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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Prin telefon de la trimișii noștri speciali, V. PĂUNE SCL) și GH. NICOLAESCU

Cu 24 de ore înaintea meciului de pe Nepstadion

încheierea lucrărilor
Plenarei C.C. ai P.C.R

In zilele de 5 ți 6 octombrie 1967 a avut loc ședința 
- = C-—Central al Partidului Comunul

Budapesta a primit cu 
un cer senin de toamnă 
cele două selecționate ro
mânești care vor juca sîm- 
bătă pe Nepstadion (seni
orii) și M.T.K. (juniorii).

Cele două întîlniri inter
naționale ce se vor des
fășura aici sînt așteptate 
cu mare interes. Fotbaliș
tii unguri au repurtat în 
ultima vreme un șir de 
succese pe plan interna
țional. fapt care a făcut 
să le crească simțitor cota 
în fața publicului. întreaga 
presă budapestană a- 
cordă spații largi „careu
lui* de întîlniri ce vor 
avea loc aici, la București- 
și Timișoara. Fotbaliștii ma
ghiari se află cantonați de

t

de 
fi-

cîteva zile la hotelul 
la Nepstadion, unde își 
nisează pregătirea în vede
rea întîlnirilor de mîine 
(n.r. azi). Firește, prima vi
zită am făcut-o la Nepsta
dion, dornici să obținem, 
pentru cititorii noștri, ul
timele noutăți din lotul 
gazdelor. Interlocutori — 
cițiva dintre fotbaliștii ma
ghiari, precum și antreno
rul lor, Rudolf Ilovszki, 
care l-a succedat pe La jos 
Baroti 
nică
„Știu 
seară, 
va fi 
întrucît un rezultat pozitiv 
la Budapesta constituie un 
însemn prestigios pe car

a oricărei e- 
însă. că ju-

vizită 
Cred, 
mei vor face totul 
a menține neîntre-

la conducerea teh-
a

că
ne-a spus Ilovszki — 
dificil pentru noi.

reprezentativei.
meciul de mîine

tea de 
chipe. 
cătorii 
pentru 
ruptă seria victoriilor rea
lizate pe Nepstadion (n.r.— 
în ultimii ani, fotbaliștii 
maghiari n-au cunoscut în- 
frîngerea pe teren pro
priu).

în ce privește noutățile, 
am o problemă în apărare. 
Szucs s-a accidentat (întin
dere muscnlară), In meciul 
pe care Ferencvaros l-a 
susținut Ia Szeged și locul 

. său va fi preluat de Panc- 
zics. De asemenea, o altă 
„piesă* care a căzut este 
mijlocașul Gorocs (ruptură 
musculară în partida cu 
Spartak Tîrnovo). Locul său 
va fi ocupat de Mathesz,

jucător cu experiență, 
ticipaut la campionatul 
mondial din Anglia. Așa
dar, echipa va cunoaște 
următoarea alcătuire: TA- 
MASZ — KAPOSZTA, MA- 
TRAI, PANCZICS, IHASZ — 
MATHESZ, RAKOSI — 
BENE, VARGA, ALBERT. 
FARKAS. 1—4—2—4 doar 
pe hîrtie, întrucît Matrai 
va opera în fazele de apă
rare ca un „libero", în 
timp ce pe locul său se va 
replia Mathesz. La mijloc, 
în această situație, trioul 
Varga—Albert—Rakosi*.

Și, fiindcă veni vorba de 
Rakosi, să consemnăm aici 
scurta convorbire avută cu

par-

(Continuare in pag. a 5-a)

România (i)—Kx ul I la campionatul 
balcanic de tenis de inasă

ANKARa 6 (Agerpres). Ieri 
s-au încheiat la Antalya cam
pionatele balcanice pe echipe 
la tenis de masă. Da fete, lo
cul I a fost ocupat de echipa 
României, iar la bărbați de 
cea a Iugoslaviei. Iată clasa
mentele. FETE : 1. România 
8 p; 2. Iugoslavia 6 p; 3. Bul
garia 4 p; 4. Grecia 2 p; 5. 
Turcia 2 p; BARB ATI : 1. Iu-

goslavia 8 p; 2. România 6 p;
3. Bulgaria 4 p; 4. Grecia 2 Pî 
5. Turcia 0 p.

Steaua

Schulz (nr. 5) și Szabo Iși dispută balonul la mijlocul terenu
lui. In fund, Ott (nr. 10) și Kroner urmăresc duelul lor. Ima

gine din meciul România — R. F. a Germaniei (10—3).
Foto : A. Neaga

în turneul internațional de polo

Concurs atletic internațional 
la Poiana Brașov

Azi și mîine, pe stadio
nul sportiv din Poiana 
Brașov, 
tiinirea 
țională 
regiunii 
clubului 
Cerveno Zname.

din 
va avea loc în- 
atletică interna- 

dintre selecționata 
Brașov și cea a 
bulgar T.S.K.A.

și Politehnica —
Ieri, la Helsinki, s-au tras 

la sorți jocurile din cadrul 
„C.C.E.- la baschet. In primul 
tur, campioanele țării noa
stre intllnesc : Steaua pe Pa- 
nathinaikos — campioana Gre
ciei la masculin șl Politehnica 
București pe Gâzi Egidim — 
campioana Turciei, la feminin.

In caz că se califică. Steaua 
urmează să intilnească in tu
rui II pe Invingătoarea dintre 
Honved Budapesta și Zadar

Pe linia frumoasei com
portări din acest turneu, se
lecționata Bueereștrâlui a în
registrat ieri un nou succes, 
de data aceasta in fața re
dutabilei formații a R.S.S. 
Azerbaidjcne. După două re
prize egale, poioiștii noștri 
au atacat în trombă, concre- 
tizînd trei contraatacuri ra
pide. în min. 12, 27, ei con
duceau cu 5—2 și se părea că 
scorul va lua proporții. Spor
tivii sovietici au echilibrat 
însă destul de repede situa
ția de pe tabela de marcaj, 
profitînd de o serie de ezitări 
ale apărării bucureștene 
(4—5 în min. 14,59). în ulti
mul! „sfert", fiecare echipă 
a mai înscris de două ori. 
Scor final: 7—6 (0-0, 2-2, 
3-2, 2-2) pentru echipa Bucu- 
reștiului.

, M. Manguillot (Spania) a 
condus — atent — ieri cel de 
al 125-lea meci internațional 
din cariera sa. Au evoluat: 
BUCUREȘTI: 
Mureșan) 
Novac 2, 
Kari, Rusu, Mihăilescu; 
R.S.S. AZERBAIDJANĂ: Su- 
bert — Birizov, Kravcenko, 
Savin, Bobrov, Bortkievici 5 
(toate din 4 metri), Moghile- 
vit, Volcov, Singer, Trifonov.

Tot ieri după-amiază. se
lecționata R.F. a Germaniei a 
realizat prima victorie din 
cadrul turneului internațio-

Bogdan (P.
Zamfirescu 3,

Popa 2, Țăranu, 
Rusu,

nal de polo pe care II găz
duiește Capitala țării noas
tre. Apârindu-se cu multă 
atenție și valorificind forța 
superioară de șut, echipa 
vest-germană a cîștigat pe 
merit o partidă viu disputa
tă. spectaculoasă- Scorul a 
fost strins în majoritatea 
timpului, învingătorii nereu
șind să se detașeze decît în 
ultimele două minute ale 
partidei. Scor final : 6—3 (0-0, 
2-2, 2-0, 2-1) in favoarea re
prezentativei R.F. a Germa
niei.

Bun arbitrajul dr. I. Dră- 
gan (România). Au înscris : 
Schumann 2, Weeke 2, Seitz 
și Ott de la învingători, res
pectiv, Nemeth 3 de la în
vinși.

Turneul se încheie astăzi 
după-amiază cu două partide 
atractive : București — R.F. 
a Germaniei și România — 
R.S.S. Azerbaidjană. Primul 
joc este programat la bazinul 
Dinamo, de la ora 16.

plenară a Comitetului Central 
Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate directivele 
cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- 
conomiei naționale, corespunzător condițiilor noii etape 
de dezvoltare socialistă a României, precum și principiile 
de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-terito- 
riale a României_ ți ale sistematizării localităților rurale. 
Plenara a hotărît ca aceste documente să fie supuse, 
după o largă dezbatere publică, aprobării Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Român.

Plenara a dezbătut ți aprobat în unanimitate propune
rile cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare, 
de premiere ți normare a muncii. Plenara a hotărît ca 
în cursul anilor 1968-1969 să se continue acțiunea de ma
jorare a salariilor, începută în 1967 prin creșterea sala
riilor mici, astfel îneît ea să cuprindă toate categoriile 
de salariați. Aceasta va contribui la îndeplinirea sarcinii 
puse de Congresul al IX-lea al P.C.R. cu privire la creș
terea salariului real cu circa 25 la sută în 1970 față de 
1965. Aplicarea măsurilor de îmbunătățire a sistemului de 
salarizare se va face experimental și eșalonat pe ra
muri, astfel îneît în 1970 să se generalizeze în întreaga 
economie.

Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate propune
rile cu privire ta dezvoltarea construcțiilor de locuințe, 
îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ 
și noul regim al chiriilor. Aceste propuneri vor fi supuse 
dezbaterii publice.

Plenara a adoptat în unanimitate hotărîrea cu privire 
la convocarea Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor din plenară au luat cuvîntul 
tovarășii : Florian Dănălache, Gheorghe Călin, Ion Cotoț, 
Teodor Haț, Nicolae Agachi, Gheorghe Petrescu, Miu 
Dobrescu, Nicolae Vereț, Mihai Roțianu, Gheorghe Vasi- 
lichi, Constantin Pîrvulescu, Valter Roman, Barbu Zaha- 
rescu. Ion Cosma, Tudor lonescu, Dumitru Turcuș, Emil 
Dragănescu, Alexandru Sencovici, Alexandru Codarcea, 
Nicolae Bădescu, Dumitru Bejan, Vasile Malinschi, Bujor 
Almășan, Constantin Scarlat, Dumitru Petrescu, Mihai 
Levente, Gheorghe Stoica, Ion Turcu, losif Uglar, Simion 
Bughici, Emanoil Florescu, Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Coliu.

Tn încheierea lucrărilor plenarei a vorbit tovarășul 
Nicolae Ceauțescu.

ÎN „C.C.E." LA BASCHET 

Panathinaikos (m) 
Gâzi Egidim (f)

(Iugoslavia), iar Politehnica 
București pe ciștigătoarea din
tre M. T. Budapesta—A.M.V.G.
Amsterdam.

Cluj-Cracovia 60-47 (31-28)

Turneul international de baschet de la Brașov
BRAȘOV, 6 (prin telefon). 

In ziua a doua a turneului 
feminin de baschet care se 
desfășoară in sala Tractorul 
din localitate, au fast înre
gistrate următoarele rezul-

tate: Septemvri (Bulgaria) 
— Voința-tineret (România) 
51—50 (24—18) după prelun
giri, Voința (România) — 
Start (Polonia) 50—48 (26-23). 
Turneul se încheie simbătă

CLUJ, 6 (prin telefon). — 
Intilairca internațională de 
baschet dintre selecționatele 
masculine ale orașelor Cluj și 
Cracovia a oferit un joc de 
bun nivel tehnic și spectacu
los. Cei mai buni au fost 
R oh ring și Stivam de la gaz
de, Moszak și Kasyk de la 
oaspeți. Victoria a revenit clu
jenilor c« scorul de 60—47 
(31—28). ,

GIMNAȘTII DIN NOU IN FAȚA ARBITRILOR

în capitala Bulgariei

București (tineret)-Sofia, la înot
O selecționată a tinerilor 

înotători bucureșteni a plecat 
la Sofia pentru o întrecere a- 
rnicală cu sportivii din capita-

la Bulgariei. Concursul va 
avea loc asțăzi și mîine in 
bazinul acoperit (de 50 m) 
din Sofia.

Azi și mîine, gimnaștii 
din botuijle republicane care 
se pregătesc pentru apropia
tele confruntări internațio
nale susțin noi concursuri de 
verificare. Băieții — azi de 
la ora 11 (exerciții impuse), 
fetele — azi, de la ora 16

(„impuse") și mîine, de la 
10,30- (exercițiile liber alese). 
Concursurile sînt programate 
la sala de la Complexul „23
August".

în foto: Gheorghe Tohă- 
neanu se antrenează la pa-
ralele.

Azi și mîine: 
un bogat program 

internațional de fotbal 
Azj și mîine, în cadrul 

campionatul!^ european de 
fotbal, se dispută două 
importante meciuri inter
naționale. „Capul de afiș* 
îl constituie întîlnirea de 
azi dugă amiază de la 
Hamburg dintre selecțio
natele R.F. a Germaniei 
și Iugoslaviei. în primul 
joc disputat anul trecut la 
Belgrad, victoria a revenit 
fotbaliștilor iugoslavi cu
1— 0 prin golul marcat de
Skoblar. Așadar, pentru 
calificare fotbaliștilor iu
goslavi le-ar fi de-ajuns și 
un scor egal. Din echipa 
gazdelor lipsește Becken
bauer, în timp oe iugosla
vii aliniază o formație 
completă, inclusiv Skoblar. 
Iată de altfel componenta 
celor două echipe: R.F.G.: 
Maier-HOttges, Patzke, 
Schulz, Weber-Roth, Sie- 
mensmayer, Overath-Mill- 
ler, Seeler, Lohr. IUGO
SLAVIA: Pantelici-Fazla- 
ghici, Brncici-Ramljak, Ra- 
șoveici, ~
Skoblar, 
tîlnirea 
italianul

Mîine, 
în campionatul 
Belgia susține meciul re
vanșă cu Polonia (în tur
2— 3). Tot mîine în mesi 
amicaL la Sofia, echipa 
Bulgarie# primește replica 
reprezentativei U.R.S.S.

Holțer-Zambata, 
Osim. Geaici. în- 
va fi condusă de 
Lo Bello.
la Bruxelles tot 

european,

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
OE CICLISM PE PISTĂ
Amînâtă din cauza ploiij 

finala campionatului repu
blican de urmărire pe echi
pe (4 000 m) va avea loc as
tăzi după amiază pe velo
dromul Dinamo. întrecerii» 
încep la ora 16. Mîine, de la 
ora 10, se va desfășura cursa 
cu adițiune de puncte, con" 
tînd ca finală a campionatu
lui național.



INVENTAR...

O Un ceas de aur și 100 lei 
(M. Georgescu)

• Un lănțișor de aur și 100 
lei (Uțu)

• 25 iei (Tîlvescu)
® 75 lei (Tufan)
® Un ceas „Atlantic" (Mano- 

lache)

lată lista — incompletă — 
a banilor și obiectelor sustrase 
fotbaliștilor de la Farul Con
stanța, din cabină, în timpul 
meciului de la Pitești, cu F. C. 
Argeș. (Deseori, cabinele sta
dionului sînt lăsate fără nici 
o pază)

Menționăm că vestiarul era 
tncbis, iar cheia se afla la 
constânteni, deci hoțul, fie că 
a avut o a doua cheie, fie că 
a folosit un șperaclu. De fapt 
n-are nici o importanță.

Am fi curioși să aflăm re
zultatele cercetărilor organelor 
locale ale miliției.

Pînă atunci, punem în gardă 
pe fotbaliștii care vor trebui 
să se dezbrace în cabinele 
stadionului din Pitești : „Lăsați 
în buzunare numai lucrurile de 
care... n-aveți nevoie !"

URAGANUL BEULAH LA... 
PLOIEȘTI

Ni se anunță naufragiul imi
nent al terenului de handbal 
apartinînd clubului Petrolul 
Ploiești (din strada Latină) unde 
au loc meciurile din campio
natele diviziilor A și B.

Tribunele arată ca după 
trecerea... uraganului Beulah. 
Poate chiar mai rău I (Sînt ne
cesare cunoștințe avansate de 
echilibristică pentru a nu că
dea de pe gradene...)

„Gospodarii" terenului în
fruntă cu tot curajul furtunile.

PUGILAT....

Meci de fotbal între chipele 
de copii ale școlilor generale 
nr. 1 Roman și Cotu Vameș. 
La o fază, controversată, pe 
teren își face apariția antre
norul școlii din Roman, ȘTE- 
FAN IONESCU, și-i cere so
coteala tușierului AUGUSTIN 
HfRJUI. Nervos, arbitrul încear
că să-l lovească pe antrenor. 
Acesta, fentează și aplică o 
directă de stînga adversaru
lui său, care se prăbușește la 
pămînt. Dar, înainte de a fi... 
numărat, arbitrul se scoală și-l 
lovește cu fluierul peste ochi 
pe antrenor, provocîndu-i o 
rană la arcadă... Bătaia s-a 
petrecut sub ochii înmărmuriți 
ai copiilor de pe teren și din 
tribune.

Simțim o teribilă senzație de 
jenă cînd scriem aceste rîn- 
duri I

Rubrică redactată de 
VALERIC CHIOSE si 
DAN GÂRLEȘTEANU 

după scrisorile corespondenților 
noștri

Tribuna 

schimbului 

de 

experiență

Floretistele și spadasinii 
bucureșteni și-au desemnat 
reprezentanții la finalele 
campionatelor republicane 
pentru juniori (16—20 ani). 
Concursurile, care au avut 
Ioc la „Drept”, s-au bucurat 
de o largă participare : 37 de 
floretiste și 23 de spadasini.

Proba feminină de floretă 
a scos în evidență pe concu
renta de la asociația sporti
vă S.P.O.B., Rodica Văduva. 
Ea a ocupat locul I în tur
neul final, cu 4 victorii (o 
singură înfrîngere, la Leila 
Irimia). Revelația concursu
lui a fost însă Ana Girbea 
de Ia Progresul, care a reu
șit să termine finala tot cu 
4 Victorii și a disputat un 
asalt de baraj cu Rodica Vă
duva. Girbea a pierdut cu

Piatra Neamț este ți
nui din numeroasele o- 
rașe ale țării care, in 
ultimii ani, și-au schim
bat radical infâțișarea. 
Situat intr-o regiune cu 
o mare pondere indus
trială, orașul și-a spo
rit simțitor dimensiu
nile. Centrul a fost mo
dernizat in proporție de 
sută la sută, au apărut 
cartiere noi.

Nota de inedit a ora
șului nu se limitează 
doar la noile construcții 
de locuințe și instituții. 
Amplasată pe malul 
Bistriței, la distanță nu 
prea mare de numeroase 
puncte de atracție — 
„marea" de la Bicaz, 
Cheile Bicazului și sta
țiunea de munte Lacul 
Roșu, cabanele din Cea
hlău și Rarău, monu
mentele culturale din 
nordul Moldovei din pe
rioada istoriei medie
vale a patriei, Piatra 
Neamț cunoaște o aflu
ență tot mai largă de 
oaspeți și prin acest 
specific turistic, tn drum 
spre asemenea obiecti
ve, vizitatori de pretu
tindeni (foarte mulți de 
peste hotare) fac aici un 
binevenit popas.

Turismul a cucerit, fi
rește, și numeroși locui
tori ai orașului, de toate 
virstele. ti veți intilni cu 
rucsacul in spate la fie
care sfirșit de săptăminâ, 
in concedii de odihnă, in 
vacanță. Cum iși satis
fac, in restul timpului, 
dorința de mișcare oa
menii muncii și, in gene
ral, tineretul din acest o- 
raș?

întrebarea a preocupat 
mult pe edilii orașului. 
Și, cu timpul, au apărut 
numeroase amenajări 
sportive, spații de joacă 
pentru copii, terenuri de 
volei, baschet, handbal, 
sectoare pentru atletism 
și gimnastică. Dat fiind 
volumul in continuă creș
tere al activității spor
tive, toate acestea nu 
constituiau decit rezolvări

parțiale. Trebuia ceva 
mai mult.

Din vara anului tre
cut, prin inițiativa or
ganelor locale, s-a pornit 
o acțiune de proporții 
puțin obișnuite: in „Par
cul de peste luncă", la un 
kilometru distanță de o- 
raș, a început trasarea u- 
nui complex sportiv. Era 
vorba de un proiect gran
dios, care cerea și un e- 
fort colectiv. O parte a- 
preciabilă din volumul 
lucrărilor urma să fie a- 
coperită prin muncă pa
triotică. Tineretul din 
Piatra Neamț a primit 
cu bucurie proiectul, a 
răspuns cu entuziasm la 
materializarea inițiativei. 
Calculele tehnicienilor a- 
rată că mai bine de 75 
la sută din volumul lu
crărilor a fost realizat 
prin efortul voluntar al 
tineretului, al oamenilor 
muncii. S-a reușit astfel 
ca in vara aceasta să fie 
inaugurat noul complex 
sportiv, unic pe meleagu
rile moldovene și, oricum, 
unul dintre cele mai fru
moase din țară.

*■
Am vizitat de curind 

acest complex sportiv. 
Terenurile de tenis, volei 
și baschet, încadrate în- 
tr-o zonă de pădure, sint 
„pardosite" cu zgură ro
șie de cea mai bună ca
litate. Alături, un bazin de 
înot, de dimensiuni olim
pice, prevăzut cu patru 
platforme pentru sărituri. 
Un alt bazin este desti
nat celor mici. El este si
tuat in mijlocul unor con
strucții liliputane (casa 
păpușilor, casa piticilor, 
grota urșilor etc.) for- 
mînd un mic paradis 
pentru cei care, deocam
dată jucindu-se, se ini
țiază in sport, iși formea
ză primele deprinderi de 
mișcare.

Pe toată fațada com
plexului, pe o distanță de 
aproximativ 500 m, spa
țiu pentru plajă, pe rna'- 
lul Bistriței. A fost ame

najată și o terasă-restau 
rant. A mai rămas de 
realizat instalația de în
călzire la cele două ba
zine. Este o completare 
absolut necesară, deoarece 
Bistrița are o temperatură 
scăzută chiar și in lunile 
de vară. O asemenea in-
stalație nu necesită chel
tuieli prea mari. Ea poa
te fi înfăptuită printr-o 
derivație a sistemului de 
încălzire al fabricii de 
cherestea „Steagul roșu", 
aflată vizavi, pe celălalt 
mal al Bistriței, la cca. 
100 m distanță.

Inițiatorii vor să mear
gă mai departe: să adau
ge complexului sportiv un 
teren de fotbal, amena
jări pentru atletism, por
ticuri pentru gimnastică. 
Spațiu este suficient. Și, 
un alt proiect : o bază 
nautică, intre ștrand și 
întreprinderea 
strucția”. O
bază ar impulsiona dez
voltarea sporturilor nau
tice nu 
ci și în întreaga regiu
ne Bacău.

★

„Recon- 
asemenea

numai in oraș,

Complexul sportiv de 
peste luncă nu este insă 
singura bijuterie a ora
șului Piatra Neamț. Tre
buie să-i adăugăm (nea
părat !) sala de sport a 
liceului „Petru Rareș", 
comună și pentru Școala 
sportivă. Reamenajată

după un proiect foarte 
ingenios (mărită de ia 
20 la 35 m), sala a și fost 
dată in folosință o dată 
cu deschiderea noului an 
școlar. O rezolvare feri
cită pentru orele de e- 
ducație fizică și de ac
tivități sportive, pe tim
pul iernii, pentru cei mai 
bine de 1 500 de elevi și 
eleve din aceste școli. 
Dar, ca sala de sport a li
ceului „Petru Rareș" să-și 
merite (integral) titlul 
de bijuterie, i-ar mai tre
bui ceva: o simplă ten
cuială exterioară. Pre
zența sălii in centrul o- 
rașului, intr-o succesiune 
de construcții ultramoder
ne, impune, firește, și 
o ținută exterioară co
respunzătoare.

O altă sală de sport 
aparține clubului „Cea
hlăul", fiind rezervată 
jocurilor sportive. Dimen
siuni : 42X-2S m. Este in 
plini construcție. Foarte 
curind se va trece la 
turnarea plafonului, la a- 
menajările interioare. 
Problemă de 2—3 luni, 
spun constructorii. Faptul 
că lucrarea este încre
dințată unui fost elev 
al Școlii sportive din 
Piatra Neamț (a se citi: 
un talentat baschetbalist). 
ing. Dan Timoșcov, repre
zintă un certificat de ca
litate și de operativitate.

Și ultima din șiragul

bijuteriilor sportive ale 
orașului — stadionul de 
sub Cozla. Nu este vorba 
de o construcție nouă 
Insă, vechiul stadion ca
pătă, ca și orașul, o în
fățișare aproape de ne
recunoscut. Instalații de 
încălzire, tribună de be
ton (parțial dată in folo
sință), pistă de atletism. 
Iar pentru viitorul apro
piat, încă un teren de 
fotbal pentru antrena
ment.

Să recapitulăm : com
plex sportiv in aer liber\ 
Bazin olimpic. Săli de 
sport. Stadion. Iată ce 
înseamnă să dovedești 
inițiativă, să manifești 
spirit de gospodar.

★
La Piatra Neamț nu 

mai lipsește absolut ni
mic pentru ea activitatea

TIBERIU STAMA

sportivă să aibă cu a-
devărat un caracter de
masă.

Pirtia este larg deschi-
să spre performanfă.
Edilii orașului și-au fi-
cut datoria. Acum este
rîndul sportivilor. Ce
spuneți, băieți ?

BaSa Mare

VESTI DIN SPORTUL LUPTELOR

Juniorii bucuresteni si-au» 9 desemnat finalistii...
4—1, dar a arătat că foarte 
curind va avea un cuvînt 
greu de spus în toate con
cursurile pentru junioare. 
Principala reprezentantă a 
clubului sportiv Progresul, 
Adriana Moroșan, a avut o 
evoluție mai puțin inspirată 
ca de obicei, ratînd prilejul 
de a termina pe primul loc. 
Ea a pierdut, intr-un asalt 
decisiv, Ia Rodica Văduva, 
cu 4—1.

La capitolul surprize se 
poate nota absența dintre 
floretistele calificate în fi
nala pe țară a Georgetei Or
fana (Universitatea). Iată — 
în ordinea rezultatelor obți
nute — și numele sportivelor 
care vor reprezenta orașul 
București la ultimul act al

competiției : 1. Rodica Vă
duva (S.P.O.B.), 2. Ana Gir
bea (Progresul), 3. Adriana 
Moroșan (Progresul), 4. Lelia 
Irimia (Progresul), 5. Lumi
nița Popescu (Gloria), 6. Eli- 
sabeta Păcureț (C.S.Ș.), 7. 
Maria Voinea (S.P.O.B.), 3. 
Mihaela Ștefan (Viitorul), 9. 
Gabriela Ștefănescu (Gloria), 
10. Magdalena Bartoș (Viito
rul).

La spadă — succes net al 
trăgătorilor de la Steaua. 
Clasament : 1. Al. Istrate
(Steaua), 2. Fl. Tudor (Stea
ua), 3. C. Bărăgan (Steaua), 
4. T. Chifor (Steaua), 5. D. 
Spîrlea (S.P.O.B.), 6. R. Ne
grea (Steaua), 7. S’. Ciocodei- 
că (Progresul), 8. FI. Rusu 
(Progresul).

CAMPIONII MARAMUREȘULUI 
LA „LIBERE"

Zilele trecute au avut loc la Baia 
Mare întrecerile etapei regionale a 
campionatului republican de lupte 
libere la care au participat 40 de 
sportivi din Satu Mare, Cărei, Si- 
ghetul Marmatiei și Baia Mare. Cu 
prilejul acestor întreceri au ieșit în 
evidentă citeva tinere, talente, ca 
Stefan Varadi și Ernest Ducas. Deși 
juniori, aceștia au obtinut dreptul 
de a fi prezenți la finala pe țară a 
campionatului republican de lupte 
libere — seniori, ce se va desfă
șura ia Timișoara, la începutul lunii 
viitoare.

Iată cei opt campioni ai regiunii 
Maramureș: cat. 52 kg. — St. Va
radi, 57 kg. — Era. Mihoc, 63 kg. 
— I. Paulovici, 70 kg. — El. Ber- 
aath, 78 kg. — I. Doroș (toți de la 
A. S. Unio Satu Mare), 87 kg. —- 
E. Ducas (Mecanizatorul Cărei), 97 
kg. — I. Vintiu, -f- 97 kg. — I. Pop 
(ambii de la Chimistul Baia Mare). 
O COMPETIȚIE CARE SE AMINA 

MEREU
în urmă cu aproape un an, co

misia regională de lupte Maramu
reș a prevăzut în calendarul pe 
anul 1967 organizarea unei compe
tiții de lupte în memoria antreno
rului și arbitrului internațional Zol- 
tan Abrudan. S-a întocmit regula
mentul competiției, s-a fixat și data 
(27—28 mai) urmînd a se trimite in
vitații luptătorilor din Oradea, Ti
mișoara, Satu Mare, Marghita, Cluj 
și alte orașe. Intre timp însă, orga

nizatorii s-au răzgindit și au amînat 
concursul pe 17—Iff iunie, date la 
care n-a avut loc la Baia Mare nici 
o întrecere de lupte. Acum, nu se 
mai știe nimic despre această ini
țiativă, apreciată și de federația de 
specialitate ca folositoare în acțiu
nea de dezvoltare a sportului lupte
lor.

Așteptăm ca atit comisia regio
nală de lupte cit și organul sportiv 
regional să se hotărască: mai or
ganizează sau nu „Memorialul 
Abrudan" ?

V. Săsăranu — coresp.
O ATITUDINE REPROBABILA

Formația de lupte greco-romane 
I.G.O. Baia Mare, din campionatul 
categoriei B, a avut de susținut 
două partide dificile în cadrul eta
pei a III-a a competiției. Cum era 
și normal, sportivii au fost pregă
tiți și mobilizați din timp pentru în
treceri. La cîntarul oficial. însă, 
antrenorul a constatat cu surprin
dere că semigreul echipei lipsește. 
Așa că I.G.O. s-a prezentat pe „te
ren propriu" cu un om lipsă. Știți 
cine a fost ? Luptătorul Gh Gaidoț. 
profesor de educație fizică Ia Grupul 
școlar miner din localitate. Ne-a 
surprins această absență, dar ne-a 
mirat și mai mult răspunsul dat an
trenorului, care i-a reproșat faptul 
că n-a fost prezent la reuniune așa 
cum promisese. „Se poate pierde și 
fără mine" (1 I I) a spus pe un ton 
ironic Gh. Gaidoș.

T. Tohătan — coresp. principal
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Există o nedumeri

re. în cronica memo
rabilei finale Ilie 
Năstase-Ion Țliiac 
scriam despre „un 
echilibru valoric în
tre adversari”. Ni se 
reproșează această a- 
firmație, pe baza 
faptului că meciul 
s-a încheiat în numai 
trei seturi, iar două 
dintre acestea la di
ferențe apreciabile : 
6—4, 6—2, 6-3. Să 
dăm deci explicațiile 
cuvenite.

Privind doar cifre
le scorului, oricine ar 
fi tentat să creadă 
că, într-adevăr, în
vingătorul s-a distan
țat cu ușurință, că 
am asistat la o vic
torie fără drept de 
apel a noului 
pion.

Pentru
n-au asistat 
lă vom face 
tă descriere 
lor luptei,

cam-

care 
fina- 
scur- 
laze-

cei 
la 
o 
a
comple- 

tind aprecierile ge
nerale din cronica de 
marți. Este adevărat 
eă Năstase a condus 
de la începutul fie
căruia dinți e seturi, 
beneficiind și de ser
viciul primului gheru. 
La 2—1 pentru Năs
tase (setul I), serveș
te Tiriac. Scorul de
vine : 40—0. Năstase
recuperează — surprin
zător — punct după 
punct, egalează Și 
ciștigă ghemul, dis- 
tanțîndu-se pentru 
prima oară. El avea 
să repete asemenea 
serviciu încă de șapte 
ori de-a lungul par
tidei ! După răstur
nări de scor, adesea 
neașteptate, cei doi 
finaliștl s-au regăsit 
la egalitate : 4—4.
Contra serviciului lui 
Năstase, fostul cam
pion ia conducerea 

cu 40—30. Tiriac vine 
la fileu decis să mar
cheze încă un punct 
— hotărîtor pentru 
set — dar este sto
pat cu un „lob San
tana” executat cu vir
tuozitate de tinărul 
său adversar. Egali
tate și apoi avantaj 
de ambele părți, re
petat pînă cînd Năs
tase, după o luptă 
acerbă, ciștigă în 
sfirșit ghemul. 40—0 
pentru Tiriac în ghe
mul următor... Și, din 
nou
Năstase
ce 
el 
clarviziune
re orice 
tactică a 
lui și îl 
cedeze în 
cestui set 
disputat.

Setul secund îl 
rată pe Ilie Năstase 
în aceeași vervă deo-

Ilie 
din 

bine, 
cu

egalitate, 
joacă 

în ce mai 
anticipează

uimitoa- 
intenție 

adversaru- 
obligă 
finișul 
extrem

să
a- 
de

a-

Tiriac si I/ie ,V&stose, 
la schimbarea temuslui.

Cei doi competitori, Ion 
intr-un moment de răgaz

var. Diferența 
se reduce a- 
1—3 și 2—3.
un nou mo

și
serviciu,

iese cu
Urntea- 

inter- 
termi- 

în care .
pare

sebită, 1-0, 2-0, 3-0... 
încă o dată. Ti
riac ratase un ghem 
in care conducea cu 
40—15. Nereușitele 
lui sânt aproape inex
plicabile- Mingi pu
ternice, bine dirijate 
aterizează, totuși, la 
milimetru dincolo de 
linia de 
de scor 
pol la
Survine
ment important 
jocului: la
Tiriac are 40-0, 40-15, 
40—30 și aci, un 
smeci de la mijlocul 
terenului
mult afară... 
ză singurul 
val (pînă la 
narea setului)
fostul campion 
resemnat în fața u- 
nui adversar supe
rior. El este mult mai 
combativ în setul III, 
deși ratează încă trei 
ocazii de a puncta: 
0—2, după 40—30; 0—3, 
după 40—0 ; 1—4,
după 40—15. Acum, 
intr-adevăr, nimic nu 
mai putea sta in ca
lea virtualului cam
pion. Meciul s-ar fi 
încheiat 
conform 
bitrului 
dar Ilie
acceptă să profite de 
o minge dubioasă și 
cere repetarea... Un 
gest sportiv care me
rită a fi consemnat. 
Reintrat in mină, Ti
riac se apropie de la 
1—5 la 3—5, dar ulti
mele atacul i, la 
de strălucite, ale 
Năstase, pun c 
(după patru i 
boluri egalate) 
lupte pasionante 
prunul pină în 
mul minut.

Nu facem o

și cu 6—1, 
deciziei ar

de scaun, 
Năstase nu

plă figuri de stil spu- 
nind că, dacă Hie 
Năstase ar fi jucat 
la fel de bine și îm
potriva lui Gisbert, 
echipa Spaniei n-ar 
mai disputa acum fi
nala interzone a „Cu
pei Davis* I Este toc
mai ceea ce am dori 
noi pentru viitor: 
să-l vedem pe proas
pătul campion al Ro
mâniei jucând me
reu la valoarea lui 
cea mai bună, fără 
acele fluctuații care 
intervin uneori in e- 
voluțiile sale.

Evident, asistăm la 
un moment important 
în' evoluția tenisului 
nostru. într-un fel, 
este reeditarea acelui 
schimb de generații 
petrecut cu opt ani 
în urmă 
fruntea 
Gheorghe 
trebuit să 
feta lui Ion Tiriac. 
Situația diferă, însă, 
învinsul de acum este 
un jucător în plină 
vigoare, care are tot 
dreptul să aspire la 
revanșă. In actualul 
sezon, scorul întâlni
rilor dintre cei doi
tenismani este de
2—1 pentru Năstase. 
La apropiatul derbi 
Steaua-Dinamo, din 
cadrul campionatului 
pe echipe (14—15 oc
tombrie), scorul 
poate majora sau 
deveni egal.

Din această cursă 
dintre doi mari ri
vali, pe terenul de 
spost, devenițl coe
chipieri și prieteni, 
tenisul românesc nu 
axe decât da câștigat.

cînd, în 
ierarhiei, 

Viziru a 
predea șta-

se
va

sim-
C. COMARNISCHI 

RADU VOIA

RECENZIE
Am fost și noi „bpboci”, odată. 

Pășind pragul casei cenușii, des
chideam ochii mari, întindeam u- 
rechea, căutînd să percepem tot 
ce ține de această minune severă 
care se cheamă Universitate. Ah, 
ce plăcut suna acest cuvînt, nu
mind limanul aspirațiilor noastre 
tinere, ultim popas în drumul spre 
desăvîrșirea în viață !

Inițierea în temă ne-o făceau 
profesorii, sau vreun coleg mai 
vîrstnic, doritor de a ne vedea 
cît mai repede trecuțl cu toată 
ființa dincolo de fruntariile care 
fac separația dintre muritorii de 
rînd și studenți.

Unii se acomodau mai repede, 
se integrau cu ușurință în ambi
anța „Almei”. Altora le era greu 
să scape de acel puf novice, stig
mat dăinuind și cite un semestru

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

MERGI CU
putea 
inde-

aces-

intreg, pină clnd bobocul 
în sfirșit să-și ia zborul de 
pendență.

Iată, inițiative întîmpinind
te firești cerințe ale inițierii uni
versitare ne pun acum în mină 
și un ghid scris, un Vade Mecum 
menit să îndrume pașii studentu
lui din primul an de institut Este 
vorba de „Ghidul studentului” de 
la I.C.F., o broșură cu aspect mai 
mult decit onorabil, deși tiparul 
și prezentarea s-au făcut cu forțe 
proprii, sub impulsul entuziasmu
lui și mai puțin susținute de posi
bilități grafice concrete. Este, în 
principal, opera — o știm — a 
incorigibilului îndrăgostit de școa
lă și sport, conferențiarul universi
tar Mihai Epuran, ajutat de un 
colectiv în care semnează, ca re
dactor, Zoe Demetrescu, Ștefan

încheiatul raliu automobilistic al 
României ne prilejuiesc cîteva teme 
de meditație. Sîntem în prezenta 
unui sport foarte tînăr în țara 
noastră,* ale cărui „defecte de 
creștere' trebuie considerate une
ori cu condescendență. Ceea ce 
nu înseamnă, firește, că toată vina 
poate fi aruncată în cîrca unor 
bieți arbitri și cronometrorj im
provizați, diletanți în materie. Tim
pii înregistrați anapoda, clasa
mentele întocmite fără noimă, re
viziile tehnice superficiale și o 
seamă de alte erori, semnalate 
de presă la vreme, au întristat 
pe iubitorii sportului automobi
listic, impunînd mai mult deciț o 
analiză locală.

Mii de oameni care au pus 
mina pe volon mai de demult 
sau mai de curînd, vor să guste 
nu numai plăcerea utilitară a 
automobilului, ci și plăcerea • (nu 
tocmai gratuită I) □ unui sport 
mecanic. Performanțele celor doi 
Campbell, ale lui Juan-Manuel 
Fangio, Stirling Moss, Jim Clarlc 
sou Graham Hill înflăcărează 
imaginațiile. Unii vor să le se
mene. Alții, doar să-i urmeze, 
păstrând proporțiile (normale). 
Pasiunea pentru turism-auto, pen
tru bricofajul mecanic, pentru în
trecere in sine (cu tot ce cuprinde 
sportiv această noțiune) - iată 
argumentele celor ce foc primii 
pași spre automobilismul sportiv. 
Răspunzind acestor năzuințe și 
urmind o tradiție (nu faimoasă, 
dar oricum existentă). Automo
bil Cubul Român și-a mobilizat 
aderenții într-un codru organizat, 
Incercind să le gireze activita
tea. N-am greșit cuvîntul : doar 
să le-o gireze, r»u să o și 
drame. Astfel, greșelile de 
bertate de care aminteam 
pot primi, în toate cazurile, 
cumstanțe atenuante.

Abordăm, firește, numai 
blemele automobilismului 
tiv (ceea ce nu exclude 1 
turismul-auto). Ne gîndim, 
acest sens, la A.C.R. ca la

automobilistic, prin competiții mai 
puțin pretențioase, limitate zonal 
și în general mai spectaculoase? 
De pildă : probe de consum 
(cine consumă mai puțin carbu
rant. pe un traseu dat, ceea ce 
implică o bună reglare a carbu
ratorului și implicit o mai bună 
cunoaștere a motorului ; probe 
cărora francezii, cu imaginație 
fecundă, le-au atașat și o deviză: 
„consommer peu, c'est aussi une 
performance* 1) ; probe de înde- 
mînare, numiite cu o expresie 
orientală și gymkana (probe în 
care alegerea obligațiilor, obsta
colelor și manevrelor lasă loc ne
limitat fanteziei organizatorilor ; 
probe care pe vremuri l-au reve
lat ca automobilist pe dr. Titu 
Manicatide); probe de demaraj 
pe 400 m cu start de pe loc 
(probe de test uzuale chiar și la 
uzinele constructoare). Asemenea 
probe simple (a căror listă e 

de a fi epuizată) cer 
organizatorice reduse, 
desfășurare limitate, o- 
schimb spectacole otră-

departe 
mi|fooce 
spații de 
ferind In 
gătoare

în- 
pu- 
nu 

cir-

pro- 
spor- 
totjși 

, în 
____ ___ , ._ _____ ___  j un 
club adevărat, o bibliotecă teh
nică vie, un atelier de schimburi 
de experiență, o școală a bunu
lui (și corectului) pilotaj, un ca
talizator, în sens unic, de pa
siuni comune. Aceasta ar trebui 
să fie prima menire a unui club 
automoGilistic. Din păcate, A.C.R. 
a încercat să sară etapele fi
rești, să atace cursurile universi
tare înainte de a absolvi școala 
elementară. Raliurile internațio
nale care ne-au parcurs țara în 
ultimii ani au deschis apetituri. 
Dor imitația lipsită de un fond 
serios nu avea sorți de izbîndă.

A.C.R. a vrut să facă dintr-o 
dată pași prea mari, asumîndu-și 
organizarea unor raliuri republi
cane pline de obligații și respon
sabilități. Nu ar fi fost mai cu
minte să înceapă treptat obișnui- 
rea opiniei publice, dar și o

★
Raliurile, marile raliuri, sînt 

probe pretențioase, pentru a că
ror organizare temeinică A.C.R. 
dovedește că nu are deocamdată 
capacitatea 
materialele ___________ ____
nomețre potrivite curselor auto
mobilistice, mijloace de semnali
zare, ustensile moderne pentru 
controlul tehnic al automobilelor 
etc îi lipsesc cadrele organizato
rice și de arbitrai, competente, 
bine instruite; n-or fi lipsită de 
interes înființarea grabnică a 
unei școli simple (a unui curs) 
de arbitri și cronomeirori.

Pentru a servi cu adevărat in
teresele sportului automobilistic 
din țara noastră, pentru a co
ordona și îndruma activitatea u- 
nui sport cu aderenți din ce în 
ce mai mulți (care, prin cotiza
țiile lor, sprijină existența institu
ției), autodubul republican ar 
trebui poate să-și revizuiască în
săși configurația organizatorică, 
să ia măsuri urgente pentru a 
veni în întîmpinarea nevoilor și 
doleanțelor proaspeților automo- 
biliști care-și pun nădejdea în 
A.GR. Sediul său să devină un 
club și nu o suită de ghișee biro
cratice. Este necesară o biblio
tecă bine garnisită cu manuale 
tehnice, cu volume documentare, 
cu biografiile marilor automobi- 
liști, cărți în limba română sau în 
limbi străine. Este necesar un 
centru de largă informare tehnică 
și practică, putînd da relații des
pre stațiile de service, despre 
piesele de schrmb, despre 
tele automobilistice, putînd fur
niza hărți automobilistice 
Membrii clubului trebuie să

rtecesoră. îi lipsesc 
trebuincioase : cro-

ru-

etc.
_____  _______ ____ se 

simtă ca într-o mare familie, la 
căminul căreia sfaturile să fie

părintești, înțelepte. Din păcate, 
pînă astăzi nu am auzit de nici 
o convocare menită să-i reu
nească pe membrii A.C.R. pentra 
dezbaterea vreunei probleme <-țș- 
re-i interesează. Clubul să înles- 

DeriodiCe, 
bune ex-

nească, prin întîlniri 
transmiterea celei mai „„
periențe (eventual prin formarea 
unor cercuri înglobînd posesorii 
de automobile de aceeași marcăi 
Și de același tip). în acest scop 
Insă ar trebui antrenați, spre 
conducerea tehnîco-sportivă a 
destinelor clubului, tn mod logîfi, 
indispensabil, marii noștri auto* 
mobilișH (Petre Cristea, 'AI. Frim, 
Al. Devasal, Al. Gheorghiu, Col* 
ceag ș. a.), autorii de manuaîe 
pentru automobiliști, vechii parti- 
cipanți la marile raliuri interna» 
fionaje, excelenții ingineri și me- 
canici-auto (teoreticieni și practi
cieni). Bogata experiență a a- 
cestor specialiști trebuie * într-un 
fel valorificată. N-ar strica a 
publicație de specialitate a clu
bului, precum or bucura pe mem
brii săi să primească o insignă 
distinctivă și, în orice coz, o 
emblemă A.C.R. pe care ar eta
la-o cu mîndrie pe fațada auto
mobilului lor.

Activitatea unui dub automobi-» 
fistic nu exclude de loc latura 
turistică, dar nici nu i se poate 
subordona integral acesteia. 
Funcționînd ca un pandant al 
Oficiului Național de Turism — 
situație aproape unică în lume 
— clubul se ocupă cu precădere 
de unele probleme auto-turistice 
și în specia) de cele legate de 
vizitatorii străini, iar nicidecum de 
latura sportivă a acestei activi
tăți. Din cei cinci membri de 
frunte ai actualei conduceri a 
A.GR., patru cumulează funcții 
de conducere și în O.N.T.I în 
fruntea instituției ar trebui să fie 
invitați și aleși alături de aceștia 
și competențele în materie, cei a- 
flați în contingență directă cu 
sportul automobilistic.

Avem nevoie de un club auto
mobilistic adevărat, în măsură să 
promoveze acest sport, să dea 
satisfacție miilor de posesori de 
automobile, membri ai A.C.R., 
care nu se mulțumesc doar cu un 
carnet de membru sau cu un sta
tut. rămas adesea literă moartă.-

VICTOR BĂNCIULESCU
(carnet de membru A.GR.

nr. 2630)

Ghemeș, Viorel Dimitriu șl Ion 
Todan.

în această fascicolă de mai bine 
de 60 de pagini, studentul înce
pător găsește tot ce trebuie să 
știe despre școala căreia i-a căl
cat pragul- Un istoric al primei 
noastre școli de educație fizică, 
operă prețioasă chiar și în limi
te reduse, deschide Ghidul. Textul 
rezumă drumul sinuos al învfițâ- 
mintului sportiv din țara noastră, 
multă vreme o „cenușăreasă” prin
tre celelalte școli superioare, azi 
un institut pus pe picior de egali
tate cu celelalte. O listă a vechi
lor rectori ai școlii încheie această

MW» ■

ț

introducere, apoi studentul 
cunoștință cu întreaga organizare 
actuală a Institutului de cultură 
fizică din București, rectorat, ca
tedre, servicii auxiliare. Urmează 
o prezentare a planului de învă- 
țămînt și a obiectelor de studiu, 
pe ani, materia cea mai vastă a 
lucrării, deosebit de interesantă 
și pentru cei din afara școlii. Un 
„dicționar studențesc» traducînd 
uneori cu umor în limbaj obișnuit 
termenii legați de activitatea uni
versitară, o listă — răscolind, de
sigur, multora nostalgice amintiri 
— a maeștrilor emeriți ai sportu
lui și a antrenorilor emeriți ieșiți 
de pe băncile institutului, apoi o 
listă de adrese utile (din care pe

lîngă stadioane, nu lipsesc teatrele 
și muzeele) completează acest 
Ghid, cu totul remarcabil. Și să 
nu uităm. O anexă dactilografiată 
prezintă textul integral al 
„Gaudeamus Igițur", pentru 
stîrpi cu desăvîrșli

lui

stîrpi cu desăvirș'ire pe mimii ră
tăciți uneori în tradiționalele co
ruri studențești.

în totul, proaspătul Vade Me
cum, sau Mergi cu mine — în să
lile de curs, pe stadioane, în 
bibliotecă și taberele studențești 
ale Institutului de cultură fizică 
— merită, din partea noastră, un 
sincer brave !

începînd din luna aprilie a 
anului viitor, în regiunea Bra
șov vor fi date în folosință 
o serie de obiective turistice 
care vin să completeze „fir
ma' de mare reputație a pi
torescului acestei regiuni.

Pe lîngă terminarea unor 
construcții de hoteluri și ca
bane (Clăbucet — plecare, 
Trei Brazi — Predeal, Capra 
Neagră — Poiana Brașov și 
încă o vilă cu 80 de locuri 
tot In această stațiune) vor 
mai îl amenajate restaurante 
și complexe comerciale (Si
biu, Perșani, Șercaia, Săliște, 
Poiana Brașov) precum și o 
serie de campinguri și mote
luri de mare capacitate (Dum
brava — Sibiu, Timișul de 
Jos, Rîșnov și Timișul de 
Sus).

Pentru cei care bat adesea 
cărările munților, furnizăm 
cîteva vești interesante. Peste 
puțin timp se va porni o ac
țiune de întreținere și refacere 
a potecilor cît și a marcaje
lor turistice spre locurile cele 
mai frecventate.

Iată șl noutăți pentru ama
torii schiului. Pînă la sfîrșitul 
acestui an vor fi amenajate 5 
schi-lifturi „baby" — 3 în
Poiana Brașov șl 2 la Predeal 
— iar pînă la sfîrșitul lunii iu
nie a anului viitor vor fi con
struite un teleschi pe pîrtia 
Clăbucet — Predeal și un te
leferic în orașul Brașov pentru 
ascensiune pe Tîmpa. Tot în 
acest interval va fi terminat 
patinoarul artificial din Poiana 
Brașov amplasat pe o supra
față de 1800 mp în apropie
rea stadionului.

C. GRUIA
coresp. principal

RD. V.
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!■ fost desemnate, pria tragere h sorți.

Primele adversare din C. C. E. 
ale echipelor Dinamo și Steaua
BRUXELLES, 6 (Agerpres). — Joi 

seara, la sediul comisiei compe-tițio- 
nale europene a Federației Interna
ționale d« Volei, s-a procedat la tra
gerea ia sorți a meciurilor din eta
pele inițiale ale ediției din 1968 a Cupei campionilor europeni. Toate 
cole trei echipe românești înscrise 
în întrecere vor începe lupta în optimile de finală, avînd adversare : în 
competiția masculină, Dinamo Bucu
rești. deținătoarea trofeului, pe în- 
vingătoarea din partida pe care o 
vor juca in preliminarii campioanele 
Albaniei și iugoslaviei, iar Steaua 
București pe cîștigătoarea întîlnirii 
dintre campioanele Greciei și Tur
ciei ; în competiția feminină, cam
pioana țării noastre, Dinamo Bucu
rești. va primi replica formației 
qampioane a Izraelului. Disputele din 
optimile de finală vor trebui să fie 
jucate pină la 25 ianuarie 1968 în 
competiția feminină, în aceea mas
culină urmînd a se desfășura intre 
23 ianuarie și 8 februarie. Sferturile 
de finală — de la 25 ianuarie la 8 februarie în întrecerea echipelor fe
minine, intre 7 și 21 martie în com

în urmă cu cîțiva ani, o re
vistă publica un desen deosebit 
de sugestiv. O echipă de ștafetă 
era înfățișată ca un ceasornic, 
în care patru rotițe îmbucate 
una într-alta îi reprezentau pe 
cei patru alergători. Ștafeta !... 
Patru atleți, patru caractere di
ferite. dar patru inimi care bat 
la unison, patru energii înmă
nuncheate intr-una, o singură do
rință, aceea de a purta la vic
torie „bătui" lustruit de atîtea 
treceri din mină în mină. Ștafeta: 
proba cea mai frumoasă a atle
tismului, cloul fiecărei reuniuni, 
expresia înțelegerii, a omogeni
tății celor patru oameni, a echi
pei !

Atletismul mondial ne-a oferit, 
de-a lungul anilor, echipe de șta
fetă care au făcut epocă. înainte 
de toate, „patrul" american 
(Owens, Metcalfe, Draper, Wy
koff) primul care a coborit sub 
40,0 s (39,8 în 1936). Formația 
Ungariei, campioană europeană 
In 1954, victorioasă în numeroa
se alte concursuri din perioada 
aceea, fără să fi avut sprinteri 
de valoare excepțională (nici 
unul din ei n-a cîștigat vreo me
dalie la europene sau la Olim
piadă) Ungaria a contat totuși 
pe o echipă de ștafetă deosebit 
de puternică : Zarandl, Varasdi, 
Csanyi, GoIdovanyL Recent, an
trenorul Maigrot, după îndelun

. *

De ce scîrțîie rotilele?
gate experimente, a prezentat e 
ECHIPA (a Franței) In adevăra
tul sens al cuvîntulul. Berger, 
Piquemal, Delecour, Bambuck 
alcătuiesc astăzi o formație per
fect omogenă care i-a adus Fran
ței titlul european la Budapesta, 
a învins la meciul America — 
Europa, a cîștigat „Cupa Euro
pei' la Kiev și a îmbunătățit ia 
mai multe rînduri recordul con
tinental. Aceste echipe ca să fo
losim doar exemplul lor, au În
semnat o forță autentică în atle
tismul internațional.

Din păcate atletismul nostru 
nu ne-a oferit încă asemenea 
exemple, nici la fete și nici la 
băieți, iar recordurile noastre la 
4x100 ni au o valoare cu totul 
modestă. Din zeci și zeci de 
concursuri internaționale la cura 
au participat în ultimii ani for 
FRANȚA — 38,9 s

10.2 Bambuck
10.3 Piguemal
10.4 Delecour
10,4 Berger

Total : 41,3 secunde

Concursul republican de pentatlon 
modern după

Concursul republican individual 
de pentatlon modern a continuat, 
joi și vineri, cu probele de scrimă 
și tir. Ca de obicei, scrima a supus 
pe concurenți la un efort îndelungat 
(pe distanța a 6 ore și jumătate), 
punîndu-le la încercare atît pregă
tirea tehnică, cît și, mai ales, pe 
cea fizică- Pe primul loc s-a clasat 
Constantin Călina (Steaua) cu 26 
de victorii — 1030 p.

Ieri, proba de tir a fost presă- 
taM Su multe defecțiuni și rateuri 

petiția masculină ; semifinalele — 
7—21 martie (feminin), 11—23 aprilie 
(masculin) ; iar finalele — de la 11 
pină la 23 aprilie aceea feminină și 
in luna mai aceea masculină.

Iată primele meciuri stabilite prin 
tragere la sorți în ordinea tabloului, 
în noua ediție a C.C.E. la volei :

Feminin, preliminarii — Belgia — 
Elveția ; optimi de finală — Austria 
— Ț.S.K.A. Moscova (deținătoarea 
Cupei), Bulgaria—Turcia, Polonia— 
Belgia (Elveția), Dinamo București— 
Izrael, Ungaria—Portugalia, R.D.G.— 
Italia, Franța—Cehoslovacia, Iugosla
via—U.R.S.S. (a doua echipă) ;

Masculin, preliminariile (16—21.xn. 
1967) — Albania—Iugoslavia, Belgia— Austria, Elveția—R.F.G., Franța—An
glia, Bulgaria—Izrael, Finlanda—Sue
dia. portugalia—Italia, Turcia—Gre
cia ; optimi de finală — Dinamo 
București—Albania (Iugoslavia), O- 
landa—Belgia (Austria), Ungaria— 
Elveția (R.F.G.), Polonia—Franța (An
glia), Cehoslovacia—Bulgaria (Izrael), R.D.G.—Finlanda (Suedia), Spania— 
Portugalia (Italia), Steaua București 
—Turcia (Grecia).

„Cei 4 mușchetari* ai sprintului francez, Bambuck — Piquemal 
de record la 4 x 1(X) m

Delecour — Berger, după o nouă tentativă 
Foto: Keystone

mațiile noastre reprezentative 
doar în cîteva au reușit să ter
mine victorioase, cu rezultate... 
Dar mai bine să nu mai vorbim 
despre rezultatele de pînă acum 
șl să punem pe tapet pe cele în
registrate recent la Istanbul. For
mația masculină (Iliescu, Ciob.i- 
nu, Jurcă, Zamfirescu) s-a cla
sat pe locul 4 (!) cu 42,0 s (! !) 
iar echipa feminină (Nourescu, 
Enescu, Petrescu, Viscopoleanu) 
a fost a treia (din trei echipe) 
cu 48,2 s. Evident, în ambele ca
zuri, comportări nesatisfăcătoare, 
cu mult sub nivelul celor de la 
campionatele republicane (41,7 s 
— Dinamo șl, respectiv, 47,5 s — 
Metalul).

Apelînd la datele statistice de 
care dispunem să încercăm o 
comparație intre echipa noastră 
masculină și cea a Franței. 
ROMÂNIA — 41,0 s.

10,4 Zamfirescu
10,6 Iliescu
10.6 Ciobanii
10.6 Jurcă

42,2 secunde

trei probe
(cauzate de starea proastă a pistoa
lelor). Cu mai mult calm, Șpirlea 
a terminat învingător, cu 187 p — 
846 p. El a fost urmat de T. Guță 
(Acad. Militară) 185 — 802 p., Stoe- 
nescu 133 — 758 p. Clasamentul 
după trei probe : Stoenescu 2738 p., 
Cosmescu 2644 p., Șulea 2382 p.

Azi (ora 17, ștrandul Tineretului) 
are loc proba de natație, iar mîine 
(ora 9, I.A-S. Roșia) — proba de 
cros.

Dinamoviada la înot și polo I UNDE MERGEM?
J

limp' de cinci zile, la bazinul 
acoperit din capitala R.S.S. Gruzine 
s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție 
a Dinamoviadei la înot și polo. 
La startul întrecerilor s-au aliniat 
sportivi valoroși, campioni și re- 
cordmeni, reprezentînd cluburile 
Dozsa din R.P. Ungară, Dynamo din 
R.D. Germană, Gwardia din R. P. 
Polonă, Spartak din R.P. Bulgaria. 
Ruda Hvezda din R.S. Cehoslovacă, 
Dinamo București și Dinamo din 
U.R.S.S.

Competiția de polo a început cu 
meciul dintre sportivii cluburilor 
Dinamo București și Spartak, în 
care victoria a revenit jucătorilor 
noștri cu scorul de 8—4. In urmă
torul meci, o nouă victorie: 8—6 
cu Gwardia și calificare în turneul 
final pentru locurile I—IV.

In compania puternicelor echipe 
Dinamo U.R.SiS. și Dozsa poloiștii 
români au făcut jocuri bune, pier- 
zînd la scoruri strînse (3—5 cu Di
namo U.R.S.S. — cîștigătoarea tur
neului — și 4—5 cu Dozsa — rezul

Apreciind diferența de valoi- 
re pe 100 m între sprinterii fran
cezi și cei români reies 0,9 s îu 
favoarea primilor. Deci, dacă e- 
chipa Franței a reușit 38,9 s la 
4x100 m, ar fi trebuit ca formația 
noastră să fi realizat 39,8 s, bine
înțeles în condiții identice de 
schimb. Dar „rotițele" ceasorni
cului echipei noastre nu se 
îmbucă bine, parcă scîrțîie și re
zultatul cel mai bun din 1967, in 
loc de 39,8 s, este abia de 41,0 st

Ce se întîmplă de fapt cu echi
pele noastre de ștafetă ? După 
părerea noastră explicația este 
una singură: lipsa de omogeni
tate ; consecință a faptului că 
atleții nu se „cunosc" suficient. 
Și nu se cunosc pentru că nici 
nu lucrează atît de mult la an
trenamente. în cadrul diferitelor

Ioana Tutuianu7 7

conduc în concursul de
și V. Măntoiu 
verificare

Reuniunile de verifllcare a pre
gătirilor popicarilor n-oșt-ri în ve
derea campionatelor mondiale 
(Austria, 1968), continuă. Astfel, 
peste 50 sportivi care s-au re
marcat în ultimele competiții o- 
ficiale, își dispută întî-iebatea in
tr-un concurs tur-retur.

In primele jocuri s-au înfrun
tat — pe cele șase piste ale are
nei Voința din Capitală — ru
tina ou elanul tinereții. Dacă la 
băieți, maestrul sportului Vasile 
Măntoiu (929 p. d.), nu a putut 
fi depășit deocamdată, la fete 
conduce în clasament, d-upă pa
tru perechi, Ioana Țuțuiianu, o 
sportivă care se afirmă de la 
un concurs la altul, fia a fost 
marcată cu 433 p.d. și dacă nu 
ar fi. tras 5 bile în gol, ar fi 

tat viciat de arbitraj), Finalmente 
am ocupat locul III.

La înot, întrecerile au fost do
minate de sportivii sovietici care au 
cîștigat majoritatea probelor. Din
tre înotătorii români s-au remarcat 
Cristina Balaban care, ocupînd lo
cul I la 100 m spate cu timpul de 
1:11,2, a întrecut-o pe campioana 
Uniunii Sovietice, Tatiana Save
lieva ; Nicoleta Ștefănescu clasată 
pe locurile II la 100 m și 200 m 
delfin și componentele echipei de 
ștafetă 4x100 m mixt (Cristina Ba
laban, Cristina Stănescu, Nicoleta 
Ștefănescu și Gabriela Gonos) care 
au cucerit medalia de bronz.

In clasamentul general (înot și 
polo), echipa română a ocupat lo
cul IV. Cea de-a IX-a ediție a Di
namoviadei la înot și polo a fost 
cîștigată de Dinamo U.R.S.S. Locu
rile II și III au revenit echipelor 
Dynamo R.D. Germană și Dozsa.

DAN CARAGHEORGHE 

loturi republicane, antrenamen
telor pentru pregătirea echipelor 
de ștafetă nu li se acordă im
portanța cuvenită și mai ales 
timpul de lucru necesar. Din cite 
cunoaștem, sprinterii francezi sa 
reunesc de trei ori pe săptă- 
mînă numai pentru antrenamen
te de ȘTAFETĂ, în care execută 
zeci și zeci de schimburi, pe 
porțiuni diferite sau, integral, pe 
întreaga distanță a celor 400 de 
metri. Să ne mai mire atunci că 
echipele noastre pornesc învinse 
chiar din start ?

lată de ce credem că a venit 
vremea unei structurale schim
bări de concepție privind pre
gătirea spynterilor, în special a 
celor aleși să facă parte din e- 
chipele de ștafetă. Opinăm pen
tru a se încredința unui singur 
antrenor răspunderea acestei pre
gătiri care trebuie, în mod obli
gatoriu, să existe ca atare și nu. 
ca pînă acum, printre picături I

ROMEO VILARA

atins mult invidiata cifră de 
450 p.d. Cunoscutele jucătoare 
Elena Lupescu, Crista Szocs, E- 
lena Trandafir și Ținea Balaban 
au avut unele ezitări în cursa 
de urmărire a liderei clasamen
tului:, obtinînd totuși rezultate 
oare le menține în plutonul frun
taș.

Clasamentele după patru pe
rechi: fete — 1.. Ioana Țuțuianu 
(Buc.) 433 p.d. (5), 2. Elena Lu- 
pescu (Buc.) 423 p.d. (2), 3. Crista 
Szocs (Buc.) 416 (7); — băieți 1. V. 
Măntoiu (Buc.) 929 p.d. (2), 2. T. 
Nițulescu (Ploiești) 877 p.d. (3), 
3. A. Șucatu (Cîmpina) 875 p.d. 
Cifrele din paranteză reprezintă 
bilele goale. întrecerile conti
nuă azi și mîine de la ora 8.

TR. ANDRONACHE

Slmbata
• RUGBI: stadionul Tineretului 

II, ora 16 : Proiectantul—Polltetiniea ; 
stadionul Tineretului IV, ora 1S.3, : 
Construcții — Constructorul ; teren 
Vulcan, ora 16,3# : Vuleaa—I.P.G.G.
• POLO : bazinul Dlnamo, de la 

ora 16 : București—R. F. a Germa
niei și R.S.S. Azerbaidjan*—România.

jduminică
• FOTBAL : stadionul Republicii, 

ora 15.30 : România (tineret)—Unga
ria (tineret) ; teren Electronica, ora 
11 : Electronica Obor—Flacăra Morem 
(divizia B) ; teren C.P.B., ora 11 : 
C. P. București—S. N. Oltenița («Cu
pa României4*) ; teren Avintul «9 
Mai4*, ora 11 ; Avintul 9 Mai Bucu
rești—Dunărea Giurgiu („Cupa Ro
mâniei4*) ; stadionul Dinamo (terenul 
II), ora 11 : Dinamo Obor—Flacăra 
roșie București („Cupa României**) ; 
stadionul Giuîești, ora 11 : Rapid C-F. 
București—T.U.G. București („Cupa 
României44).
• RUGBI : teren Aeronautica, ora

9.30 : Aeronautica—Olimpia-; stadio
nul Tineretului IV, ora 10 : Progre
sul—Agronomia Cluj, ora 11,30 ; Di
namo—Politehnica Iași ; stadionul Ti
neretului îl, ora 11 : I.C.F.—Științe 
Economice ; stadionul Giuîești, ora
15.30 : Rapid—Precizia Săcele.
• HANDBAL : teren Giuîești, ora 

9 : Rapid—Politehnica (m. B.), ora
10.15 : Rapid—Liceul nr. 4 Timișoara 
(f. A) ; teren Voința, ora 9,30 : Șc. 
sportivă nr. 2 — Universitatea Iași 
(f. B), ora 10,40 : Voința București— 
Cauciucul Oraș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (m. B) ; teren Progresul, ora
9.15 ; I.C.F.—Institutul Pedagogic Ba
cău <f. B), ora 10,30 : Progresul—
Constructorul Timișoara (f. A), ora
11.15 : Steaua—Universitatea Cluj (m. 
A), teren Tineretului, ora 14,15 : Po
litehnica București — Sp?.rta Con
stanța (f. B), ora 15,30 : Universitatea 
II București—Universitatea Craiova 
(f. B), ora 16,30 : Universitatea—Con
fecția (f. A).

O CICLISM : Velodromul Dinamo, 
de la ora 10 : finala campionatului 
republican în proba cu • adițiune de 
puncte.

> POLO : bazinul Tineretului, de 
la ora 11 ; Rapid—Vagonul Arad (di
vizia A).

Meciuri decisive 

în etapa a V-a
Etapa a V-a a campionatului 

republican pe echipe programea
ză — azi și mîine — cîteva par
tide de mare importanță pentru 
formațiile angajate în lupta pen
tru ti-tlu șau pentru evitarea re
trogradării. Derbiul etapei se dis
pută, fără îndoială, în Capitală, 
unde echipa București I va primi 
replica selecționatei regiunii Ol
tenia. Mediul se va disputa astă- 
seară, de la ora 19, pe ringul sălii 
Floreasca. Antrenorul Stoianoviei 
va urca în ring următorul „11“ : 
Lumezeanu, Ștefan, Lungu, Stan, 
Negoescu, Deicu, Voicu, Enciu, 
Stumpf, Cîmpeanu, Schnapp. E- 
chipa probabilă a Olteniei: Trui- 
că, Belu, Ficiu, Slabotniciuc, Bu- 
zulliuc, Goanță, Enoiu, Constanti- 
inescu Barbu, Banea, Sănătescu.

Etapa a V-a programează și In 
provincie cîteva meciuri „tari" 
dintre care se desprind partidele 
Cluj-Dobrogea și Galați I — Ar
geș. In rest: Cri.șana — Banat ; 
Bacău — Galați II; Ploiești — 
București II ; Maramureș — Bra
șov : Mureș-A, M. —r Hunedoara.

&

De la Federația română 
de natație

Biroul federal, analizînd compor
tarea în turneele din țară și de 
peste hotare a lotului republican 
de tineret la polo, a hotărit aplica
rea unor sancțiuni celor ce s-au 
făcut vinovați de abateri discipli
nare. Astfel, au fost scoși din lotul 
național pe timp de un an: SL 
Scurei (ICF), I. Popescu (ICF). R. 
Lazăr (ICF), E. Homolca (Steaua), 
A. Ghiorghi (Dinamo) ; pe S luni : 
St. Mari ca (Rapid), T- Dumitra 
(CSS) ; pe șase luni: AL Munteanu 
(Progresul), I. Olac (CSS). S-a dat 
un avertisment antrenorilor: F. 
Crișan (Steaua), P. Niculescu (CSS). 
C. Vasiliu (Rapid), V. Agar.ci (ICF). 
T. Angelescu (Progresul) și A. Ar- 
deleanu (Politehnica Cluj — pentru 
Scurei și Ghiorghi). Biroul fede
ral atrage atenția secțiilor de poto 
să intensifice munca educativi ea 
sportivii.



FOTBAL
Azi, la Timișoara:

ROMÂNIA B —UNG ARI A B
TIMIȘOARA, 6 (prin telefon). 

Cel de-al 35-lea joc al României 
B, are loc în compania puterni
cei formații analoage maghiare.

Joi- după-amiază, componenții 
lotului român au făcut un ultim 
antrenament, după care ST. 
COIDtJM a stabilit formația: M. 
Ionescu — Ivăncescu, D. Nico- 
lae, Nunweiller IV, Deliu — 
Pescaru, Koszka — Pîrcălab, 
Constantin, Voinea, Peronescu. 
Rezerve : Mîndru, Georgescu, M. 
Marcel, Ivan, Badea, Kallo,

Singurul semn de întrebare îl

ridică Pescaru, care a suferit un 
traumatism la piciorul sting. In 
cursul zilei de sîmbătă, dr. Flo
rian va decide dacă este apt 
pentru joc. In caz contrar, Ba
dea ii va lua locul.

Joi seara, cu autocarul, au so
sit și oaspeții. Conducător al lo
tului este Ianoș Bdrzsei. Oaspe
ții sînt găzduiți la hotelul „Car- 
pați”. In cursul dimineții de vi
neri ei au făcut o plimbare prin 
oraș, iar după-amiază — la ora 
16 — au efectuat un ușor antre

nament pe stadionul 1 Mai. An
trenorul echipei, Karoly Lakat 
ne-a anunțat următorul „11* t 
Szentmihaly — Keglovics, Orban, 
Jugos, Lacsko — Bankuti, Szabo 
— Varsany, Szurgent, Dunai II. 
Sikora. Rezerve: Father, Soly- 
mosi, Kiss, Kalman, Takacs.

Partida va fi condusă de arbi
trul Gerov Todor (R. P. Bulga
ria), care a sosit la Timișoara.

P. ARCAN 
corespondent principal

Mîine, meciuri atractive 
in divizia B

Mîine, amatorii de fotbal vor putea viziona doar partidele pro
gramate în campionatul diviziei B.

în programul seriei I, figurează meciuri care pot aduce unele 
clarificări în partea superioară a clasamentului. Majoritatea aspi
rantelor la primele locuri vor juca în deplasare, în compania unor 
echipe greu de învins pe teren propriu. Astfel, Ceahlăul P. Neamț 
se deplasează la Constanța (va juca cu Portul), Flacăra Moreni la 
București (cu Electronica Obor), C.F.R. Pașcani la Tîrgoviște (cu 
Metalul București — azi după-amiază). Gazdele, în special Portul 
și Electronica Obor, vor încerca să obțină ambele puncte pentru 
a-și îmbunătăți situația în clasament. La Rm. Vîlcea, în compania 
formației locale, Chimia, Politehnica București vrea să confirme 
faptul că s-a pus pe „picioare”.

Derbiul etapei a VIII-a, C.S.M.S. Iași —- Siderurgistul Galați, 
a fost amînat pentru 11 octombrie.

In seria a Il-a, principala partidă va avea loc la Timișoara, 
între C.F.R. și Crișul Oradea. în cazul unei victorii a. feroviarilor, 
aceștia își vor consolida poziția de lider, mărindu-și avantajul de 
puncte. Si acest lucru este posibil, dat fiind faptul că cealaltă pre
tendentă la șefie, Vagonul Arad, va juca la Oradea, cu Olimpia, 
formație care știe să folosească avantajul terenului. Fosta divizio
nară A, Politehnica Timișoara, are un „hop" destul de dificil de 
trecut: la Arad, cu C.F.R. Feroviarii arădani vor să se reabiliteze 
după eșecul înregistrat miercuri la Timișoara și deci spectatorii 
din Arad vor avea prilejul să asiste la un joc deschis oricărui 
rezultat.
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ROMÂNIA—UN GĂRI A (tineret) Dialog cu cititorii

• Băieții noștri 
sînt optimiști

Ieri dimineață, cu prilejul vizitei 
făcute la „ cartierul general* al 
lotului de tineret (centrul de antre
nament „23 August* din Capitală), 
am stat de vorbă cu antrenorii I). 
Schileru și Gb. Nuțescu. Am aflat 
amănunte privind pregătirile efec
tuate în această săptomînă. Au avut 
loc patru antrenamente : marți — joc 
la două porii, cu juniorii Progresu
lui, in două reprize a 30 de minu
te ; miercuri — antrenament complex 
(fizic și tehnic) împreună cu loturile 
A, B și de juniori ; joi — joc de 
omogenizare cu Politehnica București, 
încheiat cu scorul de 7—0 (3—0) ; 
vineri dimineață — ultimul antrena
ment, de 60 de minute, cu accent pe 
probleme tactice.

în tabăra tineretului domnește 
optimismul. Desigur, meciul cu spe
ranțele fotbalului maghiar nu e de 
loc ușor. Tinerii fotbaliști însă, după 
cum ne declara Boc, căpitanul echi
pei, sînt hotărîți să nu precupețească 
nici un efort, să se comporte la ni
velul cerințelor, să confirme speran
țele puse în ei.

Echipa noastră va începe meciul 
de duminică în următoarea alcătuire: 
RADUCANU — SATMÂREANU, 
BOC, DINU, PIGU — ANTONES
CU, LUPULESCU — OPRIȘAN, 
GROZEA, DEMBROYSCHI, ȚARÂ- 
LUNGA. Rezerve : Pilcă, N. Ionescu, 
Alecu, Strîmbeanu, Bungău, Dumitriu 
III, Niță, Dumitrache, Neagu, Tăta- 
ru II.

9 Lotul maghiar 
a sosit aseară

Ieri seara lotul de tineret al Un
gariei a sosit la București. în cea 
mai mare parte, componenții lotului 
aparțin unor echipe din orașele de 
provincie ale Ungariei, dar din prima 
categorie.

Antrenorul Kalman Preiner, care 
însoțește pe tinerii fotbaliști ma
ghiari, este mulțumit de forma ară
tată de jucătorii săi in ultimele în- 
tîlniri de campionat și de verificare. 
Ultimul meci internațional al echi
pei de tineret a avut loc recent (la 
23 septembrie) la Weimar, în com
pania selecționatei de tineret a R. D. 
Germane. Meciul s-a încheiat cu un 
scor egal: 1—], dar după ocaziile 
avute, formația ungară ar fi meritat 
victoria. Golul echipei maghiare a 
fost marcat de Kozma. Din formația 
pe care o vor alinia mîine oaspeții 
se remarcă portarul Bicskei, mijloca
șul central Gal, mijlocașul F. Hor
vath, înaintașii Kozma și Fazekas. 
Iată de altfel și formația probabilă : 
BICSKEI — FORMAGGINI, GAL, 
I. HORVATH — F. HORVATH, 
NOSKO — PUSZTAI, TOTH, FA
ZEKAS, GYULAY, KOZMA.

★
Meciul are loc pe stadionul Re

publicii și va fi arbitrat de A. 
GAIDOROV (R. P. Bulgaria).

J/ttrenarnenf... teoretic la lotul de tineret. Meciul de duminică trebuie pregă
tit și sub acest aspect Foto: T. Roibu

înaintea meciului
IUrmare din pag. I)

el: „Eu am declarat ziariștilor, 
la Budapesta, că meciul de sîm
bătă seara nu va fi ușor. I-am 
recomandat pe fotbaliștii români 
ca buni tehnicieni și oameni de 
mare rezistentă morală. Dobrin 
este unul dintre cei mai buni 
jucători pe care i-am văzut”.

Și acum, un „documentar* din 
cadrul propriei noastre delega
ții. Înainte de toate, amănuntul că 
Lucescu este la Budapesta, ală
turi de ceilalți 16 jucători care 
au făcut deplasarea. Va juca ? 
Dr. Miron Georgescu va aviza 
după încălzire. Deocamdată, selec
ționerul Constantin Teașcă ne-a 
furnizat următoarea formație: 
Haidu — Kis. Nunweiller III, 
Barbu, Hălmăgeanu — Negrea, 
Libardi — Sorin Avram, Dobrin, 
Iancu, Cuperman

Spre regretul nostru, antrena
mentul de acomodare care trebuia 
să aibă loc astă-seară. pe Nep- 
stadion, la lumina reflectoarelor, 
s-a desfășurat în întregime pe 
întuneric, întrucît organizatorii 
n-au aprins luminile stadionului, 
deși promiseseră acest lucru.

Jocul va începe la ora 18 (ora 19 
la București) și va fi condus de o 
brigadă de arbitri austrieci com
pusă din Vlachoianis (la centru), 
Koldert și KnOgL în deschidere —

de pe Nepstadion
o triplă întîlnire internațională 
de atletism.

La Budapesta se atlă Ion Ghitu- 
lescu și D. Tănăsescu, care vor 
transmite prin radio și televiziune 
întreaga desfășurare a partidei, 
cum de altfel toate ziarele noas
tre centrale sînt reprezentate. La 
Budapesta sosind, o dată cu e- 
chipa, 19 ziariști.

Cîteva cuvinte despre meciul 
juniorilor. Antrenorul Szabo 
Bella nu s-a fixat încă asupra 
„11 “-ului care va fi trimis pe ga
zonul de pe stadionul M.T.K., un
de va avea loc, cu începere de 
la ora 14,30 — ora locală — 
partida celor două reprezentative.

Antrenorul Gh. Ola, mai ope
rativ, nu mai are decît o singură 
problemă în ceea ce privește tî- 
năra noastră formație. Este vorba 
de postul de fundaș dreapta, la 
care candidează Jentovan și Ciu- 
garin. De altfel vă comunicăm 
formația (în paranteză anul naș
terii): Vidac (1949) — Jentovan 
(1950), (Ciugarin), Diaconu (1950), 
Ispir (1949), Viciu (1949). Rizea 
(1950), Dumitru (1950) — Nicolae 
(1950), Etern (1950), Ștefănescu 
(1950), Ciutac (1950). Meciul va 
fi condus de o brigadă ceho
slovacă, avînd la centru pe H. 
Bana. Aid timpul este frumos. 
Să sperăm că se va menține 
așa și mîine seară.

Tovarășul Ștefan 
Suciu din Brașov se 
arată nedumerit de 
notele acordate jucă
torilor la meciul „U“ 
Cluj—Jiul Petroșeni, 
disputat duminica tre
cută. D-sa este de 
părere că obținerea 
victoriei le-ar fi dat 
dreptul fotbaliștilor 
clujeni la o notare 
superioară, în ansam
blu, celeia a jucăto
rilor din Valea Jiu
lui și nu invers, așa 
cum a procedat cro
nicarul M. Tudoran.

în principiu, citito
rul nostru are drep
tate. De obicei, victo
ria într-un meci re
vine echipei care a 
jucat mai bine, ceea 
ce se reflectă și în 
media notelor acor
date de cronicar. în 
fotbal, insă, se intim- 
plă uneori și altfel. 
Cum se pare că a 
fost și Ia Cluj, unde 
oaspeții, deși au avut 
o evoluție mai bună 
decît gazdele, au pă
răsit totuși terenul 
învinși. în acest caz, 
desigur, victoria nu 
mai putea constitui 
un criteriu de bază 
în acordarea notelor. 
Și, în consecință, cro
nicarul i-a notat mai 
bine pe fotbaliștii de 
la Jiul, care au lăsat 
în general o impre
sie frumoasă publicu
lui din localitate. 
Considerăm că s-a 
procedat just și spe
răm că acest lucru va 
fi înțeles și de citi
torul nostru din Bra
șov.

★
Clubul sportiv tSec- 

troputere Craiova ne 
solicită inserarea in pa- 
ginile ziarului nostru 
a citorva rîndurl d? 
mulțumire adresate sec
ției de fotbal a aso
ciației U.M. Timișoara. 
La 24 septembrie, cu 
ocazia meciului dintre 
echipele Electroputere 
și U.M.T., timișorenii 
și-au îndeplinit în mod 
exemplar obligațiile de 
gazde, de la sosirea 
pînă la plecarea craio- 
venilor. Faptul este cu 
atit mai îmbucurător 
cu cit în acest meci for
mația locală a fost în

vinsă. și, de obicei, în 
asemenea împrejurări 
gazdele nu mai dau 
nici o atenție oaspeți
lor.

Laolaltă cu clubul 
craiovean apreciem 
comportarea sportivă a 
tovarășilor de la U.M. 
Timișoara, pe care o 
oferim ca exemplu și 
altor secții de fotbal.

★
Tovarășul Petre Ste- 

lian din Pitești, str. 
Livezilor 6» ne în
treabă dacă echipa 
din localitate a reve
nit la vechea denu
mire — Dinamo. Răs
punsul este negativ. 
Exemplul semnalat se 
datorează unei gre

șeli. „ll“-le piteștean 
va evolua, în conti
nuare, sub titulatura 
care devine mereu 
mai cunoscută (chiar 
și peste hotare) F. C. 
Argeș.

★
Dintre scrisorile pri

mite de la cititorii care 
ne semnalează diferite 
abateri ale unor fotba
liști, am ales pentru 
astăzi pe cele ale in
ginerilor Vasile Micu 
din Turda, str. Repu
blicii 13 și Petre Capo- 
ianu din București, str. 
Mieilor 23.

în scrisoarea tov. 
Micu sînt relatate, cu 
amănunte, faptele ne
sportive ale jucătorului 
Virgil Bîndeanu din e- 
chipa Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii la me
ciul cu Crișul Oradea. 
Autor al multor faul
turi, necuviincios cu 
arbitrul, Bîndeanu a 
oferit un rău exemplu 
coechipierilor săi și a 
incitat pe unii specta
tori nedisciplinați să se 
răfuiască la sfirșit cu 
conducătorul jocului.

Faptele ni se par cu 
atit mai grave cu cit 
Bîndeanu este chiar că
pitanul echipei. Opi
năm, de aceea, să-i fie 
retrasă această calitate 
pe care, așa cum a do
vedit, nu o merită.

Tovarășul Capoianu 
ne aduce la cunoștință 
comportarea la fel de 
reprobabilă a jucătoru
lui Georgescu (de la 
Progresul Buc.) avută 
zilele trecute în... Bra
seria Ambasador. In
trat in local impreună 
cu fostul său coechi
pier, Baboie, Georgescu 
s-a așezat, neinvitat, 
la masa unde se afla 
un alt fost jucător al 
Progresului, Bădescu. și 
soția sa. Apoi, pe mă
sura golirii paharelor 
s-a „înfierbintat" din

ce în ce mai mult, v>-> 
ciferînd și chiar insul
tând pe cei din jur, 
care, în cele din urmă, 
nemaiputînd suporta a- 
cest „spectacol" și-au 
achitat în grabă ••consu
mația și au plecat. La 
fel a procedat și veci
nul său de masă, Bă
descu, care nici el n-a 
reușit să-1 potolească. 

Credem, însă, că clu
bul Progresul va reuși 
să facă acest lucru, 
să-1 lecuiască pe Geor
gescu de a mai colinda 
restaurantele și de a 
mai oferi asemenea 
mostre de necuviință.

★
Televizarea meciu

rilor care au avut loc 
duminică 1 octombrie 
la București (Steaua 
—Universitatea Cr4- 
iova) și Praga (Ce
hoslovacia—Spania) a 
produs tovarășului 
Cristian Bîlcea din 
București, str. Bateri
ilor 38, cîteva re
flecții împărtășite 
printr-o scrisoare și 
redacției noastre. Fo
losind comparația, 
tov. Bilcea face unele 
observații cu privire 
la transmisia din 
București, juste după 
părerea noastră, dar 
pe care il rugăm să 
le aducă direct la 
cunoștință Televizi
unii.

întrucît la redacția 
noastră au continuat 
să sosească și alte 
scrisori cu diferite 
remarci și propuneri 
privitoare la emisiu
nile sportive ale Ra- 
dioteleviziunii, reco
mandăm din nou ca 
ele să fie adresate în 
viitor instituției res
pective, singura in 
măsură să le dea □ 
rezolvare.

In ceea ce privește 
propunerea făcută de 
tov. Bilcea ca și sta
dioanele noastr'4 (a 
semenea celor din 
străinătate) să fie în
zestrate cu tabele de 
afișaj electrice, ne 
declarăm de acojd 
cu ea și o supunem 
pe această cale spre 
dezbatere conducerii 
I.EB.S,

C. FIRANESCU

AZI, ULTIMA ZI LA PRONOSPORT
După cum se știe, în cadrul 

premiului exceptional de 75.000 
lei acordat la fiecare concurs 
PRONOSPORT se atribuie și cite 
un autoturism.

Concursul Pronosport de mîine 
vă oferă posibilitatea cîștigării 
unui autoturism SKODA 1000 
M. B. plus 26.500 lei în nume
rar în afara premiilor obișnuite 
in bani.

Pentru a putea participa la a- 
cest concurs depuneți buletinele 
imediat, astăzi fiind ultima zi.

Tragerea RECOLTEI la LOTO

de astăzi va avea loc la Bucu
rești în sala din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17.

LOTO
DIN 6 OCTOMBRIE 1967

74 69 73 1 24 41 39 71 37 38 76 43 
Fond de premii : 812.545 lei.

Tragerea următoarea va avea loc 
vineri 13 octombrie 1967, la Bucu- 
rești.

In urma tragerii la sorți a auto
turismelor de la concursul excep
țional Pronoexpres din 24 septem
brie 1967, pentru variantele cîștigă-

toaie la categoriile a V-a și a Vl-a 
au revenit următorilor: Moskvici 
cu radio Duțu Constantin din Bucu
rești, Skoda 1000 MB Oprea Mi- 
hăilă din Odobești, Fiat 850 Lungu 
Constantin din Cordăreni-Dorohoi, 
Trabant 601 Stan Ion—Jirlău-Galați 
și Bălan Costică din Giurgiu.

Categoria a Vl-a: Moskvici cu 
radio: Dușmănescu Constantin — 
Sebeș ; Skoda 1000 MB : Toth Iosif 
—Timișoara ; Fiat 850 ; Maghiari 
Irma Tg. Ocna ; Trabant 601 Anto
nescu Emilia — București și Ange- 
lescu Alexandru din București.

PREMIILE
CONCURSULUI PRONOSPORT
nr. 39 din 1 OCTOMBRIE 1967

Premiul excepțional : 1 varianta 
a 75.000 lei (un autoturism Skoda 
1000 MB și 26.500 lei în numerar) ; 
categoria 1: 3,5 variante a 62 753 
lei ; a II-a : 139 a 963 lei ; a IlI-a : 
1.891,5 a 106 lei.

Premiul excepțional a revenit 
participantului Gabor Emeric din 
Tg. Secuiesc, reg. Brașov, care cu-, 
mulînd și un cîștig de categoria 1,1 
realizează suma de 137.753 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-i’ronosport.



a 2 km le
cronometre

„Corăbiile
8-{-l, au
cursă. La
așteaptă țărmul cu

SnagovSfîrșit de stagiune pe MUGBI

Foto : Paul Romosan

lungi" > schif urile de 
plecat tumultuos în 
capătul

De 12 ori a răsunat, pe Snagov, 
vocea starterului, anunțînd plecarea 
în FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE CANOTAJ A- 
CADEMIC SENIORI. Astfel, stagiu
nea schifiștilor se poate considera 
închisă. Competiția recent încheiată 
a cunoscut o oarecare înviorare, a 
fost mai amplă ca de obicei, dar 
încă împovărată de anumite... slăbi
ciuni.

Pe „scena* celor 2 000 m a băie
ților n-au existat emoții; pronosticu
rile nu s-au clintit nici o clipă. Schi- 
fiștii dinamoviști au dominat cu au
toritate concursul, s-au plimbat, pur 
și simplu, în curse, apropiindu-se 
astfel, la un pas, de recordul ab
solut : adjudecarea celor 7 titluri. E 
bine ? E rău ? Aparent paradoxal, 
răspunsul este afirmativ la ambele 
întrebări. Considerăm drept un fapt 
pozitiv șefia fermă a secției de ca
notaj a clubului Dinamo (antrenori 
— Dumitru Popa, Paul Barcani), care 
a reușit să închege un lot puter
nic, numeros, rezervor de bază al re
prezentativei naționale. Avem de-a 
face cu echipaje în creștere valorică, 
stupine pe pozițiile de campioni (A- 
posîeanu, de pildă, a ajuns la al 
V-lea titlu în simplu). Meritele sînt 
indiscutabile și ele trebuie să îndem
ne la o pregătire și mai susținută, 
științifică, pentru apropierea de un 
autentic plafon internațional. Dar, să 
privim și cealaltă față a medaliei. Nu 
e firesc, și de loc bine, să nu 
mai existe acea concurență sportivă, 
generatoare de performanță, hu e fi
resc ca o secție cu vechi state de 
serviciu pe... ape (este vorba de 
Steaua), adversară de temut pină 
acum cițiva ani, să dispară dint r-o 
dată de pe firmamentul nautic, să fie 
înghițită de apele anonimatului, pre
cum legendara Atlantida. Prin 1954 
schifiștii acestui club dominau fără 
drept de apel, stabilind recordul ab
solut: 7 —-0 ! „Unde sînt zăpezile de 
altădată ?" s-ar întreba poetul.

Chiar, unde sînt acele „zăpezi* ? Ar 
putea să găsească un răspuns antre
norii 
tiți) 
pare, 
mult 
tul 
toria 
dicarea ștafetei pierdute. Așteptăm...

în rest, despre întrecerile mascu
line ? Apreciem in primul rind parti
ciparea plină, toate culoarele fiind 
Ucupate în cele 1 finale de 115 ra- 
tneri și vîslași, care au trecut, in 
prealabil prin examenul calificărilor. 
Jn același timp, consemnăm prezența 
in întreceri a multor juniori mari 
$i chiar mici, ca și comportarea pro
mițătoare a unor echipaje de la 
f.C.F. (antrenori ■— S. Zelinschi, I. 
(Ungă), Politehnica Timișoara (L. 
Willems), Politehnica Buc. (F. La- 
rion) — ne referim aci la locul ocu
pat de 8 -f- 1, în ciuda condițiilor încă 
modeste etc.

Ca niciodată, în disputele decisive

clubului (de altfel, bine pregă- 
și conducerea secției. Se 
totuși, că există premisele 
așteptatei redresări, prin lo
de tineri, care are da- 
să se grăbească pentru ri-

pentru cele 5 titluri feminine au fost 
angajate aproape 100 de canotoare. 
Să se fi terminat, oare, cu finalele 
sărace, de două sau trei bărci în pro
bă ? S-a simțit și un mai pronunțat 
echilibru competițional, echipajele — 
in majoritate covîrșitoare împrospă
tate — vădind tendința de maturi
zare. Alături de această infuzie de 
tinerețe, salutăm prezența la start 
a ultimelor reprezentante ale „gene
rației de aur*, Florica Ghiuzelea (la 
al 13-lea titlu!) și Ana Raicu. Un 
exemplu viu și, totodată, o invitație 
la ambiția sportivă.

„Capul de afiș* l-a constituit, to
tuși, proba de simplu, unde tinăra 
arădancă Elisabeta Lazăr (antrenoare 
— Maria Moțica) le-a condus cîteva 
sute de metri pe campioana de se
nioare, Elisabeta Vorindan, și pe cea 
de junioare, Ioana Tudoran. în final, 
însă, temerara vîslașă cedează locul 
adversarelor sale directe și Ioana 
Tudoran are satisfacția să o întreacă 
și pe Vorindan, instalîndu-se la șefia

senioarelor. Un loc meiitat, consecin
ță a unei pregătiri foarte conștiin
cioase. în clasamentul general Uni
versitatea București (antrenori — I. 
Bulugioiu, I. Boicu) — dispunînd 
de cel mai puternic lot — se insta
lează în frunte.

Punem punct acestor rînduri, sub
liniind două aspecte — din păcate — 
diametral opuse. Pozitivă — organi
zarea de calitate (balizarea pe cu
loare, starturi fixe, „cronometre* 
prompte), reflectată și prin lipsa tota
lă a contestațiilor. Celălalt aspect se 
referă la aria pe zi ce trece mai re- 
strinsă a canotajului nostru acade
mic, în prezent redus, practic, la 
București și Timișoara. Din ce in ce 
mai anemic Aradul, iar Tg. Mureș 
ca și inexistent. „Sabordarea* len
tă a acestor două centre nautice im
plică, însă, o discuție mai amănun
țită...

Un msci cu emoții
pentru lideri

NEAGOE MABDAN

„Cronometrul“ campionatelor
MASCULIN S 4+1 : 1. Dinamo (A. 

Spiridon, D. Coca, Gh. Herting, Gh. 
MolHoveanu + L. Lavrenschi) 6:59,7, 2. 
Dinamo (I. Roșea, G. Tobias, E. 
Ghioc, N. Petcu + A. Ion) 7:15,0, 
3. C.F.R. Timișoara (M. Borchi, H. 
Tirztu, Gh. Fritz, T. Nlcolici + I. 
Herlaș) 7:17,0, 4. Politehnica Timi
șoara 7:24,0, 5. Steaua 7:42,3 ; 2 FABĂ 
CISMACI : 1. Dinamo (T. Zaiț, A. 
Chlrlacopschi) 7:33,0, 3. Voința Timiș. 
(A. Klein, A. Huștuc) 7:5«,5, 3. I.C.F. 
Buc. (M. Matei, V. Giurgiu) 7:57,7, 
4 Olimpia Buc. 8:23,0, 5. Politehnica 
Timiș. 8:28,3 ; SCHIF SIMPLU : 1. 
Dinamo (A. Aposteanu) 8:03,5, 
Steaua (E. Petrache) 8:14,0, 3. Poli
tehnica Timiș. (I. Mecher) 8:40,0, 4. 
Olimpia Buc. (M. Drăghici) 8:56,5, 5. 
Steaua (Gh, Mereuță) 9:02,5 ; S 2+1 : 
1. Dinamo (D. Ivanov, M. Milea + 
Gh. Gheorghiu) 8:07,3, 2. Steaua (M. 
Ditcov, Gh. Bogdaniuc + Șt. Lupu) 
8:14,5, 3. I.C.F. Buc. (V. Pătrașcu, 

~ 4-
C.F.R. Timiș.

2.

I.C.F.
P. Tomuță + A. Puianu) 8:37,3, 
I.S.E. Buc. t 7
10:02,2 ; S 4 FĂRĂ CfRMACl : 
Dinamo (Șt. Tarasov, I. Husarenco,

9:20,4, 5.

Fr, Papp, P. Cichi) 6:57,7, 2. Steaua 
(N. Ivan, C. Georgescu, M. Naumen- 
co, P. Tofan) 7:04,4, 3. Dinamo (S. 
Smolei, G. Munteanu, N. lordache, 
I. Epifanov) 7:06,0, 4. Politehnica
Timiș. 7:34,6, 5. I.C.F. Buc. 7:55,2 ; 
DUBLU : 1. Steaua (O. Paveiescu, 
C. Ciocoi) 7:16,3, 2. Politehnica Timiș. 
(N. Augustin, S. Simion) 7:32,0, 3.
1. C.F. Buc. (R. Mandache, D. Lăncră-
jan) '7:52,3, 4. Dinamo 7:53,8, 5. Meta
lul Buc. 8:28,9 ; S 8+1 : ' ~
(T. Mihailov, R. Batschi, N. Feodo- 
tov, Gh. Drilea, E. Stratan, Șt. Tu
dor, P. Ceapura, E. Tușa + Gh. Bun- 
ceanu) 6:21,6, 2. Dinamo (M. Troi, 
L. Gulya, L. Ianosi, I. Cacenco, M. 
Moroșan, I. Popa, Gh. Gherman, N. 
Creț + L. Lavrenschi) 6:33,0, 3. Poli
tehnica Buc. (C. Pielea, L. Gălățeanu, 
Gh. Iliescu, M. Cartianu, C. Pîrdan, 
R. G+igore, B. Ferderber, C. Ovi- 
denie + I. Măgură) 6:51,6, 4. Dinamo 
6:55,3, 5. Metalul Buc. 7:18,0.

FEMININ S 4+1 RAME : 1. Uni
versitatea Buc. (Garoafa Cantemir, 
Rădița Răducanu, Doina Bălașa, Sta
na Tudor + Rodica Coman) 4:05,3,
2. I.C.F. Buc. (Iuliana Dan, Maria 
Bărbulescu, Mihaela Boeriu, Marioara 
Sîngiorzan + Claudia Lambru) 4.15,7,
3. Voința Buc. (Marieta Băjilcă,
Aglaia Francisc, Elena Socol, 
tanța Constantin + “
4:42,0, 4. Politehnica
SCHIF SIMPLU : 1. 
Tudoran) 4:23,7, 2.
(Elisabeta Vorindan)
Arad (Elisabeta Lazăr) 4:34,9, 4. Voin
ța Buc. (Eugenia Florea) 5:09,2 ; 
S 4+1 VÎSLE : 1. Voința Timiș. (Ger
trude Covaci, Mitana Florea, Maria 
Hublea, Jana Popa + Aneta Siburg) 
3:53,1, 2. Voința Buc. (Viorica Lin-

1. Dinamo
E. Stratan, Șt. Tu-

Paula
Timiș. 

Dinamo 
Voința 
4:29,9, 3.

COns- 
Anca) 

5:13,3 ; 
(Ioana 
Timiș.

U.T.

caru, Ana Chiș, Ecaterina Trancio- 
veanu, Rodica Lăzărescu + Paula 
Anca) 4:01,1, 3. Universitatea Buc. 
(Mariana Chermeș, Crista Cloos, Vio
rica Crețu, Ileana Vintilă 4- Mariana 
Stoicescu) 4:10,5, 4. Universitatea Buc. 
4:19.7. 5. U.T. Arad 4:32,2, 6. Șc. sp. 
Timiș. 4:45,8 ; DUBLU : 1. U.T. Arad 
(Ana Raicu, Ileana Nemeth) 4:16,0, 
2. Șc. sp. Timiș. (Maria Lemnei, Zoe 
Salamon) 4:28,0, 3. Metalul Buc. (Doi
na Suciu, Olga Voicu) 4:47,0, 4. Poli
tehnica Timiș. 4:56,4 ; £■ 8+1 : 1. Uni
versitatea Buc. (Teodora Untaru, 
Ștefania lonescu, Luminița Golgoțiu, 
Florica Ghiuzelea, Elena Necuia, 
Elena Dragomir, Lucia Gănescu, Ma- 
rilena Mureșan + Angela Păunescu) 
3:43,2, 2. C.S.Ș. Buc. (Georgeta Cio- 
mîrtan, Marioara Stoian, Lucia Co- 
libășanu, Mimi Aldea, Maria Bilius, 
Marilena Carțiș, Luminița Hoeflich, 
Marina Mocioacă + Elena Giurcă) 
3:45,2, 3. Metalul Buc. (Lidia Bloos, 
Florina Georgescu, Adriana Dumi
trescu, Marina Purice, Marcela Mutu- 
lea, Cornelia Chețan, Margareta 
Minculescu, Constanța Voichescu + 
Ștefania Borisov) 3:54,0, 4. C.F.R.
Timiș. 3:57,5, 5. Voința Timiș. 4:08,4.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 
masculin — 1., Dinamo 64,5 p, 2. 
Steaua 21,5 p, 3. Politehnica Timiș. 
14 p, 4. I.C.F. BUC. 10,5 p, 5. Poli
tehnica Buc. 6 p, 6. C.F.R. Timiș. 
5,5 p, 7—8. Voința Timiș, Olimpia 
Buc. 4 p, 9. Metalul Buc. 3 p, 10. 
I.S.E. Buc. 2 p. feminin — 1. Uni
versitatea Buc. 31,5 p, 2. Voința Ti
mișoara 18 p, 3. Voința Buc. 16,5 p, 
4—5. U.T. Arad 13 p, Metalul Buc. 
13 p, 6. C.S.Ș. BUC. 10 p, 7—8. I.C.F. 
Buc., Polit. Timiș. 7,5 p, 9. Șc. sp. 
Timiș. 6,5 p, 10-11. C.F.R. Timiș., 
Dinamo 6 p.

In sfîrșit, din nou o etapă plină 
în campionatul republican de rugbL 
Trei meciuri sînt programate In Ca
pitală, iar celelalte trei în provin
cie. Mai întîi, despre jocurile din 
primul oraș al țării.

Progresul. înviorată după victoria 
de duminica trecută, din partida cu 
Gloria (9— 3>, așteaptă cu mult opti
mism jocul eu Agronomia Cluj. Fi
rește, în speranța unui nou sueees 
care să o mai salte cu un loc (sau 
chiar mai multe) în clasament.

Dinamo va primi vizita rugbiștilor 
de la Politehnica iași. In perspectivă, 
un meci viu disputat în care dina- 
moviștil păstrează prima șansă. Nu 
va fi însă o victorie lejeră.

Tot în Capitală — un derbi al co
dașelor, Rapid și Precizia Sâceie. O 
bună șansă pentru elevii maestrului 
emerit al sportului Gh. Pîrcălăbescu 
de a părăsi locui al 12-lea.

în țară, ce! mai Interesant meci 
pare să se desfășoare la Birlad. 
Rulmentul, într-o vizibilă ascensiune 
de formă (dovadă, acel 5—3 realizat 
în deplasare, cu Steaua) va primi re
plica actualei lidere, Grivița Roșie. 
Sportivii bîrlădeni, care nu prea... 
știu să piardă pe teren propriu, sînt 
dispuși să facă multe clipe grele 
redutabilului lor adversar.

După eșecul nescontat în fața Rul
mentului, Steaua susține din nou un 
meci dificil, în deplasare, la Petro- 
șeni. știința, care duce și ea dorul 
a... trei puncte, este un adversar in
comod pentru orice echipă, indiferent 
de talia ei.

Ultimul meci al etapei este pro
gramat la Constanța, unde Farul, 
recent înapoiată dintr-un turneu 
fructuos în Polonia, așteaptă cu seni
nătate vizita rugbiștilor de la Gloria. 
După toate probabilitățile, încă o vic
torie a echipei gazdă, (t. st.).

Rugbiștii de la Farul 
victorioși in Polonia

Recenț, formația divizionară A de 
rugbi Farul Constanța a susținut 
două meciuri în Polonia, la invitația 
clubului Poznania. Primul, disputat 
la Suiekowo (cea 100 km depărtare 
de Poznan), 
tei Poznan, 
28—6 (11—0) 
români. Al
menea cu victoria constănțenilor, la 
scorul de 6—0 (0—0), s-a jucat la 
Poznan, parteneră fiind de data a- 
ceasta echipa Poznania.

în compania Selecțlona- 
s-a terminat cu scorul 
în favoarea rugbiștilor 
doilea, încheiat de ase-

In așteptarea gheții, antrenamente pe uscat
Se apropie „stagiunea" sporturilor 

de iarnă. Ce fac în aceste 
sile patinatorii 1 Pentru a primi 
un răspuns cit mai convingător, 
ne-am deplasat la Tușnad, unde cei 
mai buni patinatori de vite2ă și 
artistici s-au antrenat în comun.

PATINAJ

FIGURI DESENATE PE IARBĂ

Pentru ca sportivii să dea un 
randament maxim în sezonul com- 
petițional, cei doi specialiști au su
pus pe participant» la tabără unui 
antrenament multilateral. Astfel, în 
program au figurat și lecții de teo
rie, de pregătire fizică generală și 
specifică, cuprinzînd printre altele 
canotaj pe lacul Ciucaș, înot, volei, 
baschet ți excursii de scurtă durată.

Grafie, armonie, perfecțiune în mișcări — iată cîteva diu atributele patinato
rilor artistici. Constanța lonescu și Drngoș Sandu, antrenați de Gh. Roncea, 
au repetat de nenumărate ori pe... uscat această mișcare, pentru a o executa 
ăit mai corect pe gheață Foto; T. Roibu

Ultima zi de tabără. Nicolae Belu, 
Sandu Dragoș, Rodica Dîdă, Adina 
Caimac an, Eugen Tiujctn, Adriana 
Preda, Daniela Popescu, Marian 
Chiosea, ca și ceilalți patinatori 
artistici, repetă și iar repetă dife
rite exerciții pe mozaicul din fața 
sălii de dans a Casei de cultură. 
Sub supravegherea antrenorilor 
Gheorghe Roncea și Radu Ionian, 
tinerii sportivi exersează, pe patine 
cu rotile, întoarceri și sărituri sim
ple. Lecția tehnică a continuat apoi 
fără „role", pe un dreptunghi de 
iarbă unde sportivii au imitat pe 
un fond muzical imprimat la mag
netofon, figuri libere și de școală.

— La majoritatea figurilor obli
gatorii prevăzute în programul a- 
propiatelor concursuri, ne-a 
cat într-un moment de răgaz 
norul Gheorghe Roncea, am 
in faza de finisare. Elevii 
și-au început de cîteva luni
namentele în cadrul asociațiilor și 
cluburilor lor, iar la Tușnad am 
pus la punct ultimele amănunte.

DOUĂ-TREI ANTRENAMENTE 
PE ZI

expli- 
antre- 
ajuns 
noștri 
antre-

15 seniorj și juniori — printre 
care campionii absoluți Crista Tra
cker și Andrei Okoș, precum și de
ținătorii titlului pe probe Dan Lă
zărescu, Ștefan Papp, Eva Marcoș 
și Horia Timiș — și-au continuat 
pregătirile pe uscat, sub conducerea 
antrenorilor Ernst Ulrich și ZoUan 
Szekely. Am spus ,,și-au continuat" 
antrenamentele, deoarece „viteziș- 
tii" au luat startul în așteptarea 
noului sezon, încă din luna aprilie. 
La Tușnad, ei au trecut la perioa
da de vîrf, făcînd cite două și chiar 
trei antrenamente pe zi. Dacă pînă 
la 1 septembrie patinatorii de vite
ză au pus accentul pe pregătirea 
fizică generală, de la această dată 
s-a acordat prioritate antrenamen
tului specific. Lecțiile pentru dez
voltarea forței și rezistenței au cu
prins crosuri pe traseul Tușnad Băi 
— Lacul Sf. Ana, la o altitudine

între 650 — 1 380 metri și Întreceri 
atletice. Cursele de cielism (cu 
schimbări de' ritm) și patinajul pe 
rotile au constituit elementele de 
bază ale antrenamentelor tehnice și 
de pregătire fizică. Dar, pentru a 
vedea mai bine ce volum de muncă 
a depus fiecare sportiv în cele două 
săptămîni de tabără, să facem un 
mic calcul. De exemplu : Da» lă- 
zărescu a parcurs, pe teren acciden
tat, în 14 zile circa 150 de kilometri, 
iar exercițiile lui pe patine cu ro
tile însumează în jurul a 280 km 
de rulaj.

— Pentru noi, vitezițtu. ne-a spus 
Dan Lăzărescu, înainte de a pleca 
împreună cu colegii de gr ntr-o 
cursă de patinaj pe ^role* pe șo
seaua Tușnad Băi — M. Ciur, pre
gătirile pe care le facem ia aștep
tarea înghețului ,'mt cete mei gnie. 
Daci vrei să dat raaăaaieat «a con
cursuri, trebuie si masce-K; sonc-s 
in cursul verii, pentru că pe 
nu mai ai timp să faci deci: nt e- 
nament de specialitate, pe probe.

Tabăra de pregătire s-a încheiat 
Dar patinatorii noștri fruntași iți 
continuă, alături de colegii toc de . 
asociație sau de club, antrenamen
tele în vederea apropiatului sezon, j 
pregătindu-și pe uscat viitoarele 
performanțe. -

TR. IOANITESCU



Careu !!!“

Foto: Costas

30000 de craioveni pe stadion
O scenă din spectacol

CINO ARBITRULIn jurul unui... microbist
E INTRANSIGENT

pe gazo- 
din Pi-

pe scena 
Pitești, o 
se antre- 

tot pentru

CONCRET
Terenul de sport din

Seitin Arad a devenit 
pășune de animale.

Pe teren, vaca imploră Pe-o micuță vițelușă 
— Tot măninci iarbă
Treci, fetița mea, pe

de-o 
oră ! 
tușă!

Si-Fotbalistul Gh. 
mionescu de la Metalul 
Tîrgovlște îsi pierde 
vremea prin restau
rante.

Fotbalistul se răsfață 
wl Cu cinzecurile-n față

Si îți zici : Doar Ia L-----  Doar Ia bufete
Dumnealui... trage cu sete!

. Asociația sportivă Me
talul Rădăuți 
din 1965 să achite 
DRTA cei 8 870 
torați pentru o 
de transporturi 
tobuzul.

amină 
la 

lei da- 
serie 

cu au-

e uzul,Șoferi*, după cum 
l-au dus mereu cu 

autobuzul 
rac dînșii-n schimb, mai 

năzdrăvani. 
Ii duc cu vorba de doi ani.

V. D. POPA

Un vechi suporter
al Petro'u'ui

Cei care fac astăzi 
„galerie* Petrolul ui nu 
știu că, în urmă cu 35—40 
de ani, un înfocat supor
ter al acestei echipe (pe 
atunci, ca se numea Rom
com it și apoi Juventus) 
era cunoscutul umorist 
George R a net ti.

Mare iubitor al sportu
lui în general și al fotba
lului în special, Ranetti 
se mîndrea cu calitatea... 
oficială de „membru sus
ținător* al clubului Rom- 
comit.

Esie foarte aproape ziua — poale 
chiar una din zilele acestea de octom
brie — cind iubitorii de fotbal din 
Craiova nu vor mai sta ea... sardelele 
la meciurile echipei lor favorite — 
Universitatea. O veche dorință a lor 
este pe punctul de a deveni realitate : 
un stadion nou. modern.

La vremea lui, și vechiul stadion * 
fost bun. Pe-atunci insă, „Craiova“ nu 
juca în Divizia A și cu atit mai puțin 
nu nutrea visuri de campioană. Astăzi 
oltenii țintesc departe, chiar dacă sur
vine cite un 0—4 care îi face să fie 
mai realiști.

Deci : un nou stadion. Situat Ia mai 
puțin de un kilometru de centrul ora
șului el pare să fie una dintre cele 
mai frumoase construcții 
țară. întrucâtva, seamănă 
gust" din Capitală.

în cele 36 de sectoare
inelare vor putea lua loc. pe 25 de 
rinduri de bănci, circa 36 000 de spec

sportive din 
ch „23 Au-

ale tribunei

tatori. La tribuna centrală s-a con
struit un pavilion, care are un ..cozo
roc" de beton armat. în felul acesta o 
porțiune din această tribună (5M de 
locuri) este acoperită. Să mai spunem 
că vestiarele vor fi bine utilate, că 
vor exista ..camere de forț*“ H de 
masaj, cabinet medical, magazii pen
tru echipament ? Este de la sine în
țeles. An fost construite si 11 cabine 
spațioase, pentru transmisii de radio 
șt televiziune. Sa afle toată lumea 
despre victoriile fotbaliștilor craio
veni !

In afara terenului de joc (1M-73 in), 
o suprafață de Id 5M metri pătrați va 
fi acoperită ca vegetație, ceea ce va 
da un aspect și mai atrăgător sta
dionului.

Să sperăm că lucrările nu se vor... 
împotmoli pe undeva, râminind să aș
teptăm — dinlr-a zi pe alta — doar 
fluierul arbitrului...

TOMA RABȘAN

a doua pasiune
Cine e scriitorul din 

fotografie ?
Cei mai multi dintre 

dv. probabil că l-au i- 
dentificat: e... fotbalis
tul Petre Dragomir de la 
Petrolul.

De-altfel, nu este un 
că Dragomir... 

literatura.
secret 
flirtează cu 
Un flirt serios, din mo
ment ce, după ce a 
prezentat spre tipărire 
volumul „Cu fotbalul, pe

continentul sud-ameri- 
can" (132 de pagini), el 
a scos din sertar și trei 
piese de teatru : „Mihai 
Vodă — Viteazul" „Tra
ian și Decebal" și „Răs
coala din 1907", dintre 
care primele două în 
versuri.

El dorește să se de
dice cu totul literaturii 
în ziua în care va re
nunța la fotbal. Dar e 
atit de greu, în general, 
să renunți la ceva. Și 
mai ales la fotbal. Dar, 
inevitabil, vine 
aceea. Dragomir 
locui atunci o 
cu alta.

Foto și text:

ION POPESCU

lui poate intra 
de rezervă ?*.

și ziua 
va în- 

pasiune

In vreme ce 
nul stadionului 
tești jucătorii de la F.C- 
Argeș se pregătesc cu 
asiduitate pentru viitoa
rele partide, 
teatrului din 
altă „echipă" 
nează de zor
o intilnire de fotbal, care 
se va disputa însă pe 
scena, la lumina reflec
toarelor.

Este vorba de comedia 
muzicală cu subiect fot
balistic „Henț careu Vl“, 
de George Mihalache și 
Nae Roman, cu melodii 
de Marcel Ionescu.

Premiera va avea loc 
săptămîna viitoare.

Mișu st. Popescu, microbist cu fală, 
Renunțind la „boala* sa duminicală, 
Astăzi stă acasă intre două perne, 
Lung prilej de vorbe și de baliverne.
Unii spun c4 Mișu vrea, prin treaba asta, 
Sl-și mal indulceaac* traiul cu nevasta 
Și c* „sacrificiul" nu-i decît un „gest“ : 
(Mișu niciodată n-a fost prea onest) 
Are niște vorbe, parcă-s de ocară :
„Ho. te-am prins în opțai", „Vezi că dai în bară*... 
Că la med cînd merge, stă doar Pe jumate... 
CealaHă repriză-i cu... madam Stamaie, 
Oare, de când Mișu dună meri e... mort,
A... murit și dinsa pentru-același... sport !...
AițH, dimpotrivă, spun că nu-i așa : 
Nu-i de vină Mișu. ci... nevaetă-sa. 
Care de departe-i doar un trandafir. 
Iar mai de anroape este borș eu știr ; 
Că de cicăleală Mișu e năuc,
Șase zMe-ntr-una zace sub papuc ; 
Că în casă Misu stă ca-nir-un asediu 
Si că stadionu-i pare un concediu ; 
Că ea, vrând să-i stingă ultima văpaie, 
Dnpă-am»aza asta l-a închis în baie: 
El, plângi nd acolo și făcînd pe mortul
Ea i-a-mpins sub ușă doar un colț din „Sportul"..,
Toate aștea însă n-au nici un temei 
Că nu știe nimeni ce-a fost între ei 
Și d»« oe ei. Miau. în etapa asta, 
A lăsat stadionul și-a stat cu nevasta...

Ce frumoasă ar fi „me
seria" de arbitru dacă 
n-ar exista afurisitele de 
ofsaiduri și lovituri de la 
11 metri, discutate, con
troversate și generatoare 
uneori și de scandal..

Vă închipuiți, deci, în ce 
situație s-a găsit, mal 
acum cîtva timp, arbitrul 
John Gordon, conducăto
rul meciului dintre Aber
deen și Celtic Glasgow, cînd 
a trebuit să acorde un .11 
metri" în favoarea echi
pei... oaspe. în tribune si 
pe teren, obișnuitele voci
ferări. Arbitrul menține 
decizia, lovitura este exe
cutată și... portarul apără, 
în mijlocul unei explozii 
de bucurie. Și iată lovi
tura de teatru: considerînd 
că portarul se 
Gordon a hotărît 
rea loviturii !

La furtuna de
cu care a fost primit pe- 
nalty-ul, s-a adăugat a- 
cum... uraganul dezlănțuit 
de această nouă decizie a 
arbitrului împotriva echi
pei gazdă. înfuriat, wn 
spectator a pătruns pe te
ren. Fapt banal ? Nu, căci 
ei n-a intrat singur, ci în
soțit de un... cîine 
ciobănesc, care s-a 
asupra arbitrului, 
du-1 la pămînt. Cu 
greutate, „cavalerul 

cuiul" a scăpat din 
seastă situație neobișnuită, 
dar el n-a mai putut arbi
tra partida din cauza con
tuziilor suferite. Meciul a 
fost condus, în continuare, 
de unul dintre arbitrii de 
tușă, ei fiind reluat cu 
executarea penaițy-ului...

mișcase, 
repeta-

proteste

EL dar știți luni seara. dună ce-a stat ploaia,
Ce-a aflat Tăntica de la Procopoaia
Cînd s-a dus să-sî coase șortul cela rupt ?
„Soro, campionatul... ieri... era-ntrerupt !*...

NELU MARIAN
— lași —

ZICALE TURISTICE
COPILUL pînă nu 

plînge... nu-i luat în 
excursie.

ÎNCETUL cu încetul 
se face... drumul 
Ia cabană.

bici- 
des-

pînă

CINE se 
dimineață... 
excursie.

scoală 
pleacă

de
!□

NU TOT ce zboară., 
se vînează.

BATE ȘAUA... 
cletei să nu se 
facă pe drum.

CE E pe el șl în... 
rucsac.

HANORACUL face pe 
om. turist.
' CU O... participantă nu 
se face excursia.

VICTOR TEODOR

mare 
repezit 
trîntin- 

mare 
fluie- 

a-
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IOSIF SUTH, CLUJ. — 

„Portarul a fost acciden
tat in faza în care echipa 
sa a fost sancționată cu 
o lovitură de la 11 metri. 
In locul 
portarul 
Nu. în poartă nu poate 
intra, pentru a apăra pe
ri alt y-u?. decît unul dintre 
jucătorii de cimp care au 
participat la ' 
mentul cind s-a 
fracțiunea.

N MANEA. 
SEACA. — 1)

careul oaspeților. în 
schimb, »r fi «fost respec
tată prevederea regula
mentară că echipa adversă 
trebuie să stea la 9 me
tri !

ANCAS ZAHARIA, SE- 
BIȘ. — Ce-aș putea să vă 
spun în plus ? Și nouă 
ne-a plăcut meciul Rapid— 
Progresul, 
două

___ disputat acum 
săptămînl prin dina-

joc in mo- 
produs in-

— V-a.ș părăsi și mîine, dar conștiința mea de 
multe de realizat în orașul

antrenor îmi spune că mai am 
ăsta ! ! !

Desen dc Adrian Andronic

COMUNA
__  A „căzut- 

vechea clauză potrivit că
reia jucătorii care au luat 
parte la campionatul mon
dial de fotbal nu au drep
tul de a fi folosiți în e- 
chipele olimpice. Firește, 
acest drept îl au numai ță
rile care nu au statut pro
fesionist. 2) "Finind seama 
de cele ce ne scrieți, pro
babil că ați fost în culmea 
fericirii duminica trecută : 
•sper ca Steaua să scoată 
oltenilor fumurile din c*p“. 
Nu vă e teamă însă că 
află craiovenii adresa 
dv 7...

AUREL TOMA. PTTEȘTI. 
— Cele 22 de întâlniri dis
putate pînă acum în cam
pionat între Progresul șl 
Petrolul s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: 1955: 
2—2 și 4—2 ; 1956 : 0—2 și 
5—0 ; 57—58 : 4—5 și 1—2 ; 
S3—59 : 1—! șl 0—1 ; 59—W: 
2—3 șt 1—9 : 60—61 1—1
Șl 1—1 ; 62—63 : 0—0 șt 0—4; 
M—64 : 2—2 șl 1—0 ; 64—
65 : 2—4 șl 0—1 ; 65—66 : 
Progresul a jucat ta .B“ ; 
66—67 : 1—2 șl 2—1. DupS 
cum 
este

bun fotbalist al anului 
1966 a fost Pîrcălab. Să 
vedem cu ce rezultate se 
vor solda referendumurile 
ce se vor organiza la sfârșitul acestui an. Alegerea 
mi se pare mai grea ca 
orieînd. Dar nu pentru că 
sînt prea mulți candidați...

se vede, 
favorabil
LUICAN,

palmaresul 
ploieștenUor.

ION VARVURA, ORA- 
DEA. — Nu ne vine să 
credem că s-a întâmplat 
așa ceva ! „în meciul 
Metalul Hunedoara—Olim
pia Oradea, arbitrul Gheor- 
ghe Ștefânescu a dictat la 
un moment dat o lovitură 
liberă indirectă împotriva 
echipei gazde, în apropie
rea careului de ig metri, 
Hunedorenii au făcut 
„zid", fără să se așeze însă 
la o distanță de 9 metri. 
Arbitrul a încercat să-i 
împingă înapoi, dar aceștia 
au revenit la distanța i- 
nițială (circa 7 metri). Ce-a 
făcut arbitrul ? A... mutat 
înapoi mingea cu 2 metri!" 
Repet : faptul nu este ve
rosimil, dar te pui cu... 
arbitrii ? Asta înseamnă 
că, dacă „zidul" ar fi a- 
vansat mereu, mingea ar 
fi ajuns pînă la urmă în

prin intensi- 
Dar nu este

„ vioară*» 
ni. Fir*

nală. Prima 
a' fost, în 
mani.

AUREI. PREDESCU, 
BUCUREȘTI. — Și Steaua 
s-a întîlnit cu Internazio- 
nale, în meciuri amicale 
însă. La București, au cîș
tigat fotbaliștii români 
(2—0), iar la Milano, italie
nii : 3—1. Internazionale
avea atunci cu totul altă 
echipă decît cea cu care 
avea să-și cîștige consacra- 

arena internațio-

MACIN. — 
text de re- 
să precizeze 
anume că, internațional

E.
Nu există un 
gulament care 
acest lucru și 
intr-Un turneu 

șah, concurenții dinde a-

mismul lui, 
tatea luptei, 
obligatoriu eu toată lumea 
să aibă aceeași părere. 
Dv.» alegeți-o pe cea care 
vi se pare mai justă, dar 
nu vă... supărați pe cele
lalte.

R. PETRESCU, BUCU
REȘTI. — Este adevărat : 
de multe ori, actorul Flo
rin Piersic conduce „ga
leria" Progresului. Un alt 
înflăcărat suporter al Pro
gresului este Grigore Va- 
siliu-Birlic. De altfel, nu 
de suporteri duce lipsă e- 
chipa din strada dr. Stai- 
covici. De jucători ! „Ga
leria" își face datoria. îi 
putem cere însă să înscrie 
și goluri ?...

pri- 
In

ceeași țară joacă în 
mele runde între ei. 
general, însă, așa se petrec 
lucrurile. Știți, ca să nu 
fie vorbe. Și tot sînt !

ION MOLDOVAN, AIUD. 
— Ați cîștigat... amîndoi ! 
La ancheta întreprinsă de revista „Fotbal", printre 
cronicari, rezultatul a in
dicat victoria lui Dobrin. 
După un alt referendum, 
organizat printre cititori 
de revista „Sport", cel mai

ION POȘTAȘU

Ilustrații :
N. CLAUDIU



De pe terenurile de fotbal
FINAIA „CUPEI INTERCONTI

NENTALE"

Primul meci al finalei „Cupei 
Intercontinentale" la fotbal, între 
formațiile Celtic Glasgow și Ra
cing Club Buenos Ăires, este 
programat la 18 octombrie, la 
Glasgow. Jocul va fi arbitrat oe 
Juan Gardeazabal. considerat cel 
mai bun arbitru spaniol. El a ar
bitrat și la campionatul mon
dial din Anglia.

FĂRĂ ASPARUHOV

In vederea meciurilor cu echi
pele U.R.S.S. (la 8 octombrie) și 
Turciei (la 12 octombrie), Fede
rația de fotbal a Bulgariei a sta
bilit următorul lot de 17 jucă
tori : Simeonov, Boncev, Gaidar- 
ski, Jecev, Penev, Dimitrov, Ga- 
ganelov, Apostolov, Davidov 
Bonev, Iakimov, Jekov, Dermend- 
giev, Popov, Nikodimov, Dancev, 
Lecev. Din lot lipsește Asparu- 
hov, care va juca în formația sa 
de club, Levski Sofia, în cel 
de al doilea meci din „Cupa cu
pelor* cu Milan, la 11 octom
brie.

Echipa feroviară feminină 
a României pe primul loc

Timp de două zile au avut loc la 
Bruxelles lucrările congresului Uniu
nii internaționale a sportului fero
viar (U.S.I.C.). Cu acest prilej au fost 
omologate toate rezultatele înregis
trate în campionatele europene fe
roviare feminine din ultimii doi ani, 
desfășurate la diferite sporturi. 
in clasamentul general european pri
mul loc a fost ocupat de echipa fero
viară feminină a României, care a 
totalizat 9 o de puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Cehoslovacia, 
Polonia, R.D. Germană, U.R.S.S. etc. 
Primul loc ocupat tn clasament de 
sportivele ceferiste din țara noastră 
este datorat rezultatelor înregistrate 
tn campionatele europene feroviare 
de popice, atletism, baschet, tenis de 
masă și volei.

Clasamentul final 
al turneului candidatelor

BELGRAD, 6 (Agerpres). — O 
dată cu desfășurarea partidelor 
întrerupte din ultima rundă, 
turneul candidatelor Ia titlul 
mondial de șah, desfășurat la 
Subotita, a luat sfîrșit. Alexan
dra Nicolau a remizat partida în
treruptă din ultima rundă cu 
Zatulovskaia, iar Margareta Pe- 
revoznic a cîștigat fără joc par
tida cu Aronson.

Clasamentul final al turneului 
«re următoarea înfățișare : Kuș- 
nir 13*/2 p, Zatulovskaia și Koz- 
lovska 12*/2 p, Stadler 12 p, Kis
lova 11 p, Nedelkovici 10>/, p, 
NICOLAU, Marcovici și Alek- 
sandria 10 p, Novara 8 p, Ko- 
narkovska și PEREVOZNIC 7 p, 
Heemskerk 6’/2 p, Asenova și 
Gresser 5'/2 P. McGrath 4*/2 p, 
Friedman 4 p, Aronson 3 p.

Cum sc antrenează marii campioni
EDDY OTTOZ

Puțini sînt atlețîî europeni care 
•u putut demonstra, în cursele la 
«are au participat', o atît de mare

NICE ȘI ST. ETIENNE 
IN FRUNTE

în etapa a 8-a a campionatu
lui francez s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ajaccio — 
Marseille 2—2 ; Aix — Stras
bourg 0—3 ; Lille — Sochaux 
0—1,- Valenciennes — Nantes 
2—1 ; Rouen — Lens 0—1 •, Ren
nes — Metz 0—0; Angers — 
Monaco 3—0; Red Star — Bor
deaux 1—0. în clasament conduc 
Nice și St. Etienne cu 12 punc
te din șapte meciuri, urmate de 
Bordeaux, Red Star și Marseille 
cu 10 puncte din opt jocuri.

DINAMO MOSCOVA DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Etapa a 28-a a campionatului 
U.R.S.S. a furnizat următoarele re
zultate: Pahtakor — Dinamo Mos
cova 1—3; Ararat — Lokomotiv 
Moscova 1—0 i Șahtior — Tor
pedo Kutaisi 1—1 ; Zaria — Cer- 
nomoret 1-—0; Zenit — Aripile 
Sovietelor 3—1 ; Dinamo Minsk 
— Ț.S.K.A. 1—1 ; Kairat — 

’Spartak Moscova 1—0. în clasa
ment conduce Dinamo Moscova 
cu 43 puncte din 28 de jocuri, 
urmată de Dinamo Kiev cu 88 
puncte din 26 de meciuri.

IN „CUPA CUPELOR"

• In „Cupa cupelor", la Lisa
bona, Setubal a învins cu 2—1 
(1—1) pe Fredrikstad (Norvegia). 
Echipa portugheză s-a calificat 
pentru turul următor.

Astăzi, jocurile semifinale 
în campionatul european 

de baschet
După o zi de odihnă, cele 16 echi

pe participante la campionatul euro
pean de baschet masculin își reiau as
tăzi întrecerea. La Helsinki și Tampe
re sînt programate jocurile semifinale, 
urmînd ca duminică să se stabilească 
clasamentul final.

Iată partidele de astăzi : Ceho
slovacia — Bulgaria, U.R.S.S. — Po
lonia (învingătoarele vor juca pentru 
locurile 1—-2, învinsele pentru 3—4), 
Finlanda — Izrael, ROMÂNIA — 
Italia (învingătoarele vor juca pen
tru locurile 5—6, învinsele pentru 
7—8), Iugoslavia — Franța, Spania 
— Grecia (învingătoarele vor juca 
pentru locurile 9—10, învinsele pen
tru 11—12), Belgia — R. D. Ger
mană, Olanda — Ungaria (învingă
toarele vor juca pentru locurile 
13—14, învinsele pentru 15—16).

Meciul echipei române sc dispută 
la Tampere.

superioritate asupra adversarilor ca 
italianul Eddy Ottoz. In Europa, su
perioritatea lui este incontestabilă. 
Singurii cu care se întrece și care 
l-au și învins sînt americanii, dar în 
compania lor a realizat curse fru
moase, uneori terminînd învingător, 
ca în 1965 cînd i-a învins pe Daven
port' și pe Lindgren etc.

Cum a ajuns Eddy Ottoz la • 
asemenea măiestrie ? — iată o între
bare firească pe care și-o pun iubi
torii atletismului. Pentru cine îl cu
noaște mai îndeaproape pe valorosul 
atlet italian, nimic nu pare nevero
simil. Intr-adevăr, el este de o con
știinciozitate și seriozitate impresio
nantă. Campion european la Buda
pesta cu 13,7, clasat pe locul 4 la 
Jocurile Olimpice de la Tokio (după 
Jones, Lingren și Mihailov), campion 
european de sală și recordman mon
dial și european pe distanțe scurte 
pe teren acoperit, Ottoz este un atlet 
care nu a apărut meteoric, peste 
noapte. El este produsul propriei sale 
munci, dublate de talentul său auten
tic și de calități remarcabile.

Născut la 3 iunie 1944 la Montali-

Sportul din Uzbekistan, ieri și azi
Iunie 1967... Pe sta

dionul Pahtakor din 
Tașkent sînt în plină 
desfășurare întrecerile 
finale ale celei de-a 
XlV-a Spartachiade a 
Uzbekistanului. Peste 
2 000 dintre cei mai 
buni sportivi ai republi
cii luptă pentru cuceri
rea titlurilor de campioni 
ai R. S. S. Uzbece la 
19 ramuri olimpice, pen
tru dreptul de a parti
cipa la cea de-a IV-a 
Spartachiadă a popoare
lor U.R.S.S. La fazeie 
de masă ale Spartachia- 
dei din Uzbekistan au 
luat parte 2 378 000 de 
sportivi, ceea ce repre
zintă, de fapt, un sfert 
din numărul locuitorilor 
R. S. S. Uzbece. în ca
drul întrecerilor, 186 de 
sportivi au îndeplinit 
standardurile pentru tit
lul de maestru al spor
tului al U.R.S.S., 225 — 
pentru candidat maestru, 
Iar 3 590 de participant! 
au obținut rezultate 
prevăzute pentru cate
goria I de clasificare. 
La aceste cifre, marcînd 
ampla dezvoltare pe 
care a cunoscut-o an 
de an sportul în Uzbe- 
kistanul sovietic, se a- 
daugă și alte mărtu
rii elocvente ale avîn- 
tului activității sportive 
In această republică.

Turneu „open" 
la Wimbledon ?

în cadrul unei ședințe a consiliu
lui Federației britanice de tenis s-a 
hotărît ca, în viitor, în Anglia să 
nu se mai iacă distincție între ju
cătorii amatori și cei profesioniști. 
Această hotărîre, este menită în 
principal să transforme turneul de 
la Wimbledon într-un concurs 
,,open“, deschis deopotrivă tenisma- 
nilor amatori și profesioniști.

Anton Pongraț concurează 
la Magdeburg

în zilele de 14 și 15 octombrie 
floretistele Adriana Moroșan, Ră
dică Văduva, Suzana Saplontai pre
cum și spadasinii Anton Pongraț 
și Constantin Duțu vor participa la 
un important concurs internațional 
organizat la Magdeburg (R.D. Ger
mană).

Apoi, în zilele de 28 și 29 octom
brie, orașul Florența va găzdui un 

neau, din părinți francezi, Ottoz 
participă la primele întreceri atle
tice în 1960, cu prilejul unor con
cursuri studențești. Înalt de 1,79 m 
și avînd 67 kg, nu părea a avea 
perspective deosebite. Dar ochiul cele
brului antrenor italian Sandro Cal- 
vesi (care i-a format pe Morale și 
Frinolli) a văzut în Ottoz un viitor 
atlet de mare performanță și s-a o- 
cupat atent de creșterea lui valorică. 
Și rezultatele au urmat o curbă as
cendentă :

1962 — 14,9, 1963 — 14,2, 1964 
—13,8, 1965 — 13,6, 1966 — 13,6, 
1967 — 13,5.

Prin ce se remarcă Ottoz ? Cine-1 
urmărește cum trece peste garduri 
nu se poate să nu rămlnă surprins 
de tehnica sa excelentă, de marea sa 
coordonare. Ottoz aleargă 10,8 la 
100 m, ceea ce — trebuie să recu
noaștem — nu este o viteză foarte 
ridicată pentru un alergător de gar
duri (specialiștii americani ai probei 
realizează 10,2—10,3), dar pe care 
Ottoz o compensează din plin cu 
tehnica sa.

Din antrenamentul său, reținem ac

Numai în anul 1966, de 
pildă, cu sprijinul mul
tilateral al specialiștilor 
din alte republici so
vietice, în Uzbekistan 
au fost construite 13 
noi stadioane, 274 tere
nuri de fotbal, 56 de 
săli. 3 bazine de înot șl 
peste 1000 de terenuri 
sportive. Cîndva lipsit

nale, cum ar fi, de pil
dă, luptele sau călăria.

La prima ediție a 
Spartachiadei din Uz
bekistan (1927) doar 329 
de sportivi, în majori
tate bărbați, au partici
pat la finale. Proba de 
săritură în înălțime fe
mei a fost cîștigată a- 
tunci cu 1,30 m, iar
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de apă, Uzbekistanul » 
devenit în prezent unul 
din centrele natației 
sovietice. Bazinul do 
înot din Tașkent este a- 
preciat ca unul dintre 
cele mai moderne din 
U niunea Sovietică.

Fără îndoială, cifrele 
și faptele amintite sînt 
grăitoare prin ele însele. 
Dar, sensul lor adine 
devine și mai limpede 
dacă ne amintim punc
tul de plecare al activi
tății sportive în Uzbe
kistanul sovietic. Pînă 
la Revoluția din Octom
brie, sportul era practi
cat tn Uzbekistan doar 
de un grup restrîns de 
oameni, aparținînd pă
turilor privilegiate ale 
populației. Masele mun
citoare cunoșteau doar 
unele sporturi tradițlo-

„suta* parcursă în 14 
secunde I Cît de depar
te sînt aceste rezultate 
de performantele reali
zate astăzi de sportivii 
din Uzbekistan ! în pre
zent, 47 de sportivi uz
beci sînt selecționați 
în echipe reprezentativa 
ale U.R.S.S., iar 166 fac 
parte din loturile olim
pice ale Uniunii Sovie
tice. Peste 7 000 de pro
fesori, antrenori și in
structori muncesc zi de 
zl pentru pregătirea 
sportivă a tineretului 
din această republică. 
Institutul de educație 
fizică din Tașkent, cu 
facultăți de zi, fără 
frecvență și serale, pre- 
qătește profesori de 
specialitate și antrenori 
pentru atletism, natațle, 
gimnastică, fotbal, ci

concurs patrulater cu participarea 
echipelor masculine de floretă ale 
Italiei, României, Ungariei și R.F. 
a Germaniei. In aceleași zile, în 
Polonia (orașul n-a fost încă de
semnat) este programat un alt con
curs internațional masculin de flo
retă, unde, de asemenea, vor fi pre- 
zenți și scrimeri români.

centul deosebit pe care îl acordă ce
lor două laturi principale: viteza și 
tehnica. Pentru viteză el efectuează 
un număr variabil de repetări pe dis
tante scurte, dar nu cu toată forța, 
cu start de jos sau din picioare, iar 
iarna — porțiuni mai lungi de aler
gare.

în ceea ce privește tehnica, aici el 
cunoaște o gamă foarte variată de 
exerciții. Ceea ce îl deosebește de 
al(i alergători, este faptul că Ottoz. 
lucrează la antrenament foarte mult 
pe garduri de 100 cm și chiar de 
91.44 cm, distanțe pe care realizează 
ușor timpi de 13,0 sec. In general, 
în perioada competițională el se an
trenează pe garduri ceva mai joase 
decît cele de concurs. In ceea ce 
privește tehnica sa, este interesant 
de menționat că distanța la care atacă 
gardul variază între 2,20—2,30 m, 
iar distanța de aterizare între 1,10— 
1,20 m.

La 24 ani, cît va împlini în anul 
olimpic, Ottoz se anunță unul dintre 
principalii candidați la una dintre 
medaliile olimpice ale probei de 110 
mg. Constanța sa remarcabilă (13.5 
—13,8), ambiția și valoarea incon
testabilă sînt o garanție că un suc
ces în Mexic nu este deloc exclus.

N. M. 

clism, volei, baschet, 
handbal, tenis, lupte șl 
scrimă.

Sportul uzbec este 
cunoscut nu numai prin 
profundul său caracter 
de masă, ci și prin înal
ta măiestrie a unor re- 
putați sportivi de per
formanță. în organiza
ția sportivă a Uzbekis
tanului figurează astăzi 
1 800 000 de sportivi 
care participă regulai 
la activitatea competi- 
tională de masă și do 
performanță, atît la ra
murile sportive olimpi
ce, cît și la altele, tra
diționale. Cîteva cifre 
ne edifică asupra popu
larității unor sporturi i 
atletism — 270 000, vo
lei — 240 000, fotbal — 
170 000, baschet — 
145 000, tir — 115 000 
ciclism — 70 000, na-
tație — 30 000, lupte — 
25 000. în ultimii ant. 
în Uzbekistan s-au s- 
firmat numeroși patina
tori și hocheiști de ta
lie unională.

Anii următori vor 
consemna, fără îndoia
lă, noi succese de pres
tigiu pentru sportul uz
bec care, în marea fa
milie a sportului sovie
tic, are toate posibilită
țile de afirmare de
plină.
VLADIMIR KIRIL1UK 

(A.P.N.)

Echipa cehoslovacă de hochei Slovan 
Bratislava a susținut recent cîteva 
jocuri în U.R.S.S. lată o fază din 
meciul cu Spartak Moscova, desfă
șurat la patinoarul acoperit Ț.S.K.A., 
in care hocheiștii cehoslovaci au 
fost învinși cu 4—3. Atac la poar

ta oaspeților.
Foto: TASS
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NEW YORK. Recordmanul 
mondial în proba de săritură în 
lungime, atletul negru Ralph 
Boston (S.U.A.), a declarat că va 
participa la „Săptămîna preolim- 
pică internațională" care va în
cepe la 14 octombrie la Ciudad 
de Mexico. Alături de el, la
concursul atletic vor mai parti
cipa Tommy Farrell (800 și 
1 500 m), Van Nelson (5 000 șl 
10 000 m), Schinnick (înălțime), 
Pender (100 și 200 m), Whitney 
(400 m g.) și alți 8 atleți ameri
cani, printre care și Matsoil, de
ținătorul recordului mondial la 
greutate.

STUTTGART. într-un meci in
ternațional de gimnastică desfă
șurat la Stuttgart, echipa mascu
lină a Japoniei a învins cu sco
rul de 287,65—273,55 puncte e- 
chipa R. F. a Germaniei. La in
dividual, japonezul Akinori Na
kayama a ocupat primul loc, cu
58,30 puncte.

PRAGA. La Jihlava s-a desfă
șurat întîlnirea internațională a- 
micală de volei dintre selecțio
natele masculine ale Cehoslova
ciei și Japoniei. Victoria a re
venit voleibaliștilor cehoslovaci, 
cu scorul de 3—1 (15—10, 15—8, 
16—18, 15—10).

BARCELONA. Mimoun Ben AU, 
campionul european de box la 
categoria cocoș, l-a întîlnit în- 
tr-un meci amical pe pugilistul 
francez Pierre Vetroff, pe care 
l-a învins la puncte după zece 
reprize.
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