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Pe micul ecran:
MIERCURI,

11 OCTOMBRIE
Ora 15,55 — Levskl 

Sofia -r A.C. Milan 
(Cupa Cupelor)

Ora 18.00 — Feren- 
cvaros Budapesta — 
F.C. Argeș (Cupa 
orașelor târguri)
JOI, 12 OCTOMBRIE

Ora 15,30 — Pro
gresul — Petrolul 
(Div. națională A)

DUMINICA,
15 OCTOMBRIE

ANUL XXIII

Ora 13,30 — pri- 
mul meci din cu
plajul bucureștean 
programat în Div. 
națională A (Rapid 
— Dinamo Bacău 
sau Progresul — 
Universitatea Cluj)

Ora 15,25 — Aus
tria - U.R.S.S. 
(campionatul euro
pean)

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

♦

4 pagini 25 bani

Boxeri din patru țări — 

pe ringul de la București

La 21 octombrie va începe la 
București un interesant turneu 
internațional de box. Alături de 
pugiliștii români, vor urca trep
tele ringului sportivi de valoa
re din Franța, U.R.S.S. și Un
garia. Viitorii adversari au și 
confirmat participarea. Antreno
rii noștri vor prezenta două for
mații, din rîndul cărora nu vor 
lipsi Gruiescu, Gîju, Bădoi, An- 
toniu, Dumitrescu, Olteanu ș.a. 
Turneul se va încheia la 25 oc
tombrie.

CAMPIONATUL
PE ECHIPE
I n zilele de 

14—15 octombrie 
va avea loc la 
Brașov turneul fi
nal al campiona
tului republican
de atletism pe e- 
chipe, categoria 
B, seria a Il-a. 
Echipele regiuni
lor Maramureș șl 
București se în- 
tîlnesc pentru 
locurile 1—2, iar 
echipele regiuni
lor Dobrogea și 
Suceava pentru 
locurile 3—4. Câș
tigătoarea primu
lui loc va promo
va în seria I a ca
tegoriei B.

P. T. T. - METALUL
După 15 ani!

LA BASCHET
Joi seară, iubitorii baschetului

jul să revadă pe unii dintre cei___ ______ ._____ -____. _______
aproximativ 15 ani în urmă. Este vorba de reeditarea celebru
lui derbi P.T.T. — Metalul, în cadrul căruia vor evolua : 
Herold, V. Popescu, Folbert, Dinescu, Costescu, M. Niculescu, 
Al. Dănilă, Testiban, în prima formație, Al. Popescu, Vulescu, 
Gherculescu, C. Niculescu, Răducanu, E. Teleguță, I. Tele- 
guță și Gh. Stoica în cea de a doua.

întrecerea se va disputa în nocturnă, pe terenul Floreasca.

din Capitală vor avea prile- 
mai buni jucători ai țării cu

Astăzi
la velodrom

Campionatele republicane 
de ciclism pe pistă con
tinuă astăzi, începînd de la 
ora 16, pe velodromul Di
namo cu proba de adițiu- 
ne de puncte (semifond).

Avem oare o echipă masculină
rămas cî- 
zile pînă 

dinamoviștii 
vor

de gimnastică ?

Curt Socol (Universitatea Cluj), recordmanul țării la decatlon

STAGIUNEA ATLETICĂ, PE SFiRȘITE

decatlonul, pentatlonulPe afiș:
și... probele neclasice

din ultimele filePe una 
ale calendarului atletic din 
1967 este înscris : Campio
natul republican de probe 
combinate și concursul re
publican de probe neclasi- 
ce. Data și locul desfășu
rării : 14—15 octombrie, pe 
stadionul Tineretului din 
București.

Se vor acorda patru 
titluri de campioni ai tării, 
la decatlon seniori si ju
niori mari, pentatlon se
nioare și junioare mari. De 
asemenea, se vor acorda 
titluri de cîștigători ai con
cursului republican la ur
mătoarele probe neclasice :

m,
m, 
ju
ni, 
m, 

mici: 
lungi-

seniori: 300 m, 1000
3000 m, 200 mg. 4x200 
4 X 800 m, 4 X 1500 m ; 
niori mari : 300 m, 1000 
2000 m, 200 mg, 4x200 
4 x 800 m ; juniori 
pentatlon (80 m — 
me — greutate 6 kg 
90 mg — suliță 0,600 kg), 
500 m, 200 mg;
60 m,
m, 100 mg, 4x200 m, 
3 x 800 m ; junioare mari: 
60 m, 300 m, 500 m, 4x200 
m, 3 x 800 rn ; junioare 
mici: tetratlon (60 m — 
lungime — greutate 4 kg 
— 60 mg), 300 m.

La 100 mg senioare, pen-

senioare :
300 m, 500 m, 1500 

100 mg, 4x200

tatlon juniori mici și te- 
tratlon junioare mici vor 
fi stabilite acum primele 
recorduri republicane.

Ședința tehnică va avea 
loc în ziua de 
brie, ora 18, la 
derației. Sîmbătă 
brie întrecerile 
șoară de la ora
iar duminică de la ora 9,30 
și 15,30.

13 octom- 
sediul fe-
14
se
10

octom- 
desfă- 
și 15,

Echipele campioane

Azi, în sala Tractorul din Brașov:

Primul din cele 3 meciuri feminine 
România - IJ. R. S. S. la volei

cu

Ultimele teste ale repre
zentativei noastre feminine 
de volei, în vederea apro
piatei sale participări la 
campionatul european, le 
găzduiește Brașovul, unde 
echipa României va susți
ne 3 întîlniri cu campioa
na Europei, redutabila for
mație a U.R.S.S. Primul din 
cele 3 meciuri are loc as
tăzi, în sala Tractorul,
începere de la ora 17,30.

Reprezentativa U.R.S.S. a 
sosit ieri, pe calea aerului, 
la București, de unde a 
plecat la Brașov. Compu
nerea sa : Evdușenko (24 
de ani, înălțime 184 cm), 
Elnițkaia (26, 171), Lantra- 
tova (20, 174), Poniaeva (21, 
175), Rodionova (26, 176), 
Mișak (25, 183), Smoleeva 
(19, 175), Salihova (24, 175), 
Abramova (27, 172), Vino
gradova (24, 171), Buldako
va (29, 171), Rîskal (23,
174). Dintre acestea, Bul
dakova e maestră emerită, 
restul — maestre ale spor
tului ; Rodionova, Mișak, 
Vinogradova, Buldakova și 
Rîskal au luat parte la e- 
diția anterioară a C.E. 
(1963, Constanța), celelalte 
participă întîia oară la eu
ropene.

lată-le și pe cele 14 ju
cătoare ale noastre care în- 

examentil decisiv 
in lotul

voleiul feminin românesc 
între 26 octombrie și 8 
noiembrie la europenele 
din Turcia : Ivănescu, Go- 
loșie, Chezan, Constantines- 
cn, Rebac (ridicătoare-co- 
ordonatoare), Bogdan, Cău- 
nei, Vatnoțiu, Popescu (tră
gătoare principale), Flores- 
cu. Baga, Ștefănescu, Sze
kely și Demetriu (atacante 
secunde).

C. F.

la orientare turistică
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, s-a desfășurat în munții 
Gutinului (regiunea Maramu
reș), în apropierea cabanei Iz
voarele, cea de a IV-a ediție 
a finalei campionatului repu
blican dr orientare turistică. 
La întreceri au fost prezente 
13 echipe feminine și 16 
masculine, reprezentând toate 
regiunile țării. Probele, de zi 
șl noapte, s-au disputat pe 
trasee dificile (8—12 km. lun
gime, 600 m diferență de ni
vel).

Bucureștenceie Georgeta Liță 
șl Mariana Abrudan și cluje
nii Z. Szekely și C. Zeneka au 
dat dovadă de cea mai bună 
pregătire.

CLASAMENT : Femei — 1. 
Orașul București (Georgeta 
Liță și Mariana Abrudan), 2. 
Reg. Banat, “ ” - 
Autonomă ~
Dobrogea, 
Bărbați — 
Szekely și 
Brașov, 3. 
nomă Maghiară,
București,

3. Reg. Mureș- 
Maghiară, 4. Reg.
5. Reg. Brașov.
1. Reg. Cluj (Z.

C. Zeneka), 2. Reg.
Reg. Mureș-Auto-

4. Orașul

Au 
teva 
cind 
bucureșteni
susține o impor
tată întîlnire in
ternațională (cu 
Dynamo Berlin) 
și nu prea mult 
pînă la cele mai 
dificile confruntări 
ale sezonului — 
meciurile inter- 
țări cu R. D. Ger
mană 
Zi de 
nabilii 
nează 
rind a 
cit mai bine pre
gătiți la aceste 
severe examene. 
Periodic, ei par
ticipă și la con
cursuri de verifi
care, ultimul a- 
vînd Ioc sîmbătă 
dimineața. Din 
nou, ca și acum 
trei săptămîni, în
trecerea a cuprins 
numai exerciții 
impuse.

Ce ne-a arătat 
concursul de 
bătă, la ce 
se prezintă 
naștii noștri 
tași ? Putem 
nia la această oră 
o echipă repre
zentativă capabi 
lă să lupte ono
rabil în cele două 
întîlniri programa
te în deplasare ?— 
iată întrebări care 
frămîntă deopo
trivă pe antrenori 
și sportivi, ca și 
torii acestei ramuri 
tive.

A surprins, din capul lo
cului, faptul că la un con
curs de verificare-selecție 
a fost prezent doar un nu
măr foarte redus de gim- 
naști : Cadar, Tohăneanu, 
Mihaiuc, Silaghi, Zamfir, 
Bălan (din București), Co- 
șariu și Gruln (Timișoara).

și Franța, 
zi, selecțio- 

se antre- 
asiduu, de
se prezenta

sîm- 
nivel 
gim- 
frun- 

ali-

Gheorghe Tohăneanu evoluind la cal cu minere
Foto:

pe iubi- 
spor-

V. Bageae

fapt, dacă stăm bine și 
gîndim, cam asta-i tot

cep azi
pentru includerea 
echipei care va reprezenta

5. Reg. Banat.

De 
ne 
ce s-a putut .aduna", pen
tru 
prea găsești alți sportivi 
care să suporte în această 
perioadă rigorile unei veri
ficări la acest nivel. Dar, 
asta e o poveste complexă, 
veche, pe care nu ne pro
punem s-o abordăm în a- 
ces£ scurt articol. Să ne re
ferim, deci, la ceea ce am 
văzut?*

Desigur, fată de situația 
de la 17 septembrie, cînd 
a avut loc primul concurs 
de verificare, lucrurile s-au 
îmbunătățit întrucâtva : am 
asistat la mat multe exe
cuții corecte, gimnaștii au 
dovedit că cunosc ceva mai 
bine .impusele". Din pă
cate, această apreciere nu 
se referă la toți gimnaștii, 

•și Ia toate aparatele. Pen
tru că, în timp ce Tohă- 
neanu, Gadar și Mihaluc

că în întreaga țară nu

mei aproa- 
se așteaptă

s-au prezentat 
pe de ceea ce 
de la ei în această perioa
dă, nu același lucru se poa
te spune despre Silaghi 
(avînd, într-o măsură, 
za că a fost bolnav) 
fir, Coșariu, Gruin, 
Astfel că, la ora 
nu putem vorbi 
ECHIPĂ. La unele 
(calul cu minere 
sebi) a fost de-a 
penibil să vezi cum gim
naștii se chinuiesc să „facă" 
ceva. Sintem prea des, . 
gata să găsim scuze 
pentru o comportare sau 
alta : jj că Coșariu e la pri
mul său concurs cu exer
cițiile impuse, că Gruin 
are niște probleme nere
zolvate, că cutare și cu
tare... Dar, ne întrebăm: 
vom spune acestea și arbi
trilor de la viitoarele

scu- 
'atn- 

B.ilan. 
actuală, 

de o 
aparate 

i nd< o- 
dreptul

CONSTANTIN MACOVEt

(Continuare in pag. a 4-a)r

Toamna nu ne mal prea răsfață cu zile însorite. De pe înălți- 
mile estivale, mercurul termometrelor începe să coboare lin jrt- 
dar Implacabil — spre parterul șl subsolurile Iernii. Se anunța, 
și vremea sporturilor ce se refugiază pe oglinda ghețU. De aceea, 
gospodarii patinoarului artificial „23 Augusta din Capitală Ș 
reluat îndeletnicirile ca să pregătească prima gheață (așa cun» 
se poate constata din imaginea noastră) pentSU patinatorii Ș 
hochelștli Bucureștiului.-Joi premieră! Le .dorim tuturor un» 
sezon plin de satisfacții, de succese î



ASALTUL TINERETULUI! In divizia B, 6 meciuri
REZULTATE BUNE ÎN CON
CURSUL DE VERIFICARE -

Prezența în loturile republicane 
de popice a unui mare număr de 
tineri și tinere jucătoare a adus 
un suflu nou în pregătirile pen
tru campionatele mondiale de 
anul viitor. Această atmosferă s-a 
simțit din plin în toate cele 3 zile 
ale concursului de verificare, des
fășurat la sfirșitul săptaminii tre
cute pe arena Voința din Capitală, 
cind înfruntarea dintre popicarii 
rutinați și „speranțele" noastre a 
fost onorată — îndeosebi la bă
ieți — de rezultate bune. A fost o 
verificare riguroasă a stadiului 
pregătirilor efectuate pină in pre
zent de sportivii 
mondialele din 
cat tur-retur la 
100 bile mixte 
mixte 
Petre
Cristu 
mani,
binecunoscuți au cedat în fața ti
neretului. Doar maestrul emerit al 
sportului. I. Micoroiu, a putut face 
față acestui asalt, realizînd în 
cele două manșe 970 p.d. și, res
pectiv, 913 p.d.' Dar, pentru a vă 
da mai bine seama de valoarea 
confruntărilor de la București, re
dăm rezultatele parțiale și totale 
ale primilor 12 clasați :

vizați pentru 
Austria (s-a ju- 

probele clasice de 
femei și 200 bile 
întrecere în carebărbați),

Purje, considerat invincibil, 
Vinătoru, Margareta Sze- 

Crista Szocs și alți sportivi

1. I. Micoroiu (Reșița) 1883 p.d. (970
—913), 2. c. rr__ *i__
(874—951), 3. Gh. Silvestru
1823 * ~ ------ *
1820 d. ruxjc
1813 (908—905), 6. D. Dumitru (Ploiești) 
1813
1795

Dumitru (Cimplna) 1825 
— — (Piopenl)

(8:)->—931), 4. V. Măntdu (Bue.) 
(9’9—891), 5. P. Purje (Cîmplna)

«906—907), 7. L Anton (Cîmpina) 
<904—891), 8. A. ChirUă (Mediaș)

IHIIPI5M

Ana Nilaș (Tg. Mureș) 
1790 (923—867), 9. A. Șucatu (Cimpina) 
1769 (875—894), 10. T. Nițulescu (Cîm- 
pina) 1768 (877—891), 11. Al. Vrinreanu 
(Buc.) 1762 (856—906), 12. C. Vinătoru 
(Ploiești) 1759 (894—865). în clasament 
figurează 24 de concurențl.

întrecerile feminine s-au înche
iat cu o surpriză : victoria a re
venit tinerei jucătoare din Tg. 
Mureș, Ana Nilaș, ea fiind cea mai 
constantă jucătoare (423—428 p.d.). 
De asemenea, Ioana Țuțuianu, o 
altă sportivă în plină ascensiune, 
s-a „infiltrat" In plutonul fruntaș, 
alături de experimentatele Elena 
Trandafir, Maria Stanca, Ileana 
Ghearfaș, Elena Lupescu-Cernat, 
Ținea Balaban și Cornelia Moldo- 
veanu, care au dovedit — în ge
neral — precizie în lansarea bilei.

Ion Micoroiu (Reșița)
țuianu (Buc?.) 827 (433—394), 6. Elena 
Lupescu-Cernat (Buc.) 826 (423—403),
7. Ținea Balaban (Buc.) 824 (400—424),
8. Cornelia Moldoveanu (Buc.) 819 (414
—405), 9. Margareta Szemani (Tg. Mu
reș) 819 (380—439), 10. Elena Beak (Tg. 
Mureș) 801 (406—395), 11. Victoria
Marcai (Ploiești) 791 (385—406), 12. lise 
Schmidt (Brașov) 788 (392—396), 13.
Crista Szocs (Buc.) 787 (416—371), 14. 
Voichița Babuțiu (Arad) 780 (391—389).

TR. IOANIȚESCU

s-au terminat la egalitate
MASCULIN, SERIA I: A.S.A. Ploiești 

—Politehnica Galați 10—11 (3—5). Dacă 
echipa ploleștesnă s-ar fi concentrat 
mai mult în acțiunile de atac și nu 
ar fi ratat trei aruncări de la 7 me
tri, ea ar fi putut cîștigă acest joc. 
(Gh. Apostol eseu-coresp.). Tractorul 
Brașov — Politehnica Brașov 19—19 
(10—10). Studenții iau dat dovadă de 
multă combativitate și au contraata
cat puternic, speculînd greșelile din 
apărarea adversă. Pe parcursul me
ciului, am asistat la multe durități, 
„tonul" fiind dat de handbalistul 
Herbert de la Tractorul. (G. Brio-tă- 
coresp.). Rapid București — Politeh
nica București 7—7 (6—4). Echilibrul 
existent chiar de la început în a- 
ceastă partidă s-a menținut pînă la 
terminarea jocului. La pauză, rapi- 
diștii conduceau, dar nu au putut 
să-și mențină avantajul. A arbitrat 
corect T. Curelea — București, voința 
București — Cauciucul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej 18—6 (9—1). Net supe
riori, bucureștenii au cîștigat fără 
dificultate.

SERIA A II-A : Știința Petroșeni — 
Timișul Lugoj 13—13 (8—8). Joc dis
putat și echilibrat. S-au remarcat 
Mahalagiu (7), Anghel (4) de la Petro
șeni, și Tarko (4), Kopp (4) de la Lu
goj. A arbitrat corect P. Țîrcu — 
București. (Șt. Băloiu — ooresp.). Po
litehnica Ii Timișoara — Știința Lo- 
vrin 8—8 (4—4). Metalul Copșa Mică 
— Medicina Tg. Mureș 27—8 “

FEMININ, SERIA I: I.C.F. 
Pedagogic Bacău 7—0 (2—0). 
tele de ia i.C.F., conduse excelent de 
Maria Bota, au cîștigat comod întâl
nirea susținută în compania colege-

lor lor din Bacău. Școala sportivă 2 
Buc. — Universitatea Iași 13—6 (7—2). 
Elevele, în mare vervă de joc, și-au 
Învins net adversarele. Școala spor
tivă Ploiești — Politehnica Iași 7—7 
(4—4). Joc disputat, In care gazdele 
puteau câștiga dacă nu ratau 3 arun
cări de la 7 metri. (L Tănăsescu-co- 
resp.). Politehnica București — Spar- 
tac Constanța 8—10 (6—5). Constănțen- 
cele s-au apărat bine și au obținut 
o victorie meritată. Textila Buhuși — 
Școala sportivă Buzău 11—9 (7—8);

SERIA A Il-a : Constructorul Baia 
Mare — I.S.E. 12—4 (6—1). Băimăren- 
cele au obținut un succes clar, în 
urma unui joc frumos și eficace. A 
condus corect I. Strimtu — Timișoara. 
(T. Tohătan — coresp. prine.). Voința 
Odorhel —------ ' -------- ■ ~ '
14—7 (9-5). 
au prestat 
combinații 
versarelor. __  ____ _ ________
Universitatea II Buc. — Universitatea 
Craiova 11—11 (4—6). Universitatea II 
Timișoara — Voința Sighișoara 10—11 
(3—7); Universitatea Cluj — C.S.M. 
Sibiu 9—4 (4—0).

Școala sportivă Petroșeni 
Handbalistele din O dor hei 
un joc spectaculos, cu 
reușite la semicercul ad- 

(A. Pialoga — coresp.).

(13-4). 
— inst. 
Studen- duminică a 

Brașov cea 
de atletism

avut 
de-a 
din-

CLASAMENTUL : 1. Ana Nilaș 851 
p.d. (423—428), 2. Elena Trandafir 
(Buc.) 844 (404—444), 3. Marla Stanca 
(Reșița) 948 (435—413), 4. Ileana Ghear- 
faș (Cluj) 831 (407—424), 5. Ioana Tu-

încă o cursă clasică

in palmaresul lui Iosif Szabo

Victoria lui Titirez în Premiul 
Agriculturii, disputat duminică pe 
hipodromul din Ploiești, este în 
primul rind un succes de antre
nament și de conducere. „Mește
rul" Szabo și-a prezentat calul 
în aceeași formă pe care o de
ținea și acum o lună cînd a cîș- 
tigat Derbiul (dacă nu chiar mal 
bună) și l-a condus impecabil. 
Premiul Agriculturii, se știe, este 
principala confruntare dintre caii 
de 3, 4 și 5 ani și mai vîrstnicT. 
în mod normal, această cursă 
clasică ar fi trebuit să fie dispu
tată pe distanta clasică (2 200 m) 
iar caii să fie grupați pe gene
rații. Este aproape un truism a 
spune că în cursele clasice șan
sele trebuie să fie egale din por
nire și că cel mai bun trebuie să 
cîștige ; astfel, reordonarea cursei 
într-un fel de handicap-conditie 
de dragul unei „atractivități" 
sporite și programarea eî pe 
1 600 m sînt cel puțin discuta
bile.

Oricum, alergarea trebuie jude
cată așa cum s-a desfășurat. Si
tuația lui Titirez era grea, dar 
cursa pe care a făcut-o a fost 
fără fisură în vreme ce Vardan a 
plecat prea încet, Izvin nu și-e 
găsit pasul, Jăratec a sclipit 1 000 
de metri iar apoi a dispărut. 
Bucur n-a fost solicitat, iar Gor- 
gona a dat obișnuitul său sprint 
spectaculos la jumătatea par
cursului. în final, Titirez sosea în 
trombă, tatonat de Vardar, pe care 
l-a dominat în tot cursul luptei, 
depășindu-1 la sosire cu un 
gît. în urma lor, aproape, Ne- 
hoiu II. O întîlnire pe 2100

metri între Titirez șl Nehoiu II
— separați prin cei 20 de metri 
reglementari ai diferenței de vîr- 
stă — ne apare acum, la sfîrșit 
de sezon, ca o confruntare nece
sară pentru stabilirea definitivă a 
valorilor din acest an hipic.

L Szabo și-a „completat" ziua 
cu încă două victorii, dintre care 
una, a lui Păuliș — scăpat de 
justețe dintr-o tamponare petre
cută în ultimul ocol — este în- 
trucîtva norocoasă. Gh. Tănase 
a cîștigat și el două curse, în 
vreme ce Mircea Ștefănescu a 
trecut de trei ori pe lîngă suc
ces i Iaz, Răzmerița și Struț au 
intrat iert in rîndurile onorabile 
dar triste ale cîștigătorilor „mo
rali", categorie în care, spunea 
un umorist, se pot înscrie toți 
caii care au alergat într-o cursă... 
afară de ciștigătorul efectiv.

RADU GHECIU

REZULTATE TEHNICE : alergare» 
I — Jalba (Tănase), Glonț (1:38,8), cîș
tigă tor 4, ordinea 1»; alergarea a Il-a
— Rampa (Szabo), Filigran. Elicea 
(1:33.2), cîștlgător 2. ordinea 54. event 
28, ordinea triplă 267; alergarea a 
nr-a — Hotărtt (Tănase), Elada, 
(1:33,3), Oresta, dștigător 2, ordinea 
73, avent 15, ordinea triplă 729; aler
garea a IV-a — Taiga (Solcan), Fetru 
(1:36,8), dștigător 17, ordinea 107, e- 
vent 31 ; alergarea a V-a — Claca 
(Nacu), Struț, Figurina (1:31,9), ciști- 
gător 8, ordinea 43, event 52, ordinea 
triplă 1129; alergarea a Vl-a — Titi
rez (Szabo), Vardar (1:25,8), dștigător 
3, ordinea 14, event 72 ; alergarea a 
vrr-e — Păuliș (Szabo),- Sorg, ser
pentina (1:29,2), dștigător 4, ordinea 
19, event 23, ordinea triplă 503, aler
garea a VHT-a — Filateilst (N leu laie), 
Homer (1:41,2), dștigător 8, ordinea 
118, even* 71. Pariul austriac Închis 
la suma 23 014 lei.

REZULTATELE TRAGERII RECOLTEI LOTO DIN

ggȚiy CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE

Multe neprezentări în „selecționatele" regionale!
• SELECȚIONATA PLOIEȘTI - O SURPRIZA PLĂCUTĂ • HUNE- 
DORENII CONTINUA SA PIARDĂ LA SCORURI ------------------------
Meciurile echilibrate, uneori de 

bun nivel tehnic, furnizate 
componenții selecționatelor 
rești II și Ploiești, au făcut 
ansamblu, gala de duminică 
neață să fie apreciată. Scor : 
pentru bucureșteni.

REZULTATE TEHNICE: D. Da- 
videscu (B) b.p. M. Lazăr; M. 
Brujban (P) b.p. Șt. Antonescu ; 
Șt- Ispas (B) b.p. I. Alexandru; 1. 
Mihăileanu (B) b.p. C. Rădulescu; 
C. 
C.
M.
N.
V.

ASTRONOMICE

de 
Bucu- 
ca, in 
dimi- 
12-10

(prin telefon), 
și de un nivel

BAIA MAKE
Foarte disputată 
tehnic remarcabil, întîlnirea dintre 
selecționatele Maramureș și Bra
șov a fost cîștigată de formația 
oaspe cu 12—10. REZULTATE 
TEHNICE: Racz (M) egal cu Mol
nar; Budulici (B) b. ab. Danci; 
Szabo (M) egal cu Oprea; Rusnac 
(M) b. ab- Oprișor; Drugă (B) b. 
ab. Crăciun; Greizler (M) b.p. 
Arsene; Streșină (Bl b. dese. Man; 
Fodor (M) b. dese. Buta; Nagy (M) 
b.p. Petrea; Troian și Grăjdeanu 
(B) cîștigă fără adversari. (T. TO- 
HATAN — coresp. principal).

b. dese-
b. k.o. 1

Selecțio- 
misiune

Rotaru (P) b. dese. 3 C. Sasu; 
Stanciu (B) b. ab. 3 S. Bucurei; 
Cornel (P) b. p- C. Filipescu; 
Iancu (P) b. dese. 3 N. Tudor; 
Tecuceanu (B) b.p. Gh. Dumi

trescu; P. Cojocaru (B) 
3 C. Firică; P. Pîrvu (P) 
T. Dumitroaia.

BACAU (prin telefon), 
nata Bacăului a avut o
extrem de ușoară în partida cu for
mația Galați II. Gazdele au cîști
gat cu 19—3. Trei dintre pugiliștii 
băcăuani au obținut victoria prin 
neprezentarea adversarilor ! RE
ZULTATE TEHNICE: I. Baboiu
(B) b p. Pavel; C. Baboiu (B) egal 
cu Glăvan; Ivanovici (B) b.p. Iuga. 
Amăzăroaie (B) cîștigă fără adver
sar; Cerbu (B) b. ab. 3 Gtlțui; Spă- 
taru (B) cîștigă fără adversar; Voi- 
cu (B) b. ab. 2 Andreescu; Cojo
caru (B) b. ab. 1 Olaru; Perianu 
(G) b. ab. 2 Aioanei; Prohor (B) 
cîștigă fără adversar. (I. IANCU 
— coresp. principal).

SALONTA (prin telefon). Dispu-I 
tată în localitate, întîlnirea dintre 
selecționatele Crișanei 
lui a fost ciștigată de 
scorul de 13—9. Iată 
tehnice: Nica (C) b.p.
(C) egal cu Dumitrașcu; Pop 
b. ab. 2 Constantin; Streche 
b. p. Așteleanu; Hie (C) b.p. 
tan; Costin (B) b. ab. 2 Bubău; 
Enculescu (B) b p. Lazea; Nyri (C) 
cîștigă fără adversar; Ciurea (C) 
b.p. Ardeleanu; Mayer (B) b. 
Bora; Cîrcioran (B) cîștigă 
adversar. (GH. COTRAU 
resp.).

I
și Banatu- 
oaspeți cu 
rezultatele 
Gale; Pop

(B)
(B) 

Bu-

P- 
fără 
co-

TG. MUREȘ (prin telefon). Se
lecționata Mureș-A. M. n-a avut 
emoții în meciul cu reprezentativa 
regiunii Hunedoara, pe care l-a 
cîștigat detașat : 18—4. Iată rezul
tatele tehnice: Ursulescu (M.-A.M.) 
cîștigă fără adversar; Lucaci 
(M.-A.M.) b.p. Zimbrișteanu; Ga- 
sencu (M.-A.M.) b. dese. 2 Udriște; 
Ciorba (M.-AM.) b. ab. 2 Soare; 
Trifan (M.-A.M.) cîștigă fără ad
versar; Kos (M.-A.M.) egal cu Cor- 
doman; Laslo (H) b.p. 
Găinaru (M.-A.M.) b. ab- 
Pătuleanu (M.-A.M.) egal 
nică; Baranga (M.-A.M.) 
Decan; Dineu 
fără adversar. (C. ALBU 
resp.).

(M.-AM.)

Magyari; 
2 Gelst; 
cu Stoe- 
b. ab. 1 

cîștigă 
1 — co-

Ț. S. K. A. Cerveno Zname— 
selecționata Brașov 181-150

Sîmbătă și 
loc la Poiana 
treia întîlnire
tre selecționata regiunii Brașov 
și formația bulgară Ț.S.K.A. Cer
veno Zname Sofia. în ciuda tim
pului friguros, numeroși specta
tori au ținut să urmărească a- 
ceastă interesantă 
special în ziua a doua, 
du-și din nou buna 
sportivii bulgari — în 
cărora s-au numărat și 
cenți campioni balcanici 
cîștigat cu 181 
mentul general, iar la masculin 
cu 127—85. La feminin victoria 
a revenit gazdelor cu 65—54.

Rezultate tehnice : bărbați : ioo 
m: C. Șipokliev 10,7; 200 m: B. Vita- 
nov 22,2, C. Șipokliev 22,3; 490 m: K. 
Gheorghiov 49,6, T. Babin (Brașov) 
50,8; 800 m: M. Markov 1:55.0, D. Tit 
(B) 1:56,0; 1 500 m; M. Markov 4:05,8; 
5 000 in: I. lordache (B) 15:32,2, D. 
Nedealkov 15:32,6; 110 mg : G. Mleia- 
hov 15,4; 400 mg: H. Ghiorghiov 54,1; 
3 000 m obst.: M. Markov 9:37,6, I. Ior- 
dache 9:56,2; 10 km marș : Șt. Tukov 
48:29,6; înălțime : Al. Spiridon (B) 
2,00, M. Mitilecls (B) 1,90; prăjină : 
H. Hristov 4,40, E. Simioneseu (B) 
4,30; lungime : D. Bădinl (B) 7,30, Gh. 
Marin (campion balcanic) 7,13 (!), C. 
Koțev 7,12, O. Viscopoleanu (B), 7,09; 
triplu : O. Viscopoleanu 15,50, D. Pa- 
tarinskl 14,65, E. Delcă (B) 14,33; greu
tate : V. Vîlcev 15,80, V. Sălăgean (B) 
14,46; disc : V. Sălăgean 51,96, Gh. 
Damianov 51,40; sulița : V. Iancu (B) 
69,70, N. Takov 63,30; ciocan: V. Vîl
cev 60,82, D. Mindov 60,04; 4x100 m : 
Ț.S.K A, 42,1, Brașov — descalificată; 
8+4+2-1-100 m: Ț.S.K.A. 3:24,8, Brașov 
3:26,9; FEMEI ; 100 m : D. Markova 
12,5, O. Damian (B) 13,0; 200 m : D. 
Markova 25,9, O. Damian 26,6; 400 tn: 
V. Gabor (B) 59,1, V. Amztaa 60,1; 
800 m; V. Gabor 2:11,6, V. Amzina 
2:14,3; 80 mg: E. Nikolaus (B) 11,9, 
M. Zaflrova 12,1, Ad. Ciobotaru (B) 
12,3; lungime: m. Zafirova 5,60, V. 
Dragoeva 5,50, Ad. Ciobotaru 5,39; 
înălțime : N. Balea (B) 1,52, V. Dra
goeva 1,49, E. Nikolaus 1,46; greutate: 
A. Sălăgean (B) 15,64; disc : O. Cata
ramă (B) 51,82, E. Catanamă (B) 45,24: 
suliță : El. Neacșu (B) 46.88; 4x100 m: 
Ț.S.K.A. 50,4, Brașov 50,6.

C. GRUIA — coresp. principal
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Intre inițiativă și răspi

Faza I (bilete de 60 lei ți 40 M)

Extragerea I: 84 — 8 — 78 — »; 
extragerea a Il-a: 20 — 24 — 50
— 48; extragerea a IlI-a: 79 — 13 

*— 33 — 25; extragerea a IV-a: 36
— 63 — 54 — 78; extragerea a V-a; 
80 — 80 — 39 — 68; e+traperea • 
Vl-a: 78 — 32 — 57 — 47; extra
gerea a VII-a: 8 — 52 — 56 — 72; 
extragerea a VlII-a; 9 — 33 — 78

— 16; extragerea a IX-a: 80 — 7#
— 61 — 58; extragerea a X-a; 64
— 43 17 - 60;

Faza a 11-a (bilete de 60 lei. 40 lei 
ii 20 lei).

Extragerea a Xl-a: 48
68 — 70; extragerea a XIț^ai 69 «n 
5 — 50 — 8; extragerea atXIII-a: 
11 — 59 — 22 — 46; extragerea a 
XIV-a: 85 — 66 — 26 — 14; extra- 
gotea a XV-a: 5 — 42 — 70 — 17.

Faaa a IlI-a (bilete de 60 lei, 40 
lei, 20 lei ți 10 lei).

Extragerea a XVI-a: 38 — 44 - 
74 — 72; extragerea a XVII-a; 35 
— 49— 74 — 40; extragerea a 
XVIII-a; 23 — 52 — 1 — 38; extra
gerea a XlX-a: 89 — 46 - 25 — li

F«a> ■ IV-a (bilete de 60 lei, 40 
ld, 20 lei, 10 lei ți 2 lei).

7 OCTOMBRIE 1967
Biletele (duplicatele) considerate 

cîștigătoare trebuie depuse la agen
țiile LOTO-PRONOSPORT, pînâ 
joi 12 octombrie 1967, ora 13,00 în 
orașele de reședință regională, iar 
in celelalte localități pină miercuri 
11 octombrie 1967, ora 13,00.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPBES NR. 4» 

din 4 octombrie 1967

Cele patru meciuri amicale 
dintre fotbaliștii români și ma
ghiari, dar îndeosebi cel de la 
Budapesta, oferă — după dispu
tarea lor — nu numai posibilita
tea comentării rezultatelor și a 
comportării reprezentanților noș
tri, ci și prilejul unor reflecții 
mai adinei, pe baze retrospective, 
asupra modalității de selecție fo
losite, a pregătirilor efectuate și, 
în general, a răspunderii ce re
vine federației de specialitate, 
selecționerului unic, cluburilor și 
jucătorilor.

Desigur, în primul moment 
nemulțumirea maselor de iubitori 
ai fotbalului s-a canalizat către 
jucătorii care sîmbătă seara nu 
au știut să apere prestigiul fot
balului nostru așa cum ar fi 
fost de dorit.

Acum, însă la temperatura mal 
scăzută a rațiunii se cer a fi a- 
preciate mai direct 
responsabilitățile, în 
firească, iată de ce 
că trebuie apreciată
tivitatea Biroului F.R.F., în ceea 
ce privește politica echipelor re
prezentative, ca și raporturile 
sale cu selecționerul unic și di
rectorul tehnic.

Este foarte adevărat că selec- 
ționeruiui unic i s-a 
de către conducerea 
serie de prerogative, 
seamnă însă că țoale
acestuia trebuie acceptate, 
forma în care au fost elaborate 
și prezentate de ei, numai în 
virtutea atribuțiilor funcției sale.

Extragerea a XX: 14 — 53 — 22 
— 78.

Faza a V-a (numai bilete de 60 lei)

Extragerea a XXI-a: 28 — 11 — 
13 — 90 — 66.

Fond de premii: 2.968,701 lei.

• In atenția cîștigătorilor de la 
tragerea RECOLTEI LOTO:

EXTRAGEREA I : Categoria a Il-a : 
1 variantă a 44 261 lei șl 2 a 19 261 lei; 
a IlI-a : 50,5 variante a 1 232 lei; a 
IV-a : 315,5 a 253 id ; a V-a : 1 030,5 a 
77 Id; a Vl-a: 4 417,5 a 25 lei

REPORT CATEGORIA I : 89 240 Iei

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria a 
n-a : 1 variantă a 32 961 lei și 4 a 
7 961 lei; a m-a : 37,5 a 1143 lei; a 
IV-a : 213,5 a 258 ld; a V-a : 821,5 a 
67 lei; a Vl-a : 3 237,5 a 23 ld.

REPORT CATEGORIA I : 23 789 lei

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Lolo-Pronosporl.
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ordinea lor 

considerăm 
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Credem chiar că rezidă încă o 
neclaritate în ceea ce privește 
sarcinile selecționerului unic 
cele ale directorului 
dinții substituindu-se 
celui de-al doilea.

Dacă selecționerul 
experiențe, Biroul federației 
fi putut interveni într-un fel pen
tru ca măcar în cazul acestei im
portante confruntări de la Buda
pesta să se renunțe la ele. N-ar 
fi fost cu nimic dăunător ca se
lecționerului unic să 1 se fi re
comandat o consultare mai largă 
cu antrenorii echipelor de club, 
care ar fi dus, fără îndoială, la 
rezultate mai "bune, întrucît a- 
ceștia cunosc bine posibilită
țile elevilor lor. După cum n-ar 
fi fost de loc rău ca actuala con
ducere a F.K.F. să nu facă 
stracție totală de experiența 
zitivă (și negativă) a fostelor 
lective care au tuncționat 
fruntea acestui organism.

Ne permitem, de asemenea, 
observa că Biroul F.R.F., ca 
conducător al destinelor 
tului cu balonul rotund din țara 
noastră, își consacră prea mult 
din timpul său de lucru unor 
probleme de importanță minoră, 
în dauna altora de prim ordin, 
(la ultima sa ședință, de pildă, 
cazului Martinovici i 
tat peste trei ore de 
echipei reprezentative 
minute l)

A avea selecționer 
director tehnic nu 
transfera asupra acestora râspun-
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tehnic, cel 
în practică
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CRONICA DIVIZIEI B De la trimișii noștri speciali, V. PĂUNESCU și GH. NICOLAESCU

A — CEA- 
—0). Bene- 
ttajul vin- 
ipărțit pe- 
i ciuda te- 
a fost de 

olul a fost 
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60). A ar- 
i — Bucu-
— coresp.).
- POIANA 

o repriză 
doua gaz- 
(raport de 

’.a lor) ra- 
e 
ioc 
ști

mai mult timp inițiativa, însă Ion 
Ștefan și Dobrescu, din poziții fa
vorabile, au trimis balonul peste 
poartă. Celelalte goluri au fost 
marcate de Ion Ștefan (min. 6 si 
8), Ion Constantin (min. 19) pentru 
Electronica Obor, Frincu (min. 34) 
pentru Flacăra.

Arbitrul O. 
condus foarte

Comșa — 
bine. (p.

Craiova a 
v.).

de la jumătatea terenului, a făcut 
un scurt slalom printre 
brașoveni și de la cca. 25 
tat puternic: 2—0.

Spre sfirșitul partidei 
brașovean Bălăianu, 
pe.- portar (acesta era să primeas
că al treilea gol), s-a retras pentru 
cîteva momente pe banca rezer
velor, reintrînd in joc după in-

jucătorii 
m a șu-

fundașul 
supărindu-se

ROMAN

Sibienii, nea- 
de joc, nu au 
mai mult de

La Budapesta, înaintea meciului
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dur. C. 
a con- 
coresp.
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oviște, de- 
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61 și 65).
Smeurea- 

1 min. 60 
î.) a fost 
’. intențio- 
I. AVANU

VICTORIA 
TROM BRAȘOV (2—0). 
fost așteptat cu interes atit de 
spectatorii romașcani cit fi de ju
cătorii echipei Victoria. Și unii 
și alții știau că pe stadionul „23 
August" din localitate avea să e- 
volueze o formație (Metrom Bra
șov) care înregistrase cîteva re
zultate remarcabile: învinsese cate
goric pe Siderurgistul Galați cu 
4—1 și terminase la egalitate (1—1) 
cu Politehnica la București.

In primele minute ale meciului 
oaspeții și-au onorat intr-adevăr 
„firma", combinind cu iscusință 
în mijlocul terenului și punind 
in derută apărarea gazdelor. Asta 
insă numai pină în min. 8 cind 
înaintașul central. Ardeleana, a 
părăsit terenul (accident involun
tar la un duel cu un apărător de 
la Victoria). Din acest minut, ini
țiativa a fost preluată de gazde 
care n-au cedat-o pină la 
partidei.

In min. 20, s-a înscris 
gol. Tudor, aripa dreaptă
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ETAPA VIITOARE (15 oct.): C.F.R. 
Pașcani — Chimia Suceava, Politeh
nica București — C.S.M.S. Iași, Cea
hlăul P. Neamț — Flacăra Moreni, 
Portul Constanța — Electronica Obor, 
Siderurgistul Galați — Victoria Ro
man, Poiana Cimpina — Chimia Rm. 
Vîlcea, Metrom Brașov — Metalul 
București.

sistențele antrenorului A arbitrat
bine Z. Szecsey (Tg. Mureș).
(C. Ch.)

CLASAMENT

1. C.S.M.S. Iași 1 6 0 1 13— 4 12
2. Siderurgistul 7 4 2 1 12— 9 10
3. Metalul Buc. 8 3 3 2 8— 5 9
4. Victoria Roman 8 4 1 3 9— 9 9
S. C.F.R. Pașcani 8 4 0 4 13—11 8
6. Ceahlăul P. Neamț 8 3 2 3 11— 9 8
7. Chimia Suceava 8 3 2 3 8— 7 8
8. Flacăra Moreni 8 4 » 4 11—12 8
9. Electronica Obor 8 3 2 3 11—12 8

10. Portul C-ța 8 3 1 4 9—11 7
11. Poiana Cimpina 8 3 1 4 6—11 7
12. Metrom Brașov 8 2 2 4 6— 9 6
13. Politehnica Buc. 8 1 3 4 8—10 5
14. Chimia Rm. Vîlcea 8 2 1 5 7—13 5

Ferencvaros F. C. Argeș

SERIA A ll-A

METALUL HUNEDOARA — 
C.F.R. CLUJ (1-0). Deși au cîști- 
gat, hunedorenii au deziluzionat 
prin jocul practicat. Oaspeții, su-

primul

bueureștenilor poarta Flacărei Moreni (fază din
meciul Electronica Obor — Flacăra Moreni).

Foto: M. Meresciu

trat, iar Drosu, cealaltă aripă, a 
urmărit balonul expediindu-1 în 
poarta brașovenilor: 1—0.

Pină la marcarea celui de al 
doilea gol, romașcanii au mai avut 
alte 5—6 ocazii favorabile „lămu
rite" de portarul oaspeților sau 
„rebutate" de înaintași. In min. 
75 insă, Birgăoanu a luat mingea

periori în jocul de cîmp, au fost 
însă nedeciși în fazele de finali
zare. Unicul gol (și acesta noro
cos) a fost marcat în min. 70, cind 
Mercea 
poartă și 
plasă de 
(V. și S.

C.S.M.

(Metalul) a șutat spre 
mingea a fost deviată in 
fundașul clujean Țegean.
ALBU — coresp.).
SIBIU — MINERUL

avut o 
in min. 
balonul 
înscrise

BAIA MARE (0—0). 
vînd un coordonator 
putut scoate acasă 
un joc egal, deși majoritatea tim
pului au stat in jumătatea de te
ren adversă. Ocazii mari au fost 
ratate de sibienii Cadar și Lauf- 
ceag, care, de la 3 m, au trimis 
balonul peste poartă. Oaspeții au 
pus accentul pe apărare, dar con
traatacurile lor au fost destul de 
periculoase. A arbitrat foarte bine 
C. Petrea — București. (GH. TO- 
PIRCEANU — coresp.).

CJ.R. TIMIȘOARA — CRIȘUL, 
ORADEA (2—0). Feroviarii au 
combinat mai bine și au avut mai 
mult timp inițiativa. Golurile au 
fost realizate de Fodor (min. 26) 
și Seceleanu (min. 48). Satisfăcă
tor, arbitrajul lui C. Zaharia — 
Brașov. (C. CREȚU — coresp.).

C.F.R. ARAD — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (2—0). Arădanii, în 
revenire de formă, și-au depășit 
net adversarul, cîștigînd pe merit 
Scorul putea fi chiar mai mare 
dacă atacanții localnici nu ratau 
atît de mult. Oaspeții au 
singură ocazie mai clară, 
35, cînd Surdan a trimis 
în bară. Golurile au fost
de Damian (min. 7) și Curt (min. 
54). Arbitrul Eugen Bucșe — Sibiu 
a condus bine. (ȘT. IACOB — co
resp. principal).

A.S. CUGIR — IND. SIRMEI C. 
TURZII (2—0). Jocul s-a disputat 
în deplină sportivitate. în prima 
parte, oaspeții au fost mai peri
culoși. Gazdele au profitat însă 
de două greșeli și au înscris prin 
Dobai (min. 10 și 23). In repriza 
a doua, A.S. Cugir a dominat, iar 
oaspeții s-au apărat supranumeric, 
astfel că tabela de marcaj nu a 
mai putut fi schimbată. A condus 
bine Vasile Toma — București. 
(M. VILCEANU — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
REȘIȚA (1—0). Din primele mi
nute, gazdele au atacat poarta oas
peților, în min. 12 reușind să în
scrie prin Feurdan. în continuare, 
jucătorii de la Gaz metan au ratat 
ocazii după ocazii: Panaitescu — 
în min. 20, Lepădatu — min. 22, 
Matei — min. 23, Olteanu — min. 
25. N. Moroianu — Ploiești a arbi
trat foarte bine. (Z. RIȘNOVEANU 
— coresp.).

• ALBERT : OPTIMISM, TN CIUDA HANDICAPULUI
Fotbaliștii de la F. G. Argeș au sosit la Budapesta duminică 

dimineața și sînt cazați în centrul orașului la hotelul .Palace". 
Conducerea tehnică a echipei a organizat ieri o conferință de 
presă. .Avem o misiune extrem de dificilă — a declarat antre
norul Ion Bălănescu. Trebuie să apărăm un avans de două 
goluri și șansa noastră de calificare pare destul de redusă 
dacă ne gindim la virtuozitatea etalată de fotbaliștii de la 
Ferencvaros prezenți simbăta trecută în selecționata maghiară. 
Dar, sîntem hotărîți să ne valorificăm la maximum toate posi
bilitățile. Ca și în meciul de la Pitești, Prepurgel și Olteann vor 
supraveghea cu strictețe pe Albert și Varga, cele două „viori* 
ale reputatei „orchestre" Ferencvaros. In atac ne vom baza 
pe priceperea și impetuozitatea celor trei vîrfuri: Kraus, Țurcan 
și Jercan. Vom utiliza următorul .11*: Coman — I. Popescu, 
Barbu, I. Stelian, Vulpeanu — Prepurgel, Olteanu — Kraus, 
Țurcan, Dobrin, Jercan".

Meciul va începe la ora 17,15 (ora locală) și va fi condus 
de arbitrul cehoslovac Davidek.

★
Luni dimineața, în fața redacției ziarului „Nepsport" l-am 

întîlnit pe Florian Albert (coleg de breaslă), cu care am schim
bat cîteva vorbe, firește, în legătură cu returul partidei F. G. 
Argeș — Ferencvaros. Albert a manifestat — nici nu se putea 
altfel — optimism. Dar dincolo de caracterul oarecum proto
colar al declarației sale, am întrezărit... și cele două goluri 
avans ale piteștenilor, care nu pot fi ignorate nici de „marele 
Albert". Pe prima pagină a ,Nepsport“-ului a apărut un interviu 
cu antrenorii noștri Ion Bălănescu și Eugen Mladin, alături de 
caricaturile lui Dobrin și Barbu. într-o declarație dată ziarului 
de seară «Ești Hirlap", Râkosi vorbea cu insistență și lucidi
tate despre handicapul pe care îi are de recuperat echipa sa, 
mai ales că din formația lui Ferencvaros vor lipsi Sziics (acciden
tat) și Szoke (suspendat în urma eliminării din jocul de la 
Pitești).

★
Ziarul „Nepsporl" publică următoarea notă în legătură cu 

faptul că fotbaliștii români nu s-au putut antrena, cu o zi îna
inte de joc, la lumina reflectoarelor, pe „Nepstadion" :

„Sîntem mîndri de stadionul nostru pe care s-au întîlnit ne 
numărați sportivi ai lumii. Cu cîteva zile în urmă, Asociația 
internațională a presei sportive a acordat trofeul său anual, 
„Cupa de argint", organizatorilor campionatelor europene de 
atletism, desfășurate pe „Nepstadion". Dar iată că zilele tre
cute, gospodarii stadionului nu s-au purtat sportiv cu fotbaliștii 
din R. D. Germană și din România, care au fost nevoiti să se 
antreneze fără lumină. Noi primisem informații că totul este 
pregătit, dar — la ora antrenamentului — electricianul care 
trebuia să aprindă reflectoarele a lipsit. Este cu atît mai ne
plăcut, cu cît oaspeții noștri ar putea crede că a fost un fapt 
premeditat. Dar, la mijloc nu era decît o greșeală a tehnicia
nului. Aceasta nu schimbă însă cu nimic fondul problemei. Noi 
nu putem rămîne indiferenți cînd cineva contrazice — fie 
chiar și involuntar — tradiționala ospitalitate maghiară. Și 
tocmai de aceea ne facem datoria de a cere scuze oaspeților 
noștri".

sia că tot ceea ce a făcut în a- 
cest scurt interval este bun. El a 
săvîrșit greșeli, dintre care a- 
ceea comisă la alcătuirea selec
ționatei divizionare ni se pare a 
fi cea mai importantă.

Aproape pretutindeni în lume 
s-au impus citeva criterii de se
lecție a echipelor naționale, rezul
tate din experiența îndelungată a 
unor mari antrenori. Cu greu se 
poate concepe astăzi ca un tehni
cian care are în răspundere pre
gătirea reprezentativei naționale 
să ignoreze în munca sa de se
lecție asemenea factori determi
nării cum ar fi forma echipelor 
de club, maturitatea jucătorilor, 
experiența lor internațională. Și 
totuși, 
condus 
rificate 
ținut 
oferite 
acum a 
anumitor echipe de club. Luînd în 
considerație timpul scurt pe care 
îl avea la dispoziție înaintea me
ciului de la Budapesta, selecțio
nerul unic ar fi putut să constru
iască echipa pe scheletul celui 
mai în formă „11“ la ora actuală, 
sau ■— cel puțin — pe cele mal 
omogene compartimente ale unor 
formații fruntașe. Alegind o ase
menea soluție, el ar fi avut posi
bilitatea să alinieze o echipă mai 
omogenă, cu compartimente suda
te și echilibrate. Ca să nu cău
tăm exemplele prea departe, i-am 
putea aminti selecționerului no.- 
tru că însăsi naționala Ungariei 
are in componența sa 6 jucători 
de la Ferencvaros.

Constantin Teașcă a adunat ju
cători de la prea multe cluburi 
(apelînd chiar și la Constantines

Constantin Teașcă nu s-a 
după criterii suficient ve
in practică. EI n-a prea 
seama de concluziile 

de desfășurarea de pină 
campionatului, de evoluția

cu și Cupermam dintr-o formație 
de categoria B), formînd o eehipă 
neomogenă, pe alocuri cu aspecte 
de improvizație. O asemenea im
provizație a constituit-o, în mod 
cert, Libardi, pe care selecțione
rul unic (după propria sa mărturi
sire publică) l-a văzut o singură 
dată la lucru înainte de a-1 chema 
în lot. Total neoportună s-a dove 
dit și prezenta în echipă a lui Ian- 
cu, poate cel mai slab ju«ător 
român în meciul de la Budapest’' 
și unul dintre cei mai rudimentari 
fotbaliști din campionatul divizio
nar. Este ciudată recidiva lui C. 
Teașcă, care — intr-un caz ase 
mănător — s-a înșelat folosindu-1 
în echipa reprezentativă pe Voi- 
nea (Progresul) tot pentru masi
vitatea sa fizică. în schimb, ne a 
mințim cit de greu s-a lăsat con
vins selecționerul unic pentru a 
apela la serviciile lui Dobrin, un 
jucător cu o bună tehnică, care 
la Budapesta — de altfel — a pro 
dus cunoscătorilor mai multă im 
presie decît toți colegii săi da 
echipă. Nefiind în situația de a 
avea la dispoziție jucători tehnici, 
de mare subtilitate, ca alți omologi 
ai săi din alte țări cu fotbal foarte 
dezvoltat. C. Teașcă a destrămat 
și omogenitatea intimă a unor 
compartimente, ca și pe cea a în 
tregii formații.

Noua experiență în ceea ce pri
vește criteriile de selecție ale 
primei reprezentative a țării tre
buie înscrisă la capitolul negativ 
și se cere analizată cu temei 
Biroul F.R.F. pentru a nu se 
pela, cu atît mai mult cu cît 
tualul sezon international este 
parte de a fi fost epuizat.

OLIMPIA ORADEA - VAGO
NUL ARAD (1—1). Meci în care 
fazele de fotbal au lipsit aproape 
cu desăvîrșire, fiind înlocuite cu 
acte 
tari 
tîia, 
mai 
(min. 39), în partea a doua jocul 
s-a disputat într-o atmosferă în
cărcată, iar în final a devenit un 
meci... de box. Pentru Olimpia 
a marcat Sacaci III în min. 71 
din 11 m. Arbitrul I. Cîmpeanu 
— Cluj, a condus în general bine, 
dar a greșit în ultimele minute 
pentru că nu a eliminat 
torii care s-au bătut. (V. 
coresp.).

CLASAMENT

de indisciplină, cu manifes- 
huliganice. După repriza în- 
în care oaspeții au acționat 

clar și au înscris prin Macavei

pe jucă- 
SERE —

(15 octombrie) : 
— Gaz

1. C.F.R. Tim. 8 6 11 16— 3 13
2. Vagonul Arad 8 5 12 10— 7 11
3. Crișul Oradea 8 4 2 2 9— 5 10
4. Gaz m. Mediaș 8 4 2 2 9— 9 10
5. C.S.M. Sibiu 8 3 3 2 10— 8 9
6. Politehnica Tim. 8 4 0 4 15—11 8
7. C.F.R. Arad 8 4 0 4 10— 8 8
8. Metalul Huned. 8 3 2 3 8— 9 8
9. Olimpia Oradea 8 3 2 3 9—12 8

10. A.S. Cugir 8 4 0 4 9—14 8
11. Ind. sîrmei C. T. 8 2 2 4 10—12 6
12. Minerul B. Mare 8 2 2 4 6—12 6
13. C.S.M. Reșița 8 1 2 5 3— 8 4
14. C.F.R. Cluj 8 116 13—19 3

metan 
Cluj.

Arad, 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara, 
Crișul Oradea — C.S.M. Sibiu, Poli
tehnica Timișoara — Metalul Hune
doara.

ETAPA VIITOARE
Ind. slrmei C. Turzii
Mediaș. C.F.R. Arad — C.F.R.
A.S. Cugir — Olimpia Oradea, Mine
rul Baia Mare — Vagonul

Reșița

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
SUSPENDAREA UNOR

JUCĂTORI

următoarele

(Rapid Plo- 
adversarului

Pe

• ® >

Dinuță 
lovirea 
fost suspendat

Pisică (Metalul 
pentru că a adus

Comisia de disciplină a F.R. Fot
bal, în ședința din 6 octombrie, a 
analizat unele abateri comise de 
jucători în ultimele etape. Cu acest 
prilej au fost luate 
măsuri :

— jucătorul 
peni), pentru 
fără balon, a 
șase luni ;

— jucătorul 
Copșa Mică),
injurii arbitrului și nu a vrut să 
părăsească terenul după ce a fost 
eliminat — suspendat pe timp de 
cinci luni ;

— jucătorul Drăgulete (C.F.R. 
Caransebeș), pentru injurii aduse 
arbitrului, a fost suspendat pe trei 
etape;

— jucătorii Stoicescu II (CSMS 
Iași) și Bejan (Poiana Cimpina), 
pentru lovire reciprocă, au fost 
suspendați pe cite două etape;

— jucătorii Șovăială (Poiana 
Cimpina) și Giurgiuveanu (Rapid 
Plopeni), pentru că au amenințat 
pe conducătorii de joc, au fost 
suspendați pe cîte o etapă și se

recomandă 
a înlocui 
din funcția de căpitani de echipă;

— jucătorii Halasz (Foresta Făl
ticeni), Drăgan (Tg. Jiu) și Talar 
(Metalul Hunedoara) pentru că au 
protestat la deciziile arbitrului - 
ultim avertisment.

MIERCURI LA CIMPINA...
...are loc meciul amical interna

țional dintre formația locală Po
iana și Selecționata R.S.F.S. Ruse- 
Jocul va începe la ora 15,30.

O NOUA ETAPA IN DIVIZIA 
NAȚIONALA A

După cum s-a mai anunțat, 
se va disputa o nouă etapă 
campionatul Diviziei naționale 
Iată programul :

— Progresul — Petrolul, stadio
nul Republicii, ora 15,30;

— Universitatea Cluj 
versitatea Craiova ;

— Farul — Steaua;
- U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș;
— Dinamo Bc. — Steagul roșu.
Partidele F.C. Argeș — Dinamo 

București și Rapid — Jiul se vor 
desfășura ia 18 oct. și respectiv, 
1 noiembrie.

secțiilor respective de 
pe jucătorii suspendați

joi 
în 
A.

Uni-

„CUPA ROMÂNIEI^

de 
re- 
ae- 
de-

C. FIRÂNESCU

Iată rezultatele înregistrate în 
etapa de duminică în „Cupa Ro
mâniei" : Viitorul Botoșani — Me
talul Rădăuți 3—2 (3—1), Fulge
rul Dorohoi — Minobrad Vatra 
Dornci 2—0 (1—0), Victoria Ba
cău -- Gloria Birlad 2—2 (1—1, 
1 — 1), Victoria I.G.L. Gallați — 
Progresul Brăila 1—12 (0—4),
Chimia Mărășești — Unirea Foc
șani 3—2 (1—0), Cimentul Med
gidia — Stuful Tulcea 3—0 (2—0), 
C. P. București — S. N. Oltenița 
1—2 (0—0), Avintul
București — Dunărea
4—0 (2—0), înainte Modelul Că
lărași — I.M.U. Medgidia 0—3 
(0—2), Dinamo Obor București — 
Flacăra roșie București 3—1 (1— 0)„

9 Mai 
Giurgiu

Dinamo I. L. Caragiale — Meta
lul Buzău 1—2 (0—0, 0—2), I.R.A. 
Cimpina — Rapid ^Plopeni 
(0—1), Unirea — - - 
A.S.A. Sibiu 1—2 (0—0,
Dunărea Calafat —
Strehaia 2—0 (2—0),
Deta — C.F.R. Caransebeș 5—0 
(2—0), Dacia Orăștie — Victoria 
Căllan 2—1 (1—1), Chimia orașul 
Victoria — Chimia Făgăraș 1—3 
(0—1), Lemnarul Tg. Mureș — 
Chimica Tîrnăveni 1—2 (0—0),
Lemnarul Odorhei
Tg.
Gherla — Metalul
(2—1), Gloria Bistrița
cina Cluj 0—0, Unirea Oradea — 
Metalul Satu Mare 1—0 (1—0),

1—2
Drăgășani —
- 1-1).

Progresul 
Furnirul

Medicina
Mureș 3—0 (1—0), C.I.I..

Aiud 2—1
Medi-

— Steaua ro- 
(0—0, 0—0), 

_____ _ ____ Foresta Fălti
ceni I—0 (1—0), S.U-T. Galați —- 
Gloria C.F.R. Galați 0—1 (0—1). 
Oțelul Galați — Ancora Galați
1— 0 (0—0, 0—0), Șoimii Buzău —
Metalul Tîrgoviște 0—2 (0—1),
Progresul Corabia — Electropu- 
tere Craiova 4—3 (2—1), Victoria 
Tg. Jiu — Metalul Tr. Severin 
3—0 (3—0), Minerul Bihor —
U. M. Timișoara 0—1 (0—0, 0—1). 
Metalul Copșa Mică — Mureșul 
Deva o—2 (0—2), Soda Ocna Mu
reș — Unirea Dej 7—0 (3—0),
Recolta Cărei — Unio Satu Mare
2— 1 (1—I).

Bihoreana Marghita 
șie Salonta 1 —0 
Textila Buhuși —_



LȘLfciMiiia Selecționata
orașului Krakovia, învingătoare la Oradea

Dubla întîlnire Internațională 
de baschet masculin desfășurată 
la Oradea între selecționata lo
cală și reprezentativa orașului 
Krakovia, s-a încheiat cu victo
ria oaspeților, tn primul meci, ei 
au învins cu 61—47 (25—20), iar 
în cel de-al doilea cu 75—62

(35—28). în deschidere, au avut 
loc două jocuri de mini-baschet 
(băieți) terminate cu următoarele 
rezultate: Școala sportivă I — 
Școala sportivă II 58—58 (25—24), 
Crișul Oradea — Spartac Salonta 
55—35 (25—17). (I. GHIȘA —
coresp. principal).

Turneul echipei Mureșul în Cehoslovacia
Echipa feminină de baschet 

Mureșul Tg. Mureș a întreprins 
zilele trecute un turneu în Ceho
slovacia, unde a susținut cinci 
întîlniri amicale în diferite loca
lități. Formația pregătită de prof. 
A. Balaș a obținut trei victorii 
și a suferit două înfrîngeri. Iată 
rezultatele: cu Slavia Olomouc 
57—34 (21—11), cu T. J. Slezan 
Fiydek Mestok 45—27 (23—18), 
cu Slamia Kromeriz 56—42 (29-21),

cu Spartak Jednota Prerov 45—59 
(23—28), cu T. J, Gottwaldow 
43—49 (21—21).

De-a lungul turneului, cele mai 
bune realizatoare au fost Balaș și 
Plrcan. 
avut și 
rescu, 
Novac,
în echipa Mureșul. (I. PĂUȘ 
coresp. principal).

O bună comportare au 
tinerele jucătoare Grigo- 
Szabo, Năsăudeanu și 

promovate cu acest prilej

De pe pistele de atletism
UN GRUP de atleți fruntași 

francezi se pregătesc în prezent 
pe stadionul de la Font Romeu, 
localitate situată la o altitudine 
apropiată de cea Ia care se vor 
desfășura întrecerile atletice ale 
viitoarelor Jocuri Olimpice din 
Mexic. în cadrul unui concurs 
de verificare, Jacques Pani a cîș- 
tigat proba de săritură în lun
gime cu rezultatul de 7,88 m. Pe 
locul doi s-a clasat recordmanul 
Europei la săritura cu prăjina, 
D'Encausse, care a realizat 6,87 
m. De remarcat că D'Encausse 
a ocupat locul secund în proba 
de săritură cu prăjina cu un re
zultat mai mult decît modest i 
4,20 m.

CU PRILEJUL unui concurs 
internațional de atletism desfășu
rat la Frankfurt pe Oder, Renate 
Bov (R. D. Germană) a cîștigat 
proba de aruncare a greutății, 
cu performanța de 16,96 m. Proba 
de aruncare a discului a revenit 
compatrioatei sale Karin Illgen cu 
58,06 m. Alte rezultate: mascu-

lin: 800 m: Seidler (R. D. Ger
mană) 1:54,0; 5 000 ms Krebs
(R. D. Germană) 14:18,1 ; înălți
me: Baudis (Cehoslovacia) 2,08 
m; feminin : lungime : Loehnert 
(R. D. Germană) 6,13 m ; 800 m 
Bruneleit (R. D. Germană) 2:12,3.

ÎN CADRUL unui concurs de 
atletism desfășurat la Moscova, 
Skomorokov a parcurs distanța de 
400 m garduri în 50,1 (a doua 
performanță unională; recordul 
U.R.S.S., 49,5, este deținut de 
Anisimov). Kurcevici a realizat 
la triplu salt 16,69 m.

LA NEW YORK, atleta Cherrie 
Sherrad a stabilit un nou record 
al S.U.A. în proba de 80 m gar
duri, cu timpul de 10,5.

FOSTUL RECORDMAN MON
DIAL la
(59,88 m), maghiarul Imre Ne
meth, președintele federației de 
atletism a Ungariei, va sosi la 
Paris. El va vizita principalele 
instalații sportive ale stadioane
lor din capitala Franței.

aruncarea ciocanului

s-a încheiat turneul de șah
de la ZinnowitzLAȚIA SPRINTU

LUI SOVIETIC

Liberson

PE SCURT

SAPEIA - REVE-

Pe bună drep
tate, sprinterul 
sovietic Sapeia 
este considerat în 
U.R.S.S. o adevă
rată revelație a 
sezonului. învin
gător la Sparta- 
chiada popoare
lor, el și-a înscris 
ulterior în palma
res o prestigioa
să victorie 
națională, 
pînd locul 
100 m în
„Cupei Europei", 
cursă din care vă 
înfățișăm sosirea.

inter- 
ocu-

I la 
cadrul

ÎN JURUL RINGULUI

Turneul internațional de șah 
de la Zinnowitz s-a încheiat cu 
victoria marilor maeștri Uhlmann 
(R. D. Germană) și 
(U.R.S.S.), care după 15 runde au 
totalizat același număr de punc
te.* 11. Pe locurile următoare s-au 
clasat Bukici 10 puncte, Fuchs, 
Malich 91/2 puncte, Tukmakov 9 
puncte, Pietzsch 8’/2 puncte, 
Csom, Sliwa 8 puncte etc.

• Peste 12 000 de spectatori 
au urmărit la Johannesburg me
ciul amical de box dintre cam
pionul european al cat. semimij- 
locie, italianul Carmelo Bossi și 
sud-africanul Willie Ludick. Spre 
surprinderea generală, Ludick a 
obținut victoria la puncte.

• Pugilistul francez Aissa 
Hashas și-a păstrat tittlul de 
campion al Franței la cat. ușoară, 
învingîndu-1 prin abandon în re
priza a 12-a pe Paul Cosentino.

• în urma unui examen me
dical s-a constatat că fostul cam
pion mondial la categoria mijlo
cie boxerul italian Nino Ben- 
venutti a suferit o fractură la 
coaste. El urmează un tratament 
de 30 de zile, după care își va 
putea relua antrenamentele.
• Fostul campion european de

box la cat. ușoară, danezul 
Boerge Krogh, s-a întîlnit la Co
penhaga cu Angel Robinson Gar
cia. După 10 reprize, victoria a 
revenit la puncte boxerului da
nez. în primul rund, Garcia a 
fost numărat de două ori.

Coșgeterii 
europenelor

și echipa 
de baschet

FOTBAL PE GLOB

• Campionate în diferite țări • Numeroase
meciuri oficiale și amicale

Vojvodina Novisad 
în turul □ doilea

La 
putat 
tre formațiile C.U.F. Ba- 
reiro și Vojvodina No
visad, contînd pentru 
«Cupa orașelor tîrguri*. 
Victoria a revenit fot
baliștilor iugoslavi cu 
scorul de B-—1 (0—1). 
învingătoare și în pri
mul joc (scor 1—0), e- 
chipa Vojvodina Novi
sad s-a calificat pentru 
turul următor al com
petiției.

Lisabona s-a dis- 
meciul retur din-

Barcelona — Atletico 
Madrid 1—1. în clasa
ment conduce Atletico 
Madrid cu 7 p, urmată 
de Real Madrid 6 p și 
Elche 5 p.

FRANȚA : St. Etienne 
în serie...

După disputarea a 9 
etape, în clasamentul

cat pe 
echipa 
a învins-o cu scorul de 
3—0. Alte rezultate : 
Nantes — Nice 
Metz — Angers 
Marseille — Lyon 
Monaco — Lille 
Sedan — Sochaux 
Strasbourg 
1—1.

teren propriu cu 
Rouen pe care

0—0»
1—1;
2—1;
3—1;
2—0;

Rennes

rezultate : F.C. Austria— 
Grazer A.C. 2—1, Sturm 
Graz — W.S.K. 1—1, 
Austria Salzburg — 
Vienna 1—2, L.A.S.K. — 
Bregenz 5—0 etc. în 
clasament conduce Ra
pid cu 12 p, urmată de 
Austria Viena cu 11 p.

ANGLIA : Leeds United— 
Chelsea 7-0 !

U.R.S.S. B - Bulgaria B
1-1

întîlnirea internaționa
lă disputată la Odesa 
între selecționatele se
cunde ale U.R.S.S. șl 
Bulgariei s-a încheiat 
cu un rezultat de ega
litate: 1—1 (1—1). Go
lurile au fost marcate 
de Abduraimov (min. 
10) pentru gazde șl Mi
hailov (min. 36) pentru 
oaspeți.

SPANIA : Echipele 
fruntașe au pierdut 

cîte un punct

în etapa a 4-a a cam
pionatului spaniol s-..u 
înregistrat următoarele 
rezultate : Pontevedra — 
Atletico Bilbao 1—1 ; 
Elche — Valencia 1—0; 
Malaga — Saragossa
2— 2 ; Cordoba — Betis
3— 0; Sevilla — Real 
Sociedad 0—0 ; Real Ma
drid — Espanol 2—2 ;

PROGRAMUL SAPTAMINII
Miercuri 11 octombrie

B.D. Germană—Danemarca (campionat european) 
„C.C.E.* :

Real Madrid — AJax Amsterdam (tn tur 1—1) 
Vasas Budapesta — Dundalk (In tur 1—4)
Juventus Torino — Olympiakos (tn tur 0—4)

„Cupa cupelor* :

Lev.țki Soția — Milan <ln tur 1—5), SE TRANSMITE 
LA TELEVIZOR CU ÎNCEPERE DE LA ORA 15,55 
Crusaders Belfast — Valencia (In tur 4—4)
Sparta Traava — Lausanne

„Cupa orașelor tîrguri* r

Ferencvaros Budapesta — F.C. Argeș (In tur 1—3) 
SE TRANSMITE LA TELEVIZOR IN JURUL OREI 15. 
Fiorentina — Nice (tn tur 1—4)
Bordeaux — Patrick Dublin (In tur 3—1)
Slavia Praga — F.C. KSln (în tur 0—2)

Joi, 12 octombrie

Turcia — Bulgaria (echipe olimpice)
Duminică, 15 octombrie :

Austria — U.R.S.S. (campionat european) SE 
TRANSMITE LA TELEVIZOR, DE LA ORA 15,25.

Finlanda — Franța și Elveția — Austria (echipe olim
pice).

campionatului francez 
de fotbal conduce for
mația St. Etienne cu 14 
p, urmată de Nice cu 
13p, Red. Star, Marseille 
12 p, Bordeaux 10 p, 
etc. în etapa a 9-a, lide
rul clasamentului a ju-

AUSTRIA : Conduce 
Rapid

în etapa de duminică 
campionatului aus-a

triac, lidera clasamentu
lui Rapid Viena a dispus 
cu 3—0 de Admira, Alte

• în fruntea clasamentului 
coșgeterilor campionatului euro
pean de baschet masculin încheiat 
duminică la Helsinki, se află cu
noscutul jucător grec Kolokitas 
cu 236 p. îl urmează : Rodriquez 
(Spania) 188 p, Țvetkovici (Iugo
slavia) 160 p, Massini (Italia) 159 
p, JEKELY (România) 156 p, Lo- 
patka (Polonia) și Gilles (Franța) 
152 p, Martinez. (Spania) 
Cohen-Mintz (Izrael) și 
(Cehoslovacia) 128 p.

• Conform tradiției, la 
întrecerilor a fost alcătuită echi
pa campionatului: Pilkevaara (Fin
landa), Rodriguez (Spania), Lopat- 
ka (Polonia), Polivoda și Paulaus
kas (U.R.S.S.).

139 p, 
Zidek

sfîrșitul

Campionatele de tenis ale Ita
liei. La Reggio Emilia se desfă
șoară în prezent campionatele de 
tenis ale Italiei. în semifinalele 
probei de simplu bărbați, Pie- 
trangeli l-a învins cu 7—5, 6—4 
7—5 pe Bologna, iar Maioli a 
dispus cu 8—6, 6—1, 6—3 de Di 
Maso. Proba de dublu femei a 
fost cîștigată de perechea Mi
gliori, Pericoli, care în finală a 
întrecut cu 10—-8, 6—4 cuplul
Giorgi, Rield.

★

Turneul internațional profesio
nist de tenis de la Marsilia a 
fost cîștigat de francezul Pierre 
Barthes, 
vins cu 
tralianul 
trei s-a 
care a dispus cu 11—9, 6—3 de 
australianul Ken Rosewall.

★
Turneu internațional de polo. 

La Minsk a început un turneu 
international de polo pe apă la 
care alături de cinci formații de 
club sovietice participă selecțio
natele orașelor Leipzig și Du- 
brovnic și formația maghiară Va
sas. în prima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Selecționata orașului Leipzig — 
Vîmpel Moscova 5—4; Torpedo 
Moscova — Selecționata orașului 
Dubrovnic 4—1 ; Baltika — Bu- 
revestnik Minsk 2—1.

„Raliul Miinchen — Viena — 
Budapesta". Cea de-a 5-a ediție 
a tradiționalei competiții automo
bilistice internaționale 
Miinchen — Viena 
a fost cîștigată de 
cez Piot-Brenaud. 
care au concurat 
„R 8 Gordini" au 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele: Soederst- 
roem-Palm (Suedia) — „Ford Cor
tina Lotus" — 4 481 puncte și 
Reisch-Schwab (Austria) „M.G.B." 
— 4 571 puncte.

în finală. Barthes l-a în- 
2—6, 9—7, 11—9 pe aus-
Fred Stolle. Pe locul 

clasat spaniolul Gimeno,

„Raliul
— Budapesta" 
echipajul fran- 

învingătorii, 
pe o mașină 
totalizat 4 008

Avem oare o echipă masculină 
de gimnastică?

(Urmare din pag. 1)

în campionatul An
gliei, după etapa de 
sîmbătă, în clasament 
conduce Sheffield Wed
nesday cu 16 puncte, ur
mată de Liverpool cu 
15 puncte, Tottenham și 
Manchester United cu 
14 puncte. Rezultate mai 
importante : Burnley — 
Nottingham Forest 1—î; 
Fulham — West Brom
wich Albion 1—2; Leeds
— Chelsea 7—0!, Man
chester United — Ar
senal 1—0 ,• Wolver
hampton — Newcastle 
2—2; West Ham United
— Stoke City 3—4.

• La Tokio s-au în
tîlnit echipele Libanu
lui și Filipinelor, într-un 
joc contînd pentru pre
liminariile turneului o- 
limpic. Fotbaliștii liba
nezi au obținut victoria 
cu scorul de 11—1 
(2-1).

• La Frankfurt pe 
Main : Eintracht — Bo
tev Burgas 3—0.

• în meci amical de 
juniori 
U.R.S.S. - 
mană 0—1 I

la Stavropol:
— R. D. Ger-

întîlniri internaționale, pentru a 
le lua în considerație la notare ?

Sîntem în fața unor neajun
suri care trebuie înlăturate și 
nu știm în ce măsură perioada 
scurtă ce a mai rămas pînă la 
primele examene va oferi con
diții pentru aceasta.

Astfel: la sol — rezistentă 
redusă, discontinuitate în exe
cuții, lipsă de amplitudine în 
mișcări, elementele de acrobati
că slabe ; 
exercițiile 
joritatea 
cu foarte 
pe toți au repetat!), ținuta lasă 
mult de dorit, se lucrează cu pi
cioarele îndoite, „foarfecile* și 
„cercurile* sînt joase (îndeosebi 
Zamfir, Gruin, Silaghi și Bălan 
vor trebui să muncească mult, 
să repete de zeci și sute de 
ori pentru a se 
nivel cît de cît 
inele — deși s-a 
„curat* decît Ia 
te, totuși sînt șl 
perfecțiuni: sprijinul lateral este 
deficitar la aproape toți gimnaștii, 
„răsucirile" se execută prea jos ; 
la sărituri — aproape că putem 
transcrie lipsurile sesizate și la 
primul concurs de verificare: se 
sare cu trambulina la o distan
tă prea mică de cal, fapt care 
face ca ambele zboruri să fie 
reduse; se „stă* prea mult pe

cal, nu se imprimă alergării 
viteză sporită pe 
pierii de cal etc.;
paralele
nă, se 
se simt 
degajat,

situația e
vede că

„mai acasă",
ușor, mal corect și

la cal cu minere — 
sînt executate de ma- 
componenților lotului 
multe greșeli (aproa-

prezenta la un 
acceptabil); la 
lucrat ceva mai 
celelalte apara- 
aici destule im-

o 
măsura apro- 
la bară și la 
ceva mai bu- 
aici gimnaștii 

lucrează 
cu

mai multă cursivitate, chiar și 
aterizările, deficitare mai la toate 
aparatele, sînt aici mai bune. în 
ansamblu, însă, nivelul la care 
se prezintă cei mai mulți dintre 
gimnaștii susceptibili de a îm
brăca tricou] echipei reprezen
tative este departe de a mul
țumi.

Și atunci ? Ce facem, cum ne 
prezentăm, cu cine, la ce nivel ? 
Pentru că n-avem voie să uităm 
că, recent, japonezii au realizat 
la Stuttgart o medie de 57,50 p 
de gimnast (și subliniem prin a- 
ceasta nivelul mondial al gim
nasticii), 
versa ri 
gătesc

că viitorii noștri ad- 
sînt puternici și se pre- 

temeinic.

P. s. 
meriri i 
de 10 minute cu care a început 
concursul, echipamentul necores
punzător cu care s-au prezentat 
cel mai mulți dintre gimnaști, 
absența din sală a unui medic ; 
și nu credem că e bine că „liber 
alesele* 
concurs 
te peste 
fie prea

Și, în fine, cîteva nedu- 
ne-au surprins întîrzierea

au absentat din nou din 
(știm că sînt programa- 
o săptămînă, dar să nu 
tîrziu !).

C. M.
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