
fer-'

Deschiderea
lucrărilor

Plenarei C.C. al P.C.R
în ziua de 5 octombrie a. 

Plenarei Comitetului Central al 
mân.

Plenara dezbate :
_ 1. Perfecționarea conducerii și planificării economiei 

naționale, corespunzător condițiilor noii etape de dezvol
tare socialistă a României.

2. îmbunătățirea organizării administrativ-teriforiale a 
României și sistematizarea localităților rurale.

3. îmbunătățirea sistemului de salarizare.
4. Dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea 

administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim 
al chiriilor.

5. Convocarea Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român.

La lucrările plenarei participă ca invitați șefii secțiilor 
C.C. al P.C.R., primi-secretari ai comitetelor regionale de 
partid, miniștri, conducători ai organizațiilor de masă și 
ai unor instituții centrale de stat, președinți ai comitetelor 
executive ale sfaturilor populare regionale, redactori șefi 
ai ziarelor centrale.

c., s-au deschis lucrările 
Partidului Comunist Ro-
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Meci international școlar de baschet SUEDIA - ROMÂNIA
Echipa maseulină de bas

chet a Școlii sportive nr. 1 
din București susține dumi
nică 8 octombrie un meci cu 
echipa școlii profesionale „An
ton Ivanov" din Varna. în- 
tîlnirea va avea loc, cu înce-

pere de la ora 9, pe stadio
nul Tineretului (în cazul că 
vremea este nefavorabilă, în 
sala Dorobanți).

Concurs de verificare

pentru calificarea in campionatul 
mondial de handbal feminin 

Federațiile de handbal ale
României și Suediei au căzut 
de acord ca primul meci din
tre cele două reprezentative, 
contînd pentru calificarea în

campionatul mondial, să se 
dispute la 14 ianuarie 1968 în 
localitatea Linkoping. Returul 
se va disputa în România la 
o data ce se va fixa ulterior.

Victorii românești în turneul de polo la popice

România—R. F. a Germaniei 10-3 și
București-Ungaria B 3-1

Succese românești pe 
linie, în cea de a treia zi 
a turneului internațional de 
polo din Capitală. Prima 
formație a țării noastre, în 
deosebită vervă, a admi
nistrat selecționatei R. F. 
a Germaniei cea mai seve
ră înfrîngere din istoria 
celor opt întîlniri directe 
desfășurate din 
nă în prezent, 
scorul de 10-3 
0-0, 3-2) în fața
VH-a 
diție

1952 și pî- 
Victoria cu 

(3-0, 4-1, 
a 

e- 
a 
a 

permanentă 
contraatacuri 

au prins cu 
apărarea ad- 

greșit".

celei de 
clasate la ultima 
a europenelor 

fost realizată ca urmare 
unui joc în 
mișcare, cu 
rapide, care 
regularitate 
versa pe „picior 
După 2,29 min. conduceam 
cu 3-0, iar în min. 9,57 sco
rul ne era favorabil cu 
7-1. Pe rînd, Szabo, Culi- 
neac și Mărculescu (foarte

activi în meciul de ieri), 
Kroner, Zahan și Firoiu au 
șutat fără cruțare, obligîn- 
du-1 pe Hans Hoffmeister 
să scoată de 10 ori mingea 
din poartă.

Arbitrul M. Manguillot 
(Spania), sobru și sigur, 
n-a avut nici o problemă 
în conducerea partidei. Au 
evoluat : ROMÂNIA : Ci- 
zer — Firoiu 1, Zahan 1, 
Szabo 2, Kroner 1, Mărcu
lescu 2, Culineac'3, Blajec, 
Grințescu; R. F. a GER
MANIEI : Hoffmeister — 
Noack, Nossek, Vossen, 
Schulz 1, Schumann, Seitz 
1, Kraus, Weeke 1, Ott.

Nu mai mică ne-a fost 
satisfacția oferită și de re
prezentativa Bucureștiului, 
victorioasă — pe deplin 
meritat — în fata echi
pei secunde a Ungariei. 
Bucureștenii aii înotat mai 
mult, s-au dovedit mai

inspirați în acțiunile 
fața porții, obținînd 
cizia la scorul de 3-1 
1-0, 1-1, 0-0). Și dacă 
nu ar fi ratat un „4 metri", 
iar Novac de la 
metri- (singur cu portarul) 
nu ar fi greșit în 
pilăresc șutul, 
putea fi și mai mare.

D. Hann (R. F. G.) a con
dus corect următoarele 
formații: BUCUREȘTI: Bog
dan (P. Mureșan) — Popa 
2, Țăranu, Rusu, Novac 1, 
Zamfirescu, Mihăilescu, Kari, 
M. Popescu, Băjenaru ; UN
GARIA (B): KOkeny — 
GOrgeny, Kasas, Kiss 1, 
Kucsera, Nemeth, Urban, 
Pinter, Wiesner, Miko.

Astăzi, de la ora 16, sînt 
programate meciurile Bucu
rești — R.S.S. Azerbaidjană 
și Ungaria (B) — R. F. a 
Germaniei.

START

din 
de- 

(1-0, 
Popa

numai 2

mod co- 
diferența

28 de jucătoare și 24 
de jucători au fost con vo
cali de azi pînă duminică 
la București într-un con
curs de verificare. întrece
rile au loc tur-retur (la 
probele de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte 
bărbați) pe arena Voința 
din Capitală, de la ora 15.

Din nou la velodrom
Campionatele naționale de ciclism pe pistă continuă astăzi 

după-amiază pe velodromul Dinamo. începîncl de la ora 16 
se va desfășura proba de urmărire pe echipe, la care și-au 
anunțat participarea mai multe formații ale cluburilor spor
tive Dinamo, Steaua, Olimpia ș.a.

Campionatul de
Poligonul Tunari găzduiește 

o nouă/ competiție oficială. 
Este vorba de întrecerile, care 
încep azi și vor continua pînă 
duminică inclusiv, contînd 
pentru titlurile de campioni 
ai țării la juniori și junioare

Azi, pe poligonul Tunari

juniori la tir
Se vor desfășura probele de 
armă standard-culcat 60 focuri, 
armă standard 3x20 f., talere, 
pistol sport 30 + 30 f., armă 
sport 3x20 f., skeet. Concursul 
începe azi, de la ora 8,30, iar 
sîmbătă și duminică, de la 
ora 9.

Către cei patruzeci și patru 
de fotbaliști!

Ne aflăm la puține ore 
inaintea unor confrutări fot
balistice de anvergură. 44 de 
fotbaliști români (plus rezer
vele) se vor întrece simbătă 
și duminică pe stadioanele 
din Budapesta, București și 
Timișoara cu selecționatele 
Ungariei.

Patru partide deci, cu ad
versari de valoare a căror 
carte de vizită este binecunos
cută pe plan mondial, a că
ror prezentare este de prisos.

Mult mai interesant este 
de amintit faptul că dorind 
a onora angajamentele unor 
meciuri internaționale, forul 
de specialitate și-a luat a- 
ceastă sarcină intr-un mo
ment puțin propice pentru 
noi. Tocmai de aceea merită 
a fi subliniate căutările și 
frămintările din ultimele 
zile ale specialiștilor care 
s-au ocupat de formarea 
garniturilor române. Treaba 
n-a fost de loc ușoară, in 
special la selecționata divi
zionară. Dacă antrenorii au 
găsit sau nu cele mai bune 
soluții, urmează să vedem. 
Vom reflecta asupra lor de
sigur, cu mai multă profun
zime după desfășurarea me
ciurilor.

Din discuțiile cu antreno
rii, a reieșit că s-a făcut tot 

- ce se putea în momentul de 
față. Se pare că jucătorii au 
înțeles și ei menirea pe care 
o au și asta va fi, sperăm, 
hotăritor.

Cu tot caracterul amical al 
acestor partide, am dori ca 
fotbaliștii români să se im
pună de la primul fluier al 
arbitrului, să nu lase iniția-

tiva adversarului (ne referim 
îndeosebi la jocul seniorilor 
in deplasare) care, după cum 
știm, 
nu a pierdut vreun joc pe j 
teren propriu. Cu atit matt 
mult, 
ții, orice pasionat al fotbalu-i 
lui de acasă cate va urmări 
meciul prin intermediul tele
viziunii, dorește o compor
tare bună a fotbaliștilor noș
tri la Budapesta, de o ase
menea manieră, incit să pună 
probleme serioase fotbaliști
lor maghiari, 
teren. Oare 
amintit că o

de mai bine de 10 ani

propriu. Cu atit matt 
și in asemenea condi-

pe propriul lor 
ar mai trebui 
asemenea reu-

C- MANTU

In raliul balcanic
Astă-seară, din orașul 

Skoplje, se va da startul 
în cea de a treia ediție a 
Raliului Balcanic, care 
desfășoară pe teritoriul 
goslaviei pe un traseu 
circa 2500 km. Sosirea 
avea loc în ziua de 8 
tom brie în orașul 
La startul actualei 
și-au anunțat participarea 
automobiliști din Bulgaria, 
Grecia, România, Turcia 
și Iugoslavia. *

Dintre cele cinci echipaje 
care reprezintă țara nft^s- 
tră la această importantă 

' competiție automobilistică 
se remarcă perechea Puiu 
Aurel—otmar Deubei (pe 
o mașină „R 8 Gordini"), 
cîștigătoare a Raliului Ro
mâniei și clasată pe locul 
patru, la categoria res
pectivă, în Raliul Dunării.

Iată și componența celor
lalte echipaje românești : 
F. Popescu—M. Marinescu, 
(„R 8 Gordini44) ; S. Radu- 
Gh. Rotaru („Fiat 850“) ; P. 
Vezeanu—M. Negulici („Re
nault Dauphine44) ; V. Ma
rin—J. Gubăceanu („Wart
burg44).

se 
iu
de 
va 

oc- 
Ohiid. 

ediții

Așa va arăta patinoarul olimpic de la Grenoble

Scrisoare din Grenoble

Pregătiri pentru „Olimpiada albă
Policromia tdamnei ves

tește ireversibil monocro
mia iernii, readucînd în ac
tualitate zicala cu sania și 
carul. Să ne gîndim, așa
dar, din vreme la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la 
Grenoble, căci nu mai e 
mult piuă atunci. Absor 
biți de grandioasa 
pectivă a 
pic, uităm 
termediară, 
am spune, 
Alpii francezi.

de 
la 
în 
și 

de

U

pers-
Mexicului olim- 
parcă etapa in- 

prevestitoare 
ce trece prin

Interstițiul olimpic, 
la Innsbruck (1964) 
Grenoble (1968), va lua 
curînd sfîrșit. Interesul 
curiozitatea iubitorilor
sport se vor îndrepta spre 
cea de-a X-a ediție (jubi
liară) a „Olimpiadei albe" 
care revine, după 44 de 
ani, în Franța (căci prima 
ediție s-a tinut în 1924 la 
Chamonix).

Opțiunea pentru capita
la departamentului Is6re 
(prin tradiție și capitala

(Continuare în pag. a 3-a)

provinciilor istorice Dau
phine și Savoia) nu este 
lipsită de temei. Regiunea 
oferă întrecerilor sportive 
un cadru alpin admirabil. 
Grenoble este situat pe 
malurile rîului Isere, între 
masivii muntoși Chartreuse 
(care au dat numele cunos
cutului lichior), Belledonne 
și Vercors (unul din cen
trele de rezistență ale 
maquisarzilor francezi).

Peste tot, în regiune, 
domnește acum o animație, 
extraordinară, determina
tă de preparativele finale 
în vederea jocurilor. Se lu-

VINCENT BONNET
octombrie, 1967

(Cbntinuare in pag. a 4-a)

Congresul F. I. R. A. 
de la Zagreb

între
va avea _
la Zagreb, Congresul Fe
derației internaționale de 
rugbi (F.I.R.A.). Federația 
de rugbi din țara noas
tră este reprezentată de 
secretarul general I. Isvo- 
ranu și de D. lonescu, se
cretar al colegiului central

8 octoinl rie6 și
Ide «în Iugoslavia,

O fotografie pe care o dorim de bun augur. Lotul selection lei ai, ifiout re a „pozat" înaintea ultimului antrenament, desfășurat pe 
stadionul ,,23 August"



□X QUGBI După turneele echipelor La Voulle și A. S. Beziers

București I-Oltenia, derbiul etapei a V-a
Ori de cile ori au evoluat pe rin

gurile hucureștene, boxerii din re
giunea Oltenia s-au bucurat — dato
rită stilului lor de luptă eficace și 
adesea spectaculos — de simpatia 
publicului. Sîntem convinși că și 
sîmbătă seara oaspeții vor lupta din 
răsputeri ca să-și consolideze bunul 
renume de care se bucură în Capi
tală. Cu atît mai mult, cu cît ei 
vor încrucișa mănușile cu boxerii pri
mei garnituri bucureștene, într-o 
partidă considerată, pe bună drepta
te, ca derbiul etapei a V-a a cam
pionatului republican pe echipe.

Disputa se anunță deosebit de a- 
trâctivă. Cele două formații. aflate 
în momentul de față (la egalitate 
de puncte) pe primele locuri în cate
goria A, vor juca, sîmbătă seara, 
în sala Floreasca, o... carte decisi
vă. Beneficiind de un punctav.eraj 
ceva mai bun (54 :34 — față de 
52 : 36), bucurcștemi se vor strădui 
să răpună pe primul loc în clasa
ment. Dar și selecționata Olteniei vi
zează același loc... Din această con
fruntare pasionantă, sperăm că va 
avea de cîșligat boxul 1

Să nu uităm, însă, meciurile 'din 
provincie. La Oradea vor sta față-n 
față echipele Crișanei și Banatului, 
formații care, momentan, ocupă locu
rile 4 și, respectiv, 3 în categoria A : 
în tentativa de a cîștiga titlul de 
campioană, selecționata Dobrogei se 
va deplasa la Cluj, decisă să nu 
piardă partida.

mu j rai
DINAMO BUCUREȘTI Șl STEAGUL 

ROȘU BRAȘOV - LIDERI
După o întrerupere de patru 

luni, luptătorii echipelor de cate
goria A și-au reluat activitatea 
competițională cu prilejul intîlniri- 
lor din etapa a IV-a a campiona
tului republican.

Sala Dinamo din Capitală a găz
duit întrecerile de „libere11 — gru
pa I, la care au participat Steaua, 
Dinamo, Progresul, și Oțelul Galați. 
Intrucit evoluau echipe fruntașe, 
cu luptători consacra ți, ne așteptam 
ca nivelul tehnic al partidelor să 
fie ridicat. Din păcate, doar de pu
ține ori am putut consemna meciuri 
dinamice și spectaculoase. în plus, 
am fost martorii unor situații re
gretabile. Echipa campioană. Stea
ua, n-a aliniat o garnitură com
pletă (neavînd reprezentanți la ca
tegoriile 63 kg, 70 kg și 78 kg), ceea 
ce a făcut ca întilnirile ei cu Pro
gresul, Oțelul Galați și Dinamo să 
aibă loc numai la cinci categorii 1 
Celelalte meciuri urmează să se 
dispute la o dată care va sta
bilită de F.R.L.

Modul în care s-au prezentat 
Șt. Cordoneanu, V. Opaină, M. Gă- 
lățeanu (Progresul), H. Polihronia- 
dis, M. Arhire, N. Burgaza, P. Sa
vin (Oțelul Galați) și S. Szabo (Di
namo) în partidele susținute eu 
luptătorii de la Steaua, în care au- 
cedat prin tuș în primele două mi
nute de luptă, trebuie să dea de 
gîndit antrenorilor și conducerii 
cluburilor. Așteptăm măsuri 1

Echipa Steaua a fost reprezentată 
în competiție de D. Filip (cat. 52 
kg), Al. Marmara (cat. 57 kg), I. Po
pescu (cat. 87 kg), Gh- Ureianu (cat. 
97 kg) și A. Balog (cat. +97 kg).

Aliniind o echipă mai omogenă, 
luptătorii de la Progresul i-au de

Ea nu va avea loc chiar atît de 
curînd cum ar dori iubitorii acestui 
sport atît de dinamic, de pasio
nant. Primul „rendez-vous” cu ho
cheiul ? Abia in primele zile ale 
lunii viitoare, mai precis la 11 și 12 
noiembrie, cind pe patinoarul arti
ficial se va disputa dubla intîlnire 
dintre selecționatele României șî 
Elveției.

Pînă atunci, continuă pregătirile. 
Cele mai interesante sînt acelea 
efectuate de reprezentativa țării 
noastre. După ce majoritatea selec- 
ționabililor ■ au luat parte la turnee 
de pregătire în cadrul echipelor lor 
de club (Steaua și Dinamo), ei s-au 
reunit în lotul reprezentativ și s-au 
deplasat in Cehoslovacia pentru a 
se antrena pe gheață și a susține 
și o serie de jocuri de verificare. 
Echipa, condusă de antrenorii ' M. 
11 MHaropoț și I. Tiron, a plecat

în rest, etapa a V-a programează 
următoarele întâlniri : Galați 1 —
Argeș ; Bacău — Galați II; Plo
iești — București II ; Maramureș 
— Brașov; Mureș A. M. — Hune
doara.

Clasamentele la zi
întrecerea celor 16 formații în cam-

pionatui republican de box se a-
pronie de final.

înaintea etapei a V-a clasamentele
arată astfel :

Categoria A
Grupa I

1, București i 4 3 0 1 54:34 10
2. Oltenia 4 3 0 1 52:36 10
3. Banat 4 10 3 40:48 6
4. Crișana 4 10 3 30:58 6

Grupa a II-a

1. Gălați I 4 112 40:48 7
2. Argeș 3 2 0 1 38:28 7
3. Dobrogea 2 110 26:18 5
4. Cluj 3 10 2 28:38 5

Categoria B

Grupa I

1. Bacău 4 2 11 50:38 9
2. Ploiești 4 2 11 48:41 9
3. București II • 4 2 0 2 42:46 8
4. Galați LI 4 0 2 2 37:51 6

Grupa a II-a

1. Brasov 4 3.0 1 59:29 10
2. Mureș—A.M. 4 3 0 1 48:41 10
3. Maramureș 4 10 3 45:43 6
4. Hunedoara 4 10 3 24:64 6

pășit cu 18—10 pe dinamoviștii 
bucureșteni. Punctele învingătorilor 
au fost realizate de C. Drăgulin 
(cat. 52 kg), I. Vasile (cat. 57 Sg), 
I. Tobă (cat. 63 kg), H. Mavridis ' 
(cat. 70 kg) și V. Opaină (cat. 
97 kg).

Deficitari în pregătire, gălățenii 
au pierdut cu 11—17 întilnirea cu 
Dinamo. Singurul luptător de ia 
Oțelul Galați care a convins a fost 
P. Poalelungi. El l-a întrecut prin 
tuș, în min. 2, pe V. Anghelin.

• GH. C.

CLASAMENTE

GRECO-ROMAN E

1. Dinamo 7 7 0 0 150 : 30 21
2. Steaua 7 7 0 0 144,5; 47,5 21
3. Metalul Buc. 7 <0 1 124,5: 79,5 19
4. Steagul r. Bv. 7 4 0 3 99 1101 15
5. CFR Timișoara 7 3 13 94 :1IO 14
6. Rapid Buc. 7 3 0 4 100 : 96 13

. 7- Electroput. Cv. 7 3 0 4 90,5:101,5 13
’ 8. Oțelul Galați 7 2 14 88 :104 12

9. A.SuA. Cluj 7 2 0 5 ' 88,5:115,5 11
10. Unio S. Mare 7 205 78,5:121,5 11
11. A.S.M.T. Lugoj 7 0 2 5 68 :144 9
12. Marina Mang. 7 0 2 5 66,5:141,5 9

libere

1. Steagul r. Bv. 7 7 0 0 152,5: 59,5 21
2. C.s.M. Cluj 7 5 0 2 122,5: 89,5 17
3. Progr. Buc. 6 5 0 1 105 : 63 16
4. Vict. Buzău 7 2 2 3 105 :115 13
5. Petrolul 7 2 2 3 93,5:110,5 13
6. A.S.M.T. Lugoj 7 3 0 4 91 :105 13
7. A.S.A. Brașov 7 2 14 94 :118 12
8. Dinamo Buc. 6 3 0 3 90 : 82 12
9. Steaua 4 4l 0 0 89,5: 33,5 12

10. Mureșul Tg. M. 7 2 0 5 74,5:133,5 11
11. Oțelul Galați 6 10 5 81,5: 98,5 8
12. Construct. Hd. 7 0 16 65 :147 8

înaintea
marți seara la Opava, unde în pri
mele 10—12 zile va face numai an
trenamente* (în special de omogeni
zare), după care va disputa 9 me
ciuri de verificare în compania 
unor formații încă nedesemnate. 
Pentru acest turneu au făcut depla
sarea 22 de jucători, printre care, 
alături de hocheiști cunoscuți, se
lecționați de zeci de ori în repre
zentativa țării, se află acum și 
cîțiva tineri remarcați în ultimul 
sezon. Este vorba de portarii Stoi- 
eulescu și Iordan, de jucătorii 
Sgincă III, Scheau, Huțan și Gheor
ghiu. O „revenire" spectaculoasă 
este aceea a lui Boldesc», care, 

.atunci cînd toată lumea credea că 
va rămine un jucător oarecare, s-a 
hotărît parcă să dovedească con
trariul. Forma lui excelentă din ul
timul timp i-a determinat pe antre
nori să-l includă in echipă și avem

ÎNVĂȚĂMINTE NU PREA PLĂCUTE, DAR IMPORTANTE
Probabil că nu toti spectatorii 

care au urmărit meciurile din ca
drul turneelor întreprinse în țara, 
noastră de formațiile franceze 
La Voulle și A. S. Beziers au pă
răsit mulțumiți tribunele. Nimic 
Inexplicabil: dacă La Voulte, cu 
un „XV" lipsit de cei doi Cam- 
berabero, s-a înclinat destul de 
clar în fața a două echipe (Steaua 
și Grivița Roșie) și a terminat 
nedecis cu o a treia (Politehnica 
Iași), în schimb A. S. Beziers a 
obținut în trei meciuri tot atîtea 
victorii. Să dăm Cezarului ce-i 
aparține: îrrfrîngerile suferite,
în ordine, de Grivița Roșie, Agro
nomia Cluj și Dinamo București 
nu au nimic neonorabil în ele. 
Au avut de înfruntat, aceste trei 
echipe, un „XV" realmente pu
ternic, cu o pregătire rugbistică 
completă. Aceasta nu înseamnă 
însă că nu s-au ridicat semne 
de întrebare pentru rugbiul nos
tru.

Orice s-ar spune, campioana de 
anul trecut (actuală lideră și pre
tendentă principală la titlul pe 
1967 în același timp), Grivița 
Roșie, și cîștigătoarea de data 
recentă a Cupei campionilor eu
ropeni. Dinamo București, au fost 
întrecute pe teren propriu de o 
formație a cărei medie de vîrslâ 

Fază din meciul Dinamo — .4. 5. Bi'ziers (6—9). In alb — dinamoviștii.

este în jurul a 20 de ani. Incon
testabil. A. S. Beziers ^te un 
nume de prestigiu. Este singura 
echipă franceză în palmaresul 
căreia figurează toate titlurile 
posibile în rugbi (e vorba, evi
dent, de echipe de club) : cam
pionatul Franței, Cupa Franței 
(„Challenge Yves di* Manoir") și 
Cupa campionilor europeni. Si
totuși... Există un „totuși": în 
afara fundașului Dedieu, toți ju
cătorii participant! la acest tur
neu sînt în limitele arareori în
trecute ale junioratului 1 în plină 
„renovare", „La Bitteroise", cum 
i se mai spune, a găsit resurse 
pentru a se despărți de o pres- 

a

OLO

Rapid - Politehnica Cluj 7-2
într-un meci restant al cam- 

piopatului de polo, Rapid Bucu
rești a întrecut pe Politehnica 
Cluj cu scorul de 7—2 (1—0, 
2—0, 2—1, 2—1).\

premierei...
speranța că forța lui de șut, ambi
ția cu care luptă pe gheață vor fi 
dublate acum și de o tehnică mai 
bună în patinaj, în mînuirea crosei.

Dar aprecierile asupra justeței 
selecției sînt încă premature. Să 
așteptăm primele jocuri și mai ales 
partidele internaționale din luna 
noiembrie, cînd spectatorii se vor 
întilni destul de des cu hocheiul. 
Spunem acest lucru pentru că agen
da internă și internațională a aces
tui sport este foarte încărcată in 
această lună. Iată principalele eve
nimente : 4—5 noiembrie; dublă
intîlnire cu selecționata Italiei in 
Italia ; ,11—12 noiembrie : dublă în- > 
tîlnire cu selecționata Elveției ia 
București ; 18—19 noiembrie : două 
jocuri cu reprezentativa R.D. Ger
mane la București, după care intre 
21 și 26 noiembrie se dispută pri
mul tur ai campionatului. 

tigioasă și experimentată gene
rație, cu multe „nume", fără a-și 
știrbi prestigiul competițional. 
Dar, valoarea arătată recent în 
România, deși certă, nu e „de 
clasă"... „De clasă" considerăm, 
în schimb, că sînt concepția des
pre joc și pregătirea, ca și poli
tica sănătoasă manifestată de a- 
cest club față de elementele tine
re. Iată componenta lotului : un 
internațional A (Dedieu), un in
ternațional B (Salas), 10 interna
ționali juniori (Canloni, Cabrai. 
Astre, Gleizes. Senal, Buonomo. 
Lubrano, J. L. Martin, Esteve, 
Marzulio), 6 juniori selecționați 
regionali (Saisset, Lavagne, J. M. 
Martin, Daynes, Barreau, Saurel). 
2 juniori... strict (Teixido, Ro
ques).

Oaspeții au afirmat deschis că 
vor să cîștige — și au reușit — 
în timp ce la noi âu apărut, ime
diat după fiecare meci, scuze 
avocățești (in sensul neplăcut al 
cuvîntului), care afirmau că... .e 
vorba de o intîlnire strict ami
cală, în care se încearcă formule 
de joc și de echipă, etc. E • ade
vărat că meciurile au avut un 
caracter amical, prietenesc. Mai 
exact, ele nu figurează în calen
darul internațional oficial. Dar

* Foto: N- Aurel

figurează în palmaresul clubului 
ca atare și constituie — sau ar 
trebui să constituie — un exa
men în toată puterea cuvîntului, 
care — logic — trebuie privit ca 
atare de antrenor și de jucători! 
Oare ceva din răspunderea re
prezentări) rugbiului românesc
nu cade și pe umerii acelora ce 
evoluează în echipa lor de club

FOILETON

ARCAȘII LUI PANAIT
Panait, cînd n-are ce 

face vine la mine.
r- Te deranjez ? în

cepe el.
— Mult ! șoptesc.
— Așa vorbești tu cu 

un fost coleg de școa
lă ?

— Așa ! spun încet, 
ca să nu mă audă cei 
din birou.

— Știi ce voiam să 
te întreb ? continuă 
ei netulburat. Măi, cum 
îl cheamă pe directo
rul ăla care se ocupă 
cu problemele tehnice 
la voi, la C-N.E.F.S. ?

în două minute sînt 
cu el în stradă.

— Și zi, cum îl chea
mă pe directorul „ăla“ 
care se ocupă la noi 
cu problemele tehnice ?

— Exact.
— De ce, Panait dra

gă ?
— Așa. Am să-i spun 

două vorbe pe linie 
culturală. Vreau să-1 
întreb dacă a văzut 
„Dacii

— Te interesează atît 
de mult ?

— Enorm !
— Și'dacă a văzut ?
— N-a văzut ! strigă 

el cu ciudă. Special nu 
s-a dus la filmul ăsta, 
ca să nu ne vadă. Că 
pe noi, arcașii, din 
principiu nu vrea să ne 
vadă ! Măi, și ce sport 
frumos este tirul cu 
arcul ’

— Știu : soare, aer, 
forță, îndemânare, spi
rit de echipă...

— Sport bărbătesc, 
reportere. Cu cea mai 
veche tradiție pe me
leagurile noastre'! Cu 
întreceri organizate în
că de pe timpul lui 
Burebista !

— Panait, unde vrei 
să ajungi ?

— La Decebal 1 Ai 

văzut ce spectaculoase 
concursuri pentru tine
ret organizau dacii ? 
în ce scop, stimabile, 
inițiau aceste întreceri 
de tir cu arcul cei de 
ta „(^.S.O. - Sarmisege- 
tuza“ ?

— Ca să-i oțetească 
pe tineri, să le dezvol
te curajul, dragostea 
față de țară »

— Și făeeau rău, re
portere ?

— Panait, am treabă! 
Bineînțeles că făceau 
bine I Și nu înțeleg 
de ce nu continuați a- 
ceastă frumoasă tradi
ție ?

— O continuăm, iu
bitule, dar cum ? Dis
cret, fără zgomot, ca 
să nu afle „tehnicul". 
Că dacă află, e jale ! 
Ne desființează de tot ! 
Ne ia și sforile de la 
arcuri !

— Exagerezi, Panaite» 
Există o hotărîre (220 
pe ’957 — dacă te inte
resează) care prevede 
„INTRODUCEREA TI

RULUI CU ARCUL CA 
DISCIPLINA SPORTI
VA ORGANIZATA, ÎN
DRUMATĂ ȘI CON
TROLATA".

— Există însă o con- 
tra-hotănre (tacită și 
fără număr — “dacă 
te interesează) care 
prevede că „cei cu ti
rul cu arcul să ne mai 
slăbească, dacă nu vor 
s-o pățească" »

— îmi dai voie să 
continui ? Hotărîrea de 
care vorbesc eu mal 
precizează : „AVIND ÎN 
VEDERE ca acest 
SPORT ATRAGE UN 
NUMĂR ÎNSEMNAT 
DE OAMENI AI MUN
CII. SE VOR LUA MA
SURI TEHNICO—OR
GANIZATORICE PEN
TRU PRACTICAREA

împotriva sportivilor din alte 
țări ? Noi credem că da.

Să ne precizăm încă o dată 
punctul de vedere : victorie în 
primul rînd nu înseamnă același 
lucru ou victorie cu orice preț ! 
Victorie prin găsirea celor mai 
potrivite tactici, prin pregătiri 
speciale ale unui meci, da. Aces
tea sînt, de fapt, victoriile obți
nute în rugbiul autentic, chiar 
dacă (poate prea mult) solicita
tul joc „la mină" apare mai rar 
pe teren. In țările cu rugbi dez
voltat, aplauzele publicului răs
plătesc fără rezerve și o trans
formare de la distantă sau din 
unghiuri dificile. o tușă lungă, 
în general orice acțiune precisă. 
Tot aiît de sinceră este și repro
barea nu rareori... zgomotoasă a 
impreciziei în loviturile de picior 
sau a ratării lamentabile furni
zate de treîsferturîle piea puțin 
atente fată de munca furnizorilor 
de baloane, înaintașii... Oare, 
deasupra oricăror speculații pe 
tema amicalitățiî acestor meciuri 
și a rolului Iot de test pe capi
tole izolate, ne putem exprima 
altceva decît nemulțumire pen
tru greșeala catastrofală datorită 
căreia au înscris oaspeții încer
carea la centru în meciul cu li
dera campionatului ? Sau pentru 
defecțiunile nu numai tactice, ci 
și elementar tehnice arătate de 
treisferturile dinamoviste (ex
cepție Dragomirescu), văzute de 
un stadion întreg cum se lovesc 
cu mingea in_. cap sau o scapă 
din cauza prizei rigide ?

Nu vrem să jignim pe nimeni. 
Poate că, pe-alocuxi. expresiile 

>au severitate aproape caricatu
ral îngroșată și par dure. Dar 
cum ar putea fi fte, cînd mai 
bine de două treimi din echipa 
națională au evoluat în felul a- 
cesta în fața unui „XV" bun, dar 
în plină remaniere prin întineri
re ? Se obiectează, poate, . că a- 
cești tineri francezi au Ia 20 de 
ani state de serviciu în rugbi 
mai vechi decît unii titulari din 
„XV"-le României. Este, într-ade-' 
văr, im aspect caTe trebuie să 
dea mai mult de gîndit pentru 
viitor. Dar nu poate fi o scuză. 
Ne temem că deosebirea e alta: 
cantitatea și calitatea a ceea ce 
numim tragere de inimă și se 
bazează pe respectul față de 
spectatori, adversari, arbitru, an
trenori șl coechipieri.

Nu pretindem a fi descoperit 
piatra filozofală și sîntem gata 
să facem loc în coloanele ziaru
lui și altor opinii doritoare de a 
contribui la progresul acestui 
frumos joc sportiv.

G. ROSSG-ȘIRIANU

TIRULUI CU ARCUL 
PE PLAN INTERN ȘI 
INTERNAȚIONAL".

— îmi permiți și mie? 
„Hotărîrea“ la care 
mă refer eu conira- 
precizează : „Avînd în 
vedere că acest sport... 
etc. — se vor lua mă
suri tehnico-o rg an izato- 
rice pentru ca mîine, 
poimîine, să nu ne tre
zim că vor campiona
te republicane. De un
de parale" ?

— Panait, așa nu se 
poate discuta !

— în schimb, se poa
te desființa : una Co
misie centrală de tir 
cu arcul ; una afiliere 
la federația respectivă 
internațională ; una...

— Panait !
— Gata, am tăcut. în 

fond, ce ne trebuie 
nouă legitimații, clasi
ficări, întreceri ?...

— Nu aveți ?
— Nu, reportere ! Și 

ne doare inima, că fa
cem și noi sport ! Știi 
în cîte țări se practi
că tirul cu arcul ?. în 
40 ! Și au campionat 
mondial ! Au rezul
tate...

— Cu-- ceea ce voi nu 
prea vâ lăudați.
• — Aici, ne-ai prins, 
prietene ! Performan
țele noastre, sînt cam 
slabe în momentul de 
față ! Dar avem ar
cași care promit. Și 
multi »

— Mulți, dar slăbuți! 
îl tachinez eu.

— Slăbuți ? Slabi, re
portere, dacă îți face 
plăcere ! însă, vorba 
lui Tomșa către Lă- 
pușneanu : Doamne,
sînt... slabi ! Dar multi!

Deci, fă-ne drep
tate 4...

VASILE TOFAN



PROGRESUL —HONVED 1-2. (0-2)
Catapultată de voință și sugru

mată de crispare, Progresul tra
versează o etapă de reconstruc
ție'. Renunțînd la jucătorii tip 
„liliput" și convocînd din nou 
pe Oaidă și pe Neacșu, anireno-
rul Dfăgușin a reușit deocamdată 
să „înnoade" o echipă robustă 
prin arterele căreia circulă seva 
ambiției. Dar jucătorii sint încă 
neasambla-ți și în meciul de a- 
seară cu Honved, Progresul a tre
cut prin toate chinurile inerente 
unei asemenea situații. Echipa, nu 
se aglomerează în faza de apă
rare, lăsind la dispoziția adver
sarului 3-4 bulevarde. Măndoiu 
a greșit o execuție elementară 
și... s-a înscris golul al doilea. 
Fundașii centrali nu se cuplează, 
sînt fentați și eliminați. Iar în 
atac pasele laterale nu sînt ur
mate de mingi în.adîncime. înain
tașii nu țîșnesc pe culoare, nu 
fug de sub escorta adversari
lor *

în repriza secundă, desfășurată 
la cea mai înaltă temperatură, 
bucureștenii și-au îngenuncheat

Către cei patruzeci și patru 
de fotbaliști!9

(Urmare din pag. 1)

șită nu ar trece neobservată și ne- 
invidiată de oricare națională euro
peană ? Ar uita oare vreunul dintre 
noi, vreme îndelungată. pe Nelu 
Nunweiller, Haidu, Barbu, lancu și 
pe toți ceilalți componenți ai for
mației 1 De acest lucru trebuie să 
fie în primul rînd pe deplin con- 
știenți jucătorii, care ar îndeplini 
astfel un deziderat unanim al su
telor de mii de tineri și vîrstnici 
care duminică de duminică le ur-

, r' fese activitatea.-
Rîndurile acestea sint scrise pen

tru voi, cei patruzeci și patru, care 
veți apăra culorile sportive ale ță- 
riiynoastre in fața colegilor de în
trecere maghiari, ele sînt de fapt o 
sinteză a zecilor de scrisori si tele
foane pe care le-am primit la re
dacție din partea iubitorilor fotba
lului. Priviți-le ca un inderun din 
partea acelora ce vă înconjoară cu 
dragoste, care cred în talentat vos
tru și doresc să aveți o comportare 
cit mai frumoasă în partide te de 
sîmbătă si duminică. Sinteți tutori 
să-i răsplătiți cu aceeași dragoste, 
jucînd partidele cu fotbaliștii ma
ghiari, cu elan și pasiune, dove- / 
dind că ați înțeles ce se așteaptă 
de la voi: dăruire de sine în lupta 
pentru victorie, împletită cu pre
ocuparea pentru practicarea unui 
fotbal de un bun nivel tehnic. 
Succes !

ȘTIRI • ȘTIRI» »

SÎMBĂTĂ, LA TÎRGOVIȘTE

Meciul Metalul București — 
G.F.R. Pașcani, din divizia B -— 
seria I, va avea loc sîmbătă 
7 octombrie, ora 15,30, pe stadionul 
din Tîrgoviște, deoarece terenul 
Metalului este suspendat.

F. C. ARGEȘ — DINAMO BUCU
REȘTI, LA 18 OCTOMBRIE

Partida F. C. Argeș — Dinamo 
București, din 12 octombrie, se

Clubul sportiv „Progresul" a- 
nunță cu adîncă durere încetarea 
prematură din viață, după o grea 

‘ suferință, a dr. Stelian Cherciu, 
medicul echipei de fotbal.

■ Specialist reputat în domeniul 
medicinei sportive, în trecut el 
însuși fotbalist de peformanță, 
doctorul St. Cherciu a fost iubit 

ț și apreciat pentru înaltele sale 
[calități sufletești, pentru caracte- 
Irul său admirabil, pentru price
perea sa profesională, pentru 
pasiunea pe care o punea în tot 
ceea ce avea de făcut.

WKPrin dispariția sa corpul me- 
jdical pierde un cadru cu o înaltă 
^calificare, iar mișcarea, sportivă 
fun activist de un desăvîrșit de
votament.

Toți cei care l-au cunoscut îi 
Vor păstra o amintire neștearsă. 

adversarul, dar n-au știut să-I 
învingă.

Honved ? O echipă cu jucă
tori tehnici, lucizi, vijelioși și 
rafinați în atac. Szendrei, plecat 
dintr-o indiscutabilă poziție de 
ofsaid, a deschis scorul în min. 
13. După 4 minute, Toth a mar
cat al doilea gol. Oaidă a redus 
scorul în min. 75 și tot el a tras 
în bară în min. 87.

A arbitrat satisfăcător Gerov 
Todor (R. P. Bulgaria).

Supărat probabil că i s-a stri
cat o seară, tușierul Radu Bnz- 
dun. a scris cu mișcări de steag

Sidcrlirgistul-R.S. I.S.R. 1-1 (0-0)
GALAȚI, 5 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Partida s-a dis
putat in prezența unui numeros 
public — ceea ce dovedește eă dra
gostea pentru fotbal a gălățenilor 
nu a slăbit o dată cu căderea echi
pei lor în divizia B. Egalitatea ne
dreptățește într-o oarecare măsură 
pe gazde, care au atacat mai mult. 
Oaspeții sînt dp fapt o selecționată 
de tineret, alcătuită din elemente 
de perspectivă care au etalat în 
cele 90 de minute calități tehnice 
remarcabile.

Meciul a avut două .aspecte dife
rite. în prima repriză am asistat 
la un joc mai anost. In repriza se
cundă ritmul a fost mult mai viu, 
fazele de poartă, s-au succedat cu 
repeziciune, oferind celor prezențl 
45 de minute de fotbal dinamic, pa
sionant.

Cea dinții fază mai periculoasă 
din acest meci s-a petrecut abia în 
min. 23 cînd Iacob, cu un șut for
midabil, a zguduit bara laterală a 
porții lui Gcdubiov. In rest, domi- 

• ȘTIRI
9

va disputa pe data de 18 octom
brie, deoarece F. C. Argeș sus
ține în ziua de 11 octombrie 
jocul-retur cu Ferencvaros din 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri".

ARBITRU ROMÂN PESTE 
HOTARE

Joi a plecat la Moscova arbi
trul Aurel Bentu care va condu
ce meciul amical international 
U.R.S.S. B. — Bulgaria B, ce va 
avea loc. duminică 8 octombrie.

ORA DE ÎNCEPERE A UNOR 
PARTIDE

La cererea echipelor gazdă, 
partidele Chimia Rm. Vîlcea — 
Politehnica București vor începe 
la ora 15, Chimia Suceava — 
Poiana Cimpina la ora 15,30. 
Portul Constanța — Ceahlăul 
P. Neamț la ora 11,30. Meciul 
A. S. Cugir — Ind. sîrmei C. 
Turzii va începe la ora 12,30, de
oarece figurează în concursul 
Pronosport de duminică.

CLASAMENTUL DIVIZIEI B, 
SERIA A II-A, DUPĂ RESTAN

ȚELE DE MIERCURI z
1. C.F.R. Timișoara 7 5 11 14— 3 11
2. ’Crișul Oradea 7 4 2 1 9— 3 10
3. Vagonul Arad 7 5 0 2 9— 6 10
4. Polit. Timișoara 7 4 0 3 15— 9 3
5. C.S.M. Sibiu 7 3 2 2 10— 8 8
6. Gaz m. Mediaș 7 3 2 2 8— 9 8
7. Olimpia Oradea 7 3 1 3 8—11 7
8. C.F.R, Arad 7 3 0 4 8— 8 6
9. Ind. s. C. Turzii 7 2 2 3 10—10 6

10. Met. Hunedoara 7 2 2 3 7— 9 6
ll.A.S. Cugir 7 3 0 4 7—14 6
12. Minerul B. M. 7 2 1 4 6—12 5
13. C.S.M. Reșița 7 1 2 4 3— 7 4
14. C.F.R. Cluj 7 115 13—18 3

o... nouă lege a ofsaidului |6 e- 
rori), falsă, inversă, dăunătoare. 
Propunem colegiului de arbitri 
să nu-1 mai deranjeze...

PROGRESUL : Matache — V. 
POPESCU, Măndoiu, Peteanu, 
Colceriu — Neacșu, Șoangher 
(min. -46 I. POPESCU) — OAIDĂ, 
MATEIANU, Georgescu (min 55 
Al. Constantinescu), MATEI.

HONVED: ERD’OSI — Marosi, 
Sipoș, ZIMONFI, Vagi — Tus- 
singer, Komora — TOTH, Kocs- 
cis, Varga (min. 46 Adam), 
Szendrei.

ROMULUS BALABAN

nare sterilă și contraatacuri rare 
dar periculoase ale oaspeților.

După pauză, echipa sovietică s-a 
avintat mai organizat în atac, echi- 
librînd raportul de forțe. Și după 
ce Neagu a ratat p bună ocazie 
(min. 52) a fost rindul iui Estrekov 
să-l imite. După 6 minute, Lehăduș 
l-a lansat excelent în adîncime pe 
Cojocaru. Acesta, deși a fost tato
nat de Semionov, a reușit totuși 
să șuteze pe lîngă portar și să des
chidă scorul. Gălățenii au insistat 
încă 10—15 minute, timp în care au 
și ratat ocazii după ocazii. Oaspeții 
s-au regăsit greu in această pe
rioadă. Cînd Siderurgistul a înce
tinit alura, ei au devenit rgai peri
culoși, ieșind în. evidență valoarea 
celor două extreme, Porovik și 
Estrekov, precum și a „centralului” 
Papacișvili. Acesta din urmă a rea
lizat egalarea in min. 68. A arbitrat 
foarte bine AD. MACOVEI-Bacâu.

SIDERURGISTUL : Iorgulescu — 
Phc, Stancu, Dima, Velea — Iacob 
(min. 80 Profir), Lehăduș — Cojo
caru, Adam (min. 59 Botesvu), Nea- 
gu, Stătescu.

R.S.F.S. RUSA : Golubiov — Ut
kin, Kiricenko, Skoricenko, Semio
nov — Peciakov, Fokin — Estrekov, 
Papacișvili, Suciakov (min. 55 Pop
kov), Porovik.

CALIN ANTONESCU

• PRONOSPORT •
TREI FRAȚI INGINERI... TREI 

AUTOTURISME !
• Azi, închiderea vînzării la Tra
gerea Recoltei Loto • Mîine, tra
gerea.

Cei care urmăresc cu atenție 
desfășurarea sistemelor Loto- 
Pronosport, nu se poale să nu 
fi fost surprinși de faptul că pe 
lista câștigătorilor de autoturis
me de Ia concursul excepțional 
Pronoexpres din 24 septembrie 
1967, publicată în numărul de 
ieri la rubrica noastră, la auto
turisme Skoda TOGO M. B., sînt 
țrei cîștigători cu numele AN
DON — Achilina, Iacob și Za- 
haria, din București .

Lucrurile s-au lămurit ieri di
mineață cînd, la sediul centralei 
A. S. Loto-Pronosport, s-a pre
zentat unul din ciștigători — 
Andon Zaharia.

— Sîntem țrei frați. Toți in
gineri. Jucăm la sistemele Loto- 
Pronosport iacă din timpul stu
denției. Am obținut uneori cîșli- 
guri mici. Doream să avem fie
care cîte o mașină. Am jucat și 
la concursul excepțional Pronn- 
expres din 24 septembrie fiecare 
cîte un bilet de 30 lei, unul de 
18 lei și unul de 9 lei. Am jucat

TU R DE ORIZONT

Pregătirea tinerilor fotbaliști
• Centrul tehnic și școala de fotbal din Franța

• Pepiniera de jucători a clubului River Plata (Argentina)

Criza prin care trece fotbalul 
francez a declanșat discuții aprin
se, s-au întocmit programe de re
dresare, s-ău luat măsuri, în spe
ranța creării unei baze serioase 
pentru dezvoltarea acestui sport.

Un proiect mai vechi al instruc
torului național Georges Boulogne 
și al specialistului Sadoul (preșe
dintele ligii profesioniste franceze) 
prevedea, printre altele, o școală 
superioară de fotbal, destinată 
formării jucătorilor profesioniști 
Dar proiectul fusese abandonat. în 
prezent, vechiul proiect a fost 
reactualizat, căci — așa cum co
mentează ziarul „L’Equipe”, — 
problema unei școli de fotbal tre
buie rezolvată neîntîrziat, pentru 
pregătirea superioară a juniorilor 
francezi. Aceasta, pentru că s-au 
constatat atît deficiențe în dezvol
tarea fizică a juniorilor, in compe
tițiile de amploare (turneele 
U.llF.A.). cit și pentru faptul că, 
singure, cluburile nu sint pregă
tite moralmente și nici bine uti
late (material, instructori), pentru 
formarea timpurie și completă a 
jucătorilor.

„Tinerele speranțe” vor fi pre
gătite în această școală specială 
de la 15 la 18 ani. Școala va cu
prinde un număr de 50 elevi, toți 
avînd contracte încheiate eti clu
burile profesioniste. Durata cursu
rilor va fi de 3 ani.

La școala superioară se vor 
preda și alte discipline în afara 
fotbalului. Ea va permite tinerilor 
să-și însușească o cultură gene
rală și să se pregătească pentru 
specializările- urmate în general 
de jucătorii profesioniști : antre
nori, maeștri de educație fizică 
etc. Tinerii înzestrați intelectuali- 
cește vor putea face, după aceea, 
studii superioare, însă ei vor ur
ma mai departe cursurile de fot
bal ale școlii.

Programul didactic va fi urmă
torul :

L Fotbal — in toate după-amie- 
zele; 2. Anatomie, fiziologie, pe
dagogie; 3. Cultură generală; 4. 
Contabilitate elementară, secreta
riat ; 5. Lrmbi străine.

Pentru fotbal cadrele pedago
gice vor fi antrenorii federali cei 
mai calificați, care își fac stagiul 
de 3 ani în această școală. Echi
pele școlii vor servi drept sparrng- 
partener formațiilor naționale, sau 
celor de club, în trecere prin Pa
ris, puțind juca în fiecare sâptă- 
mină și în restul țării.

Organizată pe baze serioase, 
dînd posibilitatea cursanților să-și 
însușească o dată cu procedeele 

toți aceleași numere— trase din 
săculeț și am cîștigat fiecare cite 
o Skodă 1000 M. B.

Un bun prilej de a obține au
toturisme vi-1 oferă Tragerea 
Recoltei la Loto, la care se atri
buie 1N NUMĂR NELIMITAT 
autoturisme „Renault 16", „Skoda 
1000 M. B.“, „Fiat 850“ și „Tra
bant 601". Se mai atribuie, pre
mii fixe în bani ș. a.

Se efectuează 21 extrageri = 
85 numere. *

Cu 60 lei puteți participa Ia 
toate cele 21 extrageri.

® Azi este ultima zi cînd mai 
puteți să vă procurați bilete. 
Mîine; la ora 18, are loc trage
rea la Halele Obor.

Vreți să aveți șansa fraților 
Andon ? Procurați-vă neapărat 
bilete.

o Tragerea la sorți a celor 10 
autoturisme, 50 excursii duble 
cu petrecerea Revelionului la 
Brașov, de. la Concursul excep
țional Pronoexpres din 24 sep
tembrie a. c. va avea Ioc astăzi 
la București, în strada Doamnei 
Nr. la ora 17, înaintea tragerii 
Loto.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport. 

cele mai subtile ale fotbalului 
modern, și tm orizont cit mai larg 
de cultură generală, școala supe
rioară de fotbal, de la Paris, este 
destinată să devină un prototip 
demn de multiplicat în toate re-ț 
giunile Franței, pentru a scoate 
la iveală talentele tinere.

SISTEMUL DE PREGĂTIRE 
IN ARGENTINA

Fotbalul argentinian, -caracteri
zat în recentul C.M. din Anglia 
printr-un exces de finețe -și de 
subtilitate tehnică, dar și prin 
mari carențe in realizarea jocului 
colectiv, are și el nevoie de o 
nouă orientare. Dar sud-america- 
nii — în geneze refractari formă
rii pe baze dogmatice a viitorilor 
jucători — vor să lase procesul 
de pregătire tot pe seama marilor 
cluburi, admirabil organizate.

După cum se știe, fotbalul ar
gentinian datorește mult clubului 
River Plata, care dispune de cinci 
terenuri de joc pentru diverse ca
tegorii de jucători. Suprafața pe 
care clubul River Plata o ocupă 
cu toate instalațiile este echiva
lentă cu aceea a unui mic orășel.

Dintr-un articol al Iui Angelor 
Rovelli, aflăm că antrenorul tine
retului este celebrul Cesarini. Sar
cina sa este selecționarea elemen
telor. In fiecare an se prezintă cir
ca două sute de candidați. Crite
riul de alegere este foarte sever : 
numai cei maj bine înzestrați a- 
jung in prima echipă. Calitățile 
lor Daturile trebuie să garanteze 
o asemenea perspectivă. Pentru 
tinărul argentinian școala de fot
bal începe la vîrsta de 14 ani. 
Cînd a intrat, el nu face parte 
din nici o categorie. Aceasta este 
cea mai grea perioadă pentru in
structor, care muncește între 9-12 
ore. pe zi. O muncă constantă, im
placabilă și care are drept scop 
să facă pe tinăr să cunoască 
principiile fundamentale ale jocu
lui.

Secretul lui Cesarini ește acela 
de a-i lăsa tinărului libertatea de 
acțiune pe teren. De la 14 la 16 
ani. pregătirea se concentrează 
asupra tehnicii individuale. Pe 
ter. n fac ce vor, driblează, ten
tează, numai cu mingea. Severita
tea apare, intr-adevăr, numai du
pă învățarea acestor procedee fun
damentale, cînd se presupune că 
tinărul a devenit apt x din punct 
de vedere tehnic. Celui care a în
ceput învățătura la 14 ani, -ii sînt 
necesari încă cinci ani pentru a-și 
desăvîrși pregătirea individuală. 
Teoretic Ia 18 ani, tinărul ’ fotba
list care a urmat .școala, are drep
tul să treacă în echipa intîi, sau 
mai sigur, în aceea de rezervă 
devenind astfel profesionist..

★
Nai mi trebuie să optăm exclu

siv pentru unul din sisteme : școa
lă sau club. Putem să utilizăm, cu 
optime rezultate, ambele soluții, 
cu condiția ca atit prin școlile 
non create, rit și prin cluburi 
perfect organizate, să se asigure 
juniorilor o pregătire serioasă, te
meinică, bazată pe ultimele cuce
riri ale fotbalului modern.

mg. VIRGIL ECONOMU

ECIORÎLE DM CAPITALĂ
Duminică, în București, se vor 

disputa următoarele meciuri :
— Terenul Electronica, ora 11 : 

Electronica Obor — Flacăra Mo- 
reni (divizia B);

— Terenui C.P.B., ora 11 : C P. 
București — S. N. Oltenița (Cupa 
României);

— Terenul Avîntul 9 Mai, ora 
11 : Avântul 9 Mai București — 
Dunărea Giurgiu (Cupa Româ
niei) ;

— Stadtomi! Dinamo (terenul 
II), ora î! : Dinamo Obor — Fla
căra roși ’ București (Cupa Ro
mâniei) :

— Sta ■■■«nul Giuleșli, ora !1 ; 
Rapid r. F. București — T.U.G. 
București (Clipa României).
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CONCURS ATLETIC IN BERLIN Număr record fle participant!

Corespondență pentru „Sportul popular**

concurs de 
la Berlin, 

JR.D. Ger- 
mai bună

ki „Săptftmîna prcolimpică"@u prilejul unui 
atletism desfășurat 
sprinterul Erbstosser 
mană) a egalat cea 
performanță europeană a anului
în proba de 100 m, realizînd 
10,2. Proba de aruncare a discu
lui a revenit lui Thorith (R.D. 
Germană) cu 59,94 m, iar la pră
jină a cîștigat Nordwig, cu per
formanța de 5,00 m.

DE MEXICO, 5 
— După cum anunță

CIUDAD 
(Agerpres). 
Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară, la între
cerile celei de-a treia „Săptă- 
mîni preolimpice", care se va 
deschide la 14 octombrie, și-au 
anunțat 
sportivi din 54 de tari.

participarea 2 493 de
După

cum se vede, numărul participan- 
ților la aceste veritabile repetiții 
generale ale Jocurilor Olimpice 
a crescut simțitor de la an la an. 
La prima „Săptămînă preolimpi- 
că“, organizată în 1965, au fost 
prezenți 396 sportivi din 17 țări, 
iar anul trecut, 770 de concurenți 
din 25 de țări.
Cinci dintre delegațiile prezente 

în acest an Ia întreceri (Argen
tina, Brazilia, Insulele Bermude, 
insulele Virgine și Noua Zee- 
landă) vor-lua startul numai la 
întrecerile de yachting, care se 
vor desfășura în frumoasa sta
țiune Acapulco, de pe 
Oceanului Pacific.

Președintele Mexicului, 
Diaz Ordaz, a anunțat 
cursul săptămînii viitoare 
o inspecție a bazelor 
olimpice.

Dintre delegațiile sosite pînă în 
prezent, cea mai numeroasă este 
cea a S.U.A. care cuprinde 107 
persoane. Delegația României a 
sosit în Mexic miercuri, împre
ună cu delegațiile Cehoslovaciei, 
R. F. a Germaniei, Olandei și Spa
niei.
moașă 
chnă.

coastele

Guslavo 
că în 

va face 
sportive

Finiș la Istanbul,
ISTANBUL (prin telefon). După 

întrecerile abia încheiate ale con
cursului de la Istanbul, călăreții 
români Vasile Pinciu, Gheorghe 
Langa, Virgil Bărbuceanu și Dan 
Mihăilescu vor' lua parte, începînd 
de mîine, la probele programate, 
timp de 3 zile, în cadrul concursu
lui de la Ankara. Adversari — 
echipele Bulgariei, Iugoslaviei și 
Turciei.

Ultimele rezultate de la Istanbul 
nu ne-au fost favorabile. Premiul 
„ISTANBUL" (51 concurenți, înăl
țimea obstacolelor 1,30 m), a fost 
cîștigat de călărețul turc Kemal 
Oncu în 67,6 sec. Langa s-a clasat 
al treilea (76,6 sec.), iar Pinciu a 
ocupat locurile V și VI (77,2 și 
78,9 sec.). In proba de forță pentru 
premiul „SAKARYA" (17 concu
renți), deși a sărit 1,70 m, Gh. Lan
ga, cu Gînd, s-a clasat pe locul se
cund, după bulgarul Dimiter Ghe- 
nov. Bărbuceanu a terminat al V- 
lea, iar Langa cu Simplon al VI-lea.

Proba pe echipe pentru premiul 
„FEDERAȚIEI TURCE" (înălțimea 
obstacolelor 1,40 m) a fost cîștigată 
de formația țării gazdă cu 33l/2 
puncte penalizare. Echipa Româ
niei — Pinciu, Langa, Bărbuceanu 
— fiind penalizată cb 54% puncte 
a ocupat locul II- Formația Bulga
riei, deși obținuse cel mai bun re
zultat în prima manșă, a abandonat

start la Ankara
datorită accidentării celui mai bun 
cal. In sfîrșit, proba de închidere 
pentru premiul „CANAKKALE" (36 
concurenți) a revenit Iui Levin Ok- 
cuoglu (Turcia) care a reușit astfel 
performanța cîștigării a trei locuri 
I în cele 8 probe ale concursului.

Bilanțul echipei noastre, o victo
rie, 3 locuri II, 3 Jocuri III și 8 
locuri IV-VII, este satisfăcător 
dacă-1 privim prin prisma raportu
lui numeric de forțe (Turcia = 19 

= 9
4 că- 
valo-

călăreți cu 42 cai, Bulgaria 
| călăreți cu 16 cai, România = 

lăreți cu 8 cai) și prin cea a 
rii cailor prezentați. Nu putem spu
ne însă același lucru dacă ne gîn- 
dim la valoarea și rutina reprezen
tanților noștri, care au fost întrecuți 
in cîteva probe de adversari cu o 
experiență internațională mai re
dusă. Cel mai bun călăreț român 
la Istanbul a fost Vasile Pinciu.

Tot efectivul echipei, cai și călă
reți, se află într-o stare fizică bună, 
constatare îmbucurătoare după 8 
probe pe un teren greu, și se ali
niază astăzi la startul probei de 
deschidere a concursului de la An
kara, de unde sperăm să vă trans
mitem vești mai bune.

FELIX TOPESCU

Campionatul european de baschet
Ea s-a bucurat de o fru- 

primire în capitala mexi- România pentru locurile 5-8

Concurs atletic pe stadionul While City din Londra. Este în plină desfășurare 
proba de 3 OtH) m obstacole.

KERES

Alia Kușnir (U.R.S. S.) pe primul loc (Canada) a 
international

in turneul candidatelor
BELGRAD (Agerpres). — în 

ultima rundă a turneului candi
datelor la titlul mondial de șah 
desfășurat la Subotița, șahis/ta 
sovietică Alia Kușnir a învins-o 
pe Clara Friedman (Izrael). In 
urma acestei victorii, Kușnir a 
totalizat 13’/2 puncte și, 
rent de rezultatele care 
înregistrate în partidele 
rupte, ea se clasează pe 
loc, obținînd dreptul de a 
pe Nona Gaprindașvili în 
pentru titlul suprem.

Reprezentantele României, Ale
xandra Nicolau și Margareta Pe- 
revoznic, au întrerupt partidele

indife- 
vor fi 
între

prinsul 
întîlni 
meciul

din ultima rundă cu Zatulov- 
skaia și, respectiv, Aronson. Alek
sandrin a cîștigat la Heemskerk. 
Partidele Gresser—Stadler
McGrath—Konarkovska 
cheiat remiză. Restul 
rupte.

Pînă la disputarea 
întrerupte, clasamentul 
toarea înfățișare: Kușnir 13’/2 p. 
Zatulovskaia 12 (1) p, 
12 p, Kozlovska U1/2 P, Nedel- 
kovici și Kislova l01/2 (1) p,
Aleksandria 10 p, Nicolau 9y2 
(1) p, etc. Margareta Perevoznic 
are 6 puncte și o 
ruptă.

Și
s-au în- 
— între-

partidelor 
are urmă-

Stadler

partidă între-

Pregătiri pentru „Olimpiada albă"
f (Urinare din pag. 1)

crează cu entuziasm șl mai ales 
cu ambiție, pentru că săptămînă 
preolimpică din ultimul sezon 
hibernal a scos la iveală prea 
multe șl grave defecțiuni. Ne a- 
mintim că iarna trecută, în ciuda 
protestului francez, Federația in
ternațională de bob a declarat 
că pîrtia de la Alpe d'Huez pre
zintă erori de construcție, ceea 
ce a dus la anularea campiona
tului mondial de bob 4 persoane.

Tocmai în acest sector se de
pun eforturile cele mai substan
țiale. încă în vară s-au efectuat 
pe pistă diverse lucrări. S-au re
profilat unele viraje, pentru a su
prima defectele care făceau pe
riculoase intrările și ieșirile. 
Fundul pistei a fost înălțat, ceea 
ce a impus și ridicarea borduri
lor superioare la viraje. Trei 
dintre aceste viraje au fost do
tate cu sisteme de înghețare ar
tificială, ceea ce va permite men
ținerea calotei de gheață pe 
crestele curbelor celor mai ex
puse la soare. Serpentinele refri
geratoare (două cu amoniac, una 
cu azot) vor fi recuperate după 
J. O. și folosite la un patinoar 
artificial în stațiunea Alpe 
d'Huez.

Soarele pare- să fie dușmanul 
cel mai de temut al pîrtiei de 
bob. Părțile exterioare ale vira
jelor, inițial ziduri de beton (e- 
vident sensibile Ia variațiile de 
temperatură), vor fi marcate cu 
straturi de piatră și de pămînt. 
In plus, pentru a atenua ardoa

rea razelor solare, în punctele 
critice vor fi plasate ecrane pro
tectoare.

Operația de înghețare a pîrtiei 
— care este prevăzut* pentru 
mijlocul lunii noiembrie — va fi 
efectuată cu ajutorul a zece spe
cialiști austrieci, cunoscători ai 
tehnicii atît de delicate a manipu
lării dispozitivelor de înghețare.

Experții internaționali s-au de
clarat, de astă dată, de acord cu 
lucrările întreprinse și cu cele 
proiectate. Rămîne să se declare 
mulțumiți Panțuru et compania.

Și alte lucrări de finisare sînt 
în curs. La Chamrousse pista de 
slalom uriaș, aplatizată, curățată, 
se prezintă acum ca o adevăra
tă masă de biliard. Pîrtia de să
niuțe de la Villard-de-Lans a fost 
și ea ameliorată, avînd și trei 
pasarele care vor permite specta
torilor să urmărească proba, sau 
să circule de pe o parte pe alta. 
La Autrans, buldozerele parcurg 
neîricetat cei 130 km ai traseului 
pentru probele de fond (inclusiv 
pistele de antrenament). Zilele 
trecute s-au încheiat lucrările la 
trambulinele pentru sărituri de 
la Saint4Nizier.

Am menționat o mulțime de 
numiri geografice, mai puțin cu
noscute cititorilor români, dar 
cu care vor trebui să se obișnui- 
iască, întrucît în preajma datei 
de 6 februarie 1968 (ziua deschi
derii J. O. de iarnă de la Gre
noble) și timp de două săptămîni 
după aceea, le vor auzi foarte 
des.

|i. adm iu.Italia :

în
de 

ma- 
Un- 
alte 
în- 

este re- 
maestru 
obținut

La Winnipeg 
cepul turneul 
șah, Ia care participă mari 
eștri și maeștri din U.R.S.S., 
garia, S.U.A., Danemarca și 
țări. La această importantă 
trecere șalustă, România 
prezentată de marele 
Florin Gheorghiu. El a
remiză în primele două partide 
susținute.

în clasament, după două run
de, conduce Keres cu l'/2 p. ur
mat de Spasski și Larsen 1 (1) p, 
Gheorghiu, Benko, Darga, Szabo 
și Matanovici 1 p. în runda a 
doua, Gheorghiu a remizat cu 
Matanovici, Keres a cîștigat la 
Kagan, Szabo a remizat cu Darga, 
Spasski a întrerupt în poziție 
complicată cu Larsen.

(Agerpres)A — 
întrecerilor din 

■ campionatului 
masculin,

5 
a 

cadrul grupelor 
european de baschet 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : grupa A (la Helsinki): 
Cehoslovacia —■ România 69-51 
(33-23), Iugoslavia — Polonia 
65-69 (32-35), Finlanda — Belgia 
82-62 (36-29), Spania — ~ '
79-71 (39-29),- grupa B (la 
pere: U.R.S.S. — Italia 
(57-44), Bulgaria •— Izrael 
(30-24), Grecia — R. D. Germană 
56-69 ( 29-29), Franța —• Ungaria 
56-51 (26-23). Clasamente: grupa 
A: 1. Cehoslovacia 13 p, 2.. Po
lonia 13 p, 3. Finlanda 12 p, 
4. ROMÂNIA 11 p, 5. Iugoslavia 
11 p, 6. Spania 9 p, 7. Belgia 
p, 8. Olanda 7 p,- grupa B: 
U.R.S.S. 14 p, 2. Bulgaria 11 
3. Italia 11 p, 4. Izrael 11 p, 
Grecia 10 p, 6. Franța 10 p, 
Ungaria 9 p, 8. R. D. Germană 
8 p.

HELSINKI, 
în ultima zi

Olanda 
Tam- 

105-91
78-61

8
1. 
p,
5.
7.

Vineri este zi de pauză. Sîm- 
bătă se vor disputa meciurile 
„în cruciș" (locul I din grupa A 
iu locul II din grupa B, locul II 
lin grupa A cu locul I din grupa 

vor 
de- .

Deci,”’"

3'di _
B ș.a.m.d.), iar duminică 
avea loc partidele care vor 
cide clasamentul final.
România se află în grupa pentru 
locurile 5-8 și va juca sîmbătă 
cu Italia.

Turneul
de la Brașov

BRAȘOV, 5 (Agerpres). în prima 
zi a turneului internațional femi
nin de baschet, au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Septemvri 
(Bulgaria) — Start (Polonia) 43— 
42’ (17—20), Voința (România) — Vo- 
ința-tineret (România) 40—35 (24— 
15).

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
O PRECIZARE PRIVIND REGU

LAMENTUL „C.C.E."

Cum se califică o echipă în tu
rul următor al „C.C.E.", dacă în 
urma celor două jocuri scorul 
general este egal ? Conform re
gulamentului, există trei criterii: 
se califică formația care mar
chează mai multe goluri în de
plasare (aceste goluri se du
blează) ; dacă egalitatea persistă 
meciul se prelungește cu cite 
două reprize de cîte 15 min.; 
dacă și după prelungiri scorul 
general rămîne egal, se recurge 
Ia sorți.

Prin urmare, și în „C.C.E." (ca 
și în „Cupa cupelor" și „Cupa 
orașelor tîrguri"), al treilea joc 
este exclus. Iată de altfel două 
exemple : Benfica Lisabona —
Glentoran Belfast 0—0 la Lisa
bona și 1—1 la Belfast. S-a ca
lificat Benfica avînd marcat un 
Jjol în deplasare, care a contat 
dublu. Dacă scoțienii ar fi cîștigat 
cu 1—0 meciul de la Kiev, s-ar 
fi calificat Dinamo Kiev, deoare
ce ea cîștigase meciul de la Glas
gow cu 2—1.

★
• Alte rezultate din competi

țiile europene : „Cupa cupelor": 
Lyon — Aris Luxemburg 2—1 
(în tur 1—0); „Cupa orașelor tîr
guri" : F. C. Barcelona — F. G. 
Zurich 1—0 (în tur 1—3); F. G. 
Porto — Hibernians Edinburg 
3—1 (în tur 0—3), Munchen 
1860 — Servette Geneva 4—0 (în 
tur 2=—2), Spora Luxemburg — 
Leeds United 0—9 (primul joc).

• După meciurile din campio
natul european desfășurate

Grecia—Austria 4—1, în campionatul european ! 40 000 de spectatori au 
asistat la acest meci, condus de Vasile Dumitrescu (România). Autorii golu
rilor : Sideris (3) care se vede în fotografie purtînd numărul 7 pe tricou, 
Papaioaniu, respectiv Grausam.

miercuri seara clasamentele gru-
• pelor respective se prezintă ast

fel :
GRUPA A III-A

4. U.R.S.S. 
<2. Grecia
3. Austria
4. Finlanda

4 4 0 0 15-s- 5 a
4 2 11 7—7 5
4 112 6—9 3
6 0 2 4 5—12 2

Urmează meciurile : Austria —
U.R.S.S. (15. X.), Grecia —
U.R.S.S. (31. X.) și Austria — Gre-
cia (5. XI.).

grupa A V-A
>1. Ungaria 5 4 10 15— 4 9
e. Olanda 6 2 13 11—11 5
3. R. D. Germană 4 112 6—8 3
4. Danemarca 5 113 4—13 3
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•Urmează meciurile : R. D. Ger
mană — Danemarca (11. X.) și 
R. D. Germană — Ungaria (29. X.).

• Mîine la Hamburg, un meci 
hotărîtor în grupa a IV-a : R. F. 
a Germaniei — Iugoslavia. Pen
tru a obține calilicarea, Iugosla
via are nevoia de un scor egal.

® în turneul preolimpic (zona 
asiatică) de la Tokio după trei 
etape conduc Japonia și Coreea 
de sud cu 6 p. Priina clasată 
participă Ia turneul final al J. O. 
din Mexic.
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