei au întreprins re- 
Japonia, perioadă în care au sus-

Selecționatele de handbal ale R. 
cent un turneu de trei săptămîni în 
ținut mai multe jocuri. Bilanțul turneului a fost favorabil spor
tivilor vest-germani, care la feminin au ciștigat șase meciuri și au 
pierdut cinci, iar la masculin au terminat învingători în 10 partide, 
pierzînd trei.

în ultimele jocuri, susținute la Tokio în compania reprezentati
velor Japoniei, victoria a revenit gazdelor: Ia feminin cu 8—7 
(5—3), iar la masculin cu 23—13 (10—5).

ȘI TOTUȘI, FOTBALUL PE ULTIMUL LOCDIN NOU NEWCOMBE...
De data aceasta, în frun

tea unui clasament retro
spectiv al sezonului pe cale 
de a se încheia. Din 1914, 
ziarul londonez „Daily Te
legraph" publică anual 
lista celor mal buni 10 ju
cători și jucătoare de tenis 
din lume. Australianul 
John Newcombe, cîștigător 
în 1967 la Wimbledon și 
Forest lit-Hs, n-a ratat nici 
acest titlu (neoficial), cla- 
șîndu-se pe primul loc, 
înaintea lui Roy Emerson 
(Australia) și Manuel San
tana (Spania). îi urmează: 
4. Mulligan (Austr.), 5. Ro
che (Austr.), 6. Hewitt 
(R.S.A.), 7. Pilici (Iugosl.), 
8. Graebnef (S.U.A.), 9.
Ashe (S.U.A.), 10. Lesehly 
(Dan.). O nedumerire, to
tuși : cum se poate alcătui 
un clasament al sezonului 
1967 fără rezultatele finale
lor „Cupei Davis" ? După 
cum se știe, competiția su
premă încheie sezonul în 
tenis și aci evoluțiile lui 
Newcombe, Emerson și — 
eventual — Santana sau 
Hewitt pot schimba rapor
tul de forțe din clasamen
tul lui „Daily Telegraph".

Pentru lista feminină a 
, celor „10", nici o obiecție :

King 
Jones
Durr

Richey

Scor de rugbi ? Este posibil, desi
gur. Poate fi și de handbal. Se aso
ciază fcarcă mai greu cu fotbalul și, 
mai ales, cu un meci internațional. 
Și totuși, ei a fost consemnat în foaia 
de arbitraj a meciului de fotbal Ja
ponia—Filipine, desfășurat recent la 
Tokio, în cadrul unui turneu asia
tic, la care mai. participau și alte re
prezentative. Eroul întâlnirii - 
mama to, autorul a șase goluri ’

1. Billie Moffit 
(S.U.A.), 2. Ann
(A'ng.), 3. Francoise 
(Fr.), 4. Nancy
(S.U.A.), 5. Lesley Turner 
(Austr.), 6. Rosemary Ca
sale (S.U.A.); 7. Maria
Bueno (Braz.), 8. Virginia 
Wade (Ang.), fi. Kerry 
Melville (Austr.), 10. Judy 
Tegart (Austr.).

Cît‘ de departe a rămas 
festa „regină a tenisului", 
Maria Bueno i

5.
H. H. SE AMUZĂ

Cu rezultate destul de surprinzătoare s-a În
cheiat un sondaj întreprins în Suedia și a tind 
ca scop stabilirea popularității diferitelor spor
turi. Pe primul loc se situează... pescuitul, care 
este practicat de 1000 000 de suedezi. Patinajul 
ocupă locul secund, cu 540 000 practicanți, schiul 
— 250 000, tirul și vânătoarea — cite 200 000 fie
care. Cit privește fotbalul, acesta ocupă unul 
din ultimele locuri »

vietici și cubanezi, care 
s-au întrecut în a prezenta 
exerciții cu multe elemen
te de mare dificultate, la 
Un înalt nivel tehnic. Tot 
aici, echipa noastră a par
ticipat la două antrena
mente comune cu formațiile 
U.R.S.S. și Cubei, antrena
mente ce vor rămîne me
morabile prin numele unui 
sportiv român. Este vorba 
de marea reușită a 
lui gimnast Mircea 
ghiu care, stimulat 
bianta plăcută de 
de buna dispoziție 
rală, a încercat și a
să realizeze la bară fixă, 
pentru prima oară în lume, 
un salt cu 1 080 de gra
de întoarcere } (triplă răs
turnare ), figură originală 
de mare efect pe plan 
mondial, care i-a surprins 
și i-a uimit pe toți spe
cialiștii străini prezenți a- 
colo. Nu peste mult timp 
el va putea să execute a- 
cest element și în con
cursurile oficiale, ceea ce 
ar avea ca urmare o pu
ternică afirmare a acestui 
gimnast pe plan mondial. 
Din 'cauza unor dificultăți 
de organizare, demonstrați
ile din celelalte două lo
calități au fost suspendate.

— Am aflat, s-o re
cunoaștem. cu oarecare 

nedumerire că 
echipa noastră a 
ocupat Jocul 4, 
din tot atîtea re
prezentative par
ticipante. Cum se 
explică aceasta ?

— Au luat 
startul în con
curs, după cum 
se știe, gimnaști 
din U.R.S.S.,

„RECORD MONDIAL

Un nou „record mondial" de 
traversare a Canalului Mînecil 
(între Anglia și Franța) a fost 
stabilit de înotătorul ifidian Ni- 
tindra Roy, cu timpul de 10 ore 
și 21 de minute. Din cauza unor 
•dureri abdominale, el a fost însă 
nevoit să abandoneze tentativa de 
traversare în dublu sens a aces
tei căi maritime. Recordul an
terior (10 ore si 23 de minute) fu
sese stabilit în 1900 de Helge Jen
sen, un canadian de origine da
neză.

IUGOSLAVUL
novici. în vîrstă de 52 de ani. a 
■devenit * *
pe care 
eletă în 
Austria, 
Grecia ___ __
parcurge ’ cite 70’ km, iar 
pica _ — . 200 km. Bogdano.vici

And reia Bogda- 
Z_ A ---- , a

cunoscut prin călătoriile 
le-a întreprins pe bici- 
diferite țări. El a vizitat 
Franța, Elveția. Italia, 
și Bulgaria. ’ Zilnic, el 

dumi- 
. ___  _ ____ _ __1 se

pregătește acum pentru călătoriile 
pe care intenționează să le facă 
în Ungaria, U.R.S.S. și România.

Jean Lascu. din echipa „speranțelor noastre olimpice' 
evoluînd la paralele

Foto : Aurel Neagu

Întrebat de un cronicar sportiv despre preocupările din 
timpul liber, cunoscutul antrenor al lui Internazionale 
Milano — Ilelenio llererra — a răspuns: „Fotbalul!“ 
Fotografia noastră confirmă aceasta, lată-l pe celebrul 
II.H. (dreapta) în timpul concediului, pe plaja Celerio, 
jucind fotbal în compania cîtorva prieteni. Un simplu 

amuzament ?...

SPECTATORII din orașul mexi
can Santa Cruz, nemulțumiți de 
felul cum arbitrul Raul Pinet a 
condus un meci de fotbal, nu au 
aruncat asupra lui cu sticle sau 
ouă, ci pur și simplu l-au prins 
cu un... lasso. Cei ce au luat 
parte la această acțiune au fost 
trimiși în judecată sub acuzația 
de „utilizarea forței intr-un ioc 
public".

R.D.G., România și Cuba, 
în antrenamente, băieții 
au lucrat bine, s-au aco
modat destul de repede cu 
dificultățile ridicate de 
schimbarea fusului orar și 
se părea că totul va de
curge normal. Dar, după 
inele (la care Marcul iu a 
lucrat ceva mai slab), a 
urmat solul, cu „încălzirea" 
regulamentară, în timpul 
căreia s-a accidentat cel 
mai bun om al echipei, 
Gheorghe Păunescu (entor
să la gleznă). El a fost 
transportat de urgență la 
spital, unde i s-a pus pi
ciorul în ghips, iar echipa 
a... rămas în „cinci". Ori
ce greșeală, orice imperfec
țiune urma să se reflecte 
imediat în punctaj. Dacă 
mai adăugăm la aceasta 
„căderea" generală a echi
pei la cal cu minere (pri
mul aparat după accidenta
rea lui Păunescu), la care 
am pierdut cel puțin patru 
puncte, avem, desigur, ex
plicația acestui loc patru.

■— La ce nivel s-au

prezentat concurenții din 
celelalte țări ?

— Uniunea Sovietică a 
venit cu o echipă tinără, 
foarte bine pregătită, gim- 
naștii impunîndu-se, 
primul rîud, printr-o tehni
că foarte bună, prin pre
cizia execuțiilor, prin acu
rateța și ținută, avînd ca 
aparate „tari" săriturile și 
inelele. Gimnaștii din 
R.D.G. au fost excelenți la 
cal și paralele.

' — Ce alte 
interesante ați 
timpul acestui

— Pretutindeni
zut o mare pasiune pen
tru sport, terenuri și pisci
ne pline de tineri dornici ’ 
să pătrundă tainele marilor 
performanțe. La Santa Cla- ( 
ra m-a impresionat in mod' 
deosebit complexul sportiv 
universitar, dotat rit două 
mari săli de sport (cu te
renuri și instalații pent 
practicarea baschetului, vo
leiului, gimnasticii, scri
mei, halterelor, boxului).
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Corespondentă specială din Budapesta

ULTIMUL MECI DE VERIFICARE
A SELECȚIONATEI DIVIZIONARE A UNGARIEI

BUDAPESTA, 4 (prin telefon). 
Selecționata divizionară a Unga
riei a susținut miercuri după a- 
miază un meci de verificare la 
Vac în compania echipei locale, 
care activează în divizia a III-a. 
Victoria a revenit selecționatei 
cu scorul de 5-1 (1-0). O impre
sie excelentă a lăsat Albert, care 
în repriza a doua a marcat trei 
goluri.

Selecționata a avut următoarea 
alcătuire : Tamaș (Gelei) — Panc-

sics, Matrai, Ihasz, Juhasz — 
Mathe, Rakosi — Molnar, Varga, 
Albert, Farkaș. După cum se ve
de, din formație 
jucători de la 
Kaposzta, Bene 
rece echipa 
miercuri după 
manșă a finalei 
Centrale" în 
cehoslovace Sparta Trnava.

Celtic Glasgow
în meciul 

actuala de- 
Celtic Glas-

N-a lipsit mult ca 
de ieri, de la Kiev, 
ținătoare a „C.C.E.", 
gow, să recupereze handicapul 
din primul joc cu Dinamo Kiev 
(1-2). Menționăm însă că o .victo
rie cu 1-0 a scoțienilor nu ar ii 
fost suiicientă pentru calificare, 
deoarece în cazul unui scor ge
neral egal, golurile marcate în 
deplasare contează dublu. Acesta 
este noul regulament al „C.C.E.“ 
intrat în vigoare o dată cu înce-

au lipsit cei trei 
Ujpesti Dozsa i 
și Gorocs, deoa- 
lor a
amiază

„Cupei 
compania

susținut 
prima 

Europei 
echipei

KATALIN RUSZKAY,

- eliminată
I

perea actualei ediții. Ieri partida 
s-a încheiat la egalitate: 1-1 

’(0-0) dar scoțienii au corttrolat 
jocul aproape în permanență, a- 
rătîndu-se superiori chiar și după 
ce au rămas în inferioritate nu
merică (în min. 56 Murdoch a 
fost eliminat din joc pentru un 
gest nesportiv). Au 
Lennox (min, 60) șl 
(pain. 90). A arbitrat 
(Italia). .
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