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Cu 24 de ore înaintea meciului Fer encvaros - F. C. Argeș
24 de ore înainte ca F. C. 

Argeș.să se prezinte pe ,,Nep- 
stadion" pentru a jura meciul 
vieții sale. Și totuși, în echipa 
pîțeșteană domnește liniștea, 
liniștea dinaintea furtunii. An
trenorii Bălănescu și Mlădiu, 
au încredere în capacitatea e- 
cliîpci lor.

„Nu știu cum va fi meciul 
de miercuri seara, dar vă asi
gur că fiecare dintre noi va 
face totul pentru a obține 
calificarea în fața echipei Fe-. 
rencvaros. Meciul de mii ne 
(n.r. azi) -este un meci al o-

Fază din „turul" meciului F.C. Argeș — Ferencvaros, disputat la Pitești
Foto: P. Romoșan

Azi, pe micul
ecran

ORA 15,25: Levski—Milan, 
transmisie de la Sofia (in 
pauză, știrile sportive ale 
zilei, reportaje filmate la 
natație și automobilism).

OR A 17,50 : Ferencvaros 
—F.C. Argeș, transmisie de 
la Budapesta (in pauză, 
interviu cu campionul ță
rii la tenis Ilie Năstase și 
tur de orizont în sportul 
internațional).

La Brașov, in primul joc cu U.R.S.S.

Echipa feminină de volei a României 
învinsă categoric

BRAȘOV, 10 (prin tele
fon dc la trimisul nostru). 
Azi după-amiază, în sala 
Tractorul din localitate s-a 
disputat primul meci dintre 
reprezentativele feminine de 
volei ale Uniunii Sovietice 
și României. Conform aștep
tărilor, partida s-a înche
iat cu victoria voleibaliste
lor sovietice, campioane 
europene. Ceea ce nu era 
totuși de prevăzut este se
veritatea înfrîngerii. Spu- 
nînd aceasta nu ne referim 
la faptul că am pierdut 
cu 3-0 ci, mai ales, la fap
tul că echipa noastră a dat 
o replică ștearsă adversare
lor lor, nereuștnd să obțină 
decît 10 puncte în cele 3 
seturi. Nici una dintre ju
cătoare, în afară de Flo- 
rescu — mai eficace și mai 
constantă, nu au corespuns 
cît de cît așteptărilor. în- 
cepînd meciul cu extrem de 
multă timiditate Si dez
orientare, într-un ritm mai 
mult decît lent, lipsite de

Trimișii noștri speciali la Budapesta. V. PĂUNESCU și G. NICOLAESCU, ne transmit:

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

noare-i*  — ne-a spus BARBU 
căpitanul formației. Completa
rea acestei declarații de prin
cipiu a făcut-o Dobrirt. „Deo
camdată, nu noi sîntem cei care 
trebuie să recupereze, ci Ferenc- 
varos. O să vedem dacă ia 
reuși acest lucru*.

In general. în echipa piteș- 
teană și-a făcut loc un climat 
al încrederii în propriile 1 forțe.

★
T revin d în tabăra cealaltă, 

să începem prin a consemna 
afluența existentă la toate Ca-t- 
sele de bilete din oraș. Azi di

Steaua-Crișul, la polo
In ultimele meciuri res

tante din campionatul de 
polo s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Vago
nul Arad — I.C.F. 6—4, Ra
pid — Vagonul Arad 7—4 
și Ind. linei Timișoara — 
I.C.F. 4—4.

Astăzi sînt programate 
în Capitală următoarele 
partid»' : Steaua — Crișul 
(ștrandul Tineretului. de 
la ora 12) și Dinamo — 
I.C.F. .'bazinul Dinamo, de 
la ora 13).

vlagă și avînt, voleibalis
tele României nici nu pu
teau spera mai mult. Blo
cajul a fost foarte slab, 
atacul sovietic neîntîlnind 
nici un fel de opoziție, pre
luările au lăsat de dorit, în 
special primirea serviciului 
(sovieticele au făcut 9 
puncte direct din serviciu). 
Desigur, valoarea voleiului 
feminin sovietic este mai ri
dicată decît cea a voleiului 
nostru, dar în nici un caz di
ferența nu este cea care a 
rezultat în urma acestui 
joc. Va trebui ca în întîl- 
nirile următoare voleiba
listele noastre să reducă 
această diferență la propor
ții reale.

Bun arbitrajul cuplului 
V. Arhire — C. Manițiu 
(România).

Cel de al doilea meci va 
avea loc joi după-amiază de 
la aceeași oră, tot în sala 
Tractorul.

CONSTANTIN FAUR 

mineață (n.r. ieri), în timpul 
unei plimbări pe străzile Bu
dapestei. am văzut la casele 
de bilete cozi interminabile.

O dată cu apropierea parti
dei. reportajele publicate de 
presă devin și ele mai concrete 
trecînd de la un optimism dez
lănțuit spre o atitudine mai 
rezervată.

Sînt și modificări față de 
formația aliniată la Pitești. 
Astfel. Sziike nu va jura fiind 
suspendat, locul său a fost 
preluat de vechiul internațional 
l'cnivesy. In schimb, după ul
timele informații, va fi pre-

Crișul Oradea - Spartak Prerov,
64-62 la baschet feminin

ORADEA (prin telefon). 
După o întrecere de bună 
factură tehnică, echipa fe
minină Crișul Oradea a 
dispus de formația Spartak

Plutonul înainte de sprint. Fază din finala campio
natului de semifond, desfășurată ieri după-amiază 

la Dinamo
l oto : A. Neagu

V. Burlacu (Steaua) — dublu campion național!
Scăpa ți de obsesia ploii, 

pistarzii și-au putut disputa 
în... liniște finala campiona
tului național de semifond 
(proba cu adițiune de punc
te). La startul ei s-au ali
niat 30 de concurenți. aproa
pe jumătate cu veleități de 
cîștigător. Principalii pre ten- 
denți s-au marcat însă atît 
de sever îneît n-a fost po
sibilă nici o acțiune spec

zcnt Sziics. O altă modificare 
se anunță în ceea ce privește 
portarul. Geczi este accidentat 
(ruptură de menise), înlocuito
rul său fiind Takacs. De ase
menea, se anunță reintrarea ti
tularului Novak în locul lui 
Horvath, pe post de fundaș 
dreapta. Iată de altfel forma
ția pe care o vor alinia gaz
dele : Takacs-Novak, Matrai, 
Sziics, Pancsics-Iuhasz, Rakosi- 
K atona, Varga, Albert, Feni- 
vesy.

Azi dimineață, în holul hote
lului Palace, am avut o con
vorbire cu vechea noastră cu
noștință, antrenorul Opata. 
Discuția n-a ocolit desigur me
ciul de sîmbătă seara și cel 
de miercuri.

,,Fotbaliștii bucureșteni — a 
spus Opata — au jucat fără 
convingere. Fotbalul este un 
joc bărbătesc și el trebuie 
practicat ca atare. Acesta va 
fi, după părerea mea atu-ui

(Continuare în pag. a 3-a)

Sportivii români au ciștigat trei titluri 
de campioni balcanici de tenis de masă

la probele individuale
Cea de a IV-a ediție a 

Balcaniadei de tenis de- 
masă disputată la Antalya

Prerov (Cehoslovacia) cu 
scorul de 64—62 (36—32).
I. GHIȘA — coresp. prin
cipal 

taculoasă, întrecerea devenind 
o luptă de uzură. Disputa 
a plăcut, totuși, pentru fap
tul că a pus tot timpul sub 
semnul îndoielii persoana în
vingătorului, făcînd din fie
care sprint un moment im
portant. învingătorul probei, 
Vasile Burlacu (Steaua), își 
întregește palmaresul cu încă 
un titlu de campion al țării.

Tinărul A. Covaci s-a dovedit cel mai bun „delfin" 
al intilnirii București (tineret) — Sofia. (Citiți în 

pag. a IV-a rezultatele concursului)

PROGRAMUL JOCURILOR HOCHEISTILOR 
ROMÂNI ÎN CANADA

După cum s-a anunțat, selecționata de hochei a 
țării noastre va întreprinde la începutul lunii decem
brie un turneu în Canada. Recent, organizatorii aces
tui turneu au comunicat federației noastre programul 
jocurilor și adversarii pe care îi vor întîlni jucătorii 
români. Iată datele și echipele în compania cărora 
va evolua selecționata noastră ; 1 XII — în
Newfoundland cu selecționata insulei ; 3 XII — cu 
echipa amatoare MARITIMA; 5 XII — tot cu echipa 
amatoare MARITIMA ; 6 XII — cu selecționata ama
toare a orașului Ouebec ; 8 XII — cu echipa distric
tului Ottawa ; 10 și 12 XII — cu selecționata orașului 
Ottawa ; 14 XII — cu echipa Thunder Bay ; 15 XII — 
cu selecționata provinciei Manitoba ; 18 XII — în 
orașul Winnipeg cu reprezentativa Canadei (selecțio
nata vestică) ; 20 XII — in orașul Huli cu reprezen
tativa Canadei (selecționata estică). în ziua de 21 de
cembrie hocheiștii români vor părăsi Canada, reve
nind în țară.

(Turcia) s-a încheiat cu des
fășurarea finalelor probelor 
individuale. Sportivii români 
au ieșit învingători în trei 
din aceste finale. Rezultate: 
simplu femei: Maria Ale
xandru — Resler (Iugosla
via) 3—1 (—19, 15, 20, 15), 
simplu bărbați: Șurbek (Iu
goslavia) — Negulescu 3—1 
(14, 11, —19, 14), dublu fe
mei: Maria Alexandru, Ele
onora Mihalca — Stojsici. 
Resler 3—0 (14, 18, 18), du
blu bărbați: Negulescu, Reti 
— Șurbek, Stipancici (Iu
goslavia) 3—0 (20, 13, 12),
dublu mixt: Resler, Stipan
cici — Mihalca, Reti 3—2 
(—15, —17, 19, 15, 16).

fiind singurul pistard — se
nior — care reușește să îm
brace la această ediție două 
tricouri (primul l-a cucerit în 
proba de urmărire pe echipe).

Startul s-a dat la ora 
16,30. Au fost programate 
100 de ture, cicliștii, partici
pând la 34 de sprinturi punc
tate. La primele 9 sprinturi 
învingătorul a fost de fiecare 
dată alt ciclist : N. Ciumeti,

ȘAHIȘTII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI LA RIGA

La Riga s-a încheiat în- 
tîlnirea internațională a- 

Tnicală de șah dintre repre
zentativele R.S.S. Letone și 
■României. Șahiștii români, 
conduși cu un punct dife
rență după primul tur, au 
reușit să obțină o frumoa
să victorie, cu scorul final 
■de 11—9. Victoria a fost a- 
.sigurată, la jucarea parti
delor întrerupte, de Th. 
Ghițescu (învingător asupra 
lui Klovan), S. Segal și Su- 
vzana Makkai. La prima 
.masă, V.; Ciocîltea a remi
zat a doua sa partidă cu 
ex-campionul mondial M. 
Tal.

P. Dolofan, C. Grigorc, P. 
Soare, Fr. Gera, V. Burlac», 
G. Negoescu, Șt. Cernea și 
M Virgil. Din acest lot se 
selecționează învingătorul ce
lui de al 10-lea sprint : G. 
Grigore. în clasament condu
cerea este preluată de el cu 
10 puncte, urmat de N. Ciu- 
meti și M. Virgil. Este mo
mentul în care multiplul cam
pion național în probele de

HRLSTACHE NAbM

(Continuare in pag. a 2-a)



Pregătiri în vederea tcuzrmi.CA’

turneului „speranțelor olimpice44
La cîteva zile după turneul in

ternațional de la București, unde 
vor încrucișa mănușile pugiliști 
fruntași din Franța, U.R.S.S., Un
garia și România, o altă compe
tiție de amploare și de tradiție 
va chema în ring boxeri de elită 
din mai multe țări europene. 
Este vorba de turneul „speranțe
lor olimpice11 care se va disputa 
la Budapesta. Antrenorii vor avea 
acum posibilitatea să-și verifice 
elevii susceptibili de selecție în 
echipele olimpice.

Confruntarea de la Budapesta 
a ajuns la cea de a treia ediție. 
De fiecare dată boxerii noștri 
au obținut rezultate remarcabile, 
și tocmai de aceea antrenorii Du
mitrescu și Niculescu acordă vi
itoarelor dispute atenția cuvenită. 
Dovadă că pregătirile au început

de aproape două săptămini, lotul 
cupiinzînd 20 de pugiliști.

Echipa nu s-a cristalizat încă. 
La unele categorii de greutate 
candidează doi sau chiar trei spor
tivi de valoare aproximativ egală. 
Rămine ca antrenorii să-și spună 
cuvîntul în preajma... decolării. 
Iată lista candidaților, în ordinea 
categoriilor: M. Aurel, M. Lume- 
zeanu — I. Nicolau — P. Ne- 
delcea, G. Pometcu, V. Kiss — O. 
Gorea — Gh.
V. Silberman 
Popa — Em. 
Năs-tac — Gh. 
— I. Alexe, I.

După cum se vede, lotul de ti
neret al țării noastre cuprinde 
cîțiva boxeri de valoare, care s-au 
afirmat deja în competiții inter
naționale.

V. Burlacu (Steaua) — 
dublu campion național!

Și echipa feminină are destule 
„probleme

11 " 111

Mai are șanse
Insuccesul selecționatei regiunii 

Dobrogea, la Cluj (10—12), a fost 
primit de inimoșii susținători ai 
acestei formații cu o profundă 
tristețe și nedumerire. Decisă să 
atace titîul de campioană a țării, 
echipa pregătită de Șt. Iordache 
și N. Buză a trecut, la Cluj, 
printr-un... duș rece. Scorul arată 
că. pe ring, cele două formații 
s-au dovedit a fi de forțe sensibil 
egaie, d»ar maniera în care au 
pinrdut 5 din cei n constănțeni a 
pus. cu insistență, semne de în
trebare.

Conștient de gravitatea acestui 
eșec, dar manifestînd, în conti
nuare. un optimism robust, an
trenorul Iordache, cu care ieri 
am avut o convorbire telefonică, 
ne-a declarat că, în final, selecțio
nata Dobrogei va triumfa, totuși! 
Să vedem însă cum explică Iorda
che cele 5 abandonuri ale elevilor 
săi: „Semimusca noastră, I. Băni
că. fusese accidentat Ia arcadă în 
meciul cu selecționata Galațiului.

TLETIS

Ieri a revenit în Capitală echi
pe de tineret a României, care 
a susținut o întîlnire amicală cu 
formația similară a R.S.S. Ucrai
nene. în t îlnirea conta drept re
vanșă a celei desfășurate în iulie 
1966, în care tinerii noștri atleți 
ieșiseră învingători, pe teren pro
priu, 
băieți

în 
tori a
plă (masculin, 
neral) și mai 
cea <te la Poiana Brașov. Scorul

cu 160—147 (89—101 la
și 71—46 la fete).

revanșa
atleților

vic- 
tri-

de la Odesa 
români a fost 
feminin și la 

categorică decît
ge-

Ene, C. Cuțov — 
— C. Cocîrlea, Al. 
Constantinescu, A. 
Bunea — A. Iancu 
Sănătescu.

„Constanța14?
La Cluj, în disputa sa cu Hoca. i 
s-a deschis din nou arcada ast
fel că colegul meu Buză, a fost 
nevoit să arunce prosopul. Răgălie 
a abandonat din proprie iniția
tivă, după ce timp de două repri
ze și jumătate avea avantaj la 
Otvoș. Dar, în finalul meciului a 
recepționat o contră de dreapta 
care l-a făcut groggy. Și Anton 
avea avantaj (cel puțin 2 puncte) 
în meciul cu Murg. Supărat însă 
pe arbitrul din ring, care i-a drat 
un avertisment el n-a mai vrut 
să continue lupta. Suferind — re
cent — o contuzie la ureche (în 
R.F. a Germaniei), pentru care a 
și fost operat, Baciu a „încasat44 
la Cluj un croșeu de dreapta, care 
i-a redeschis rana. Dacă nu aban
dona singur, eu aș fi cerut opri
rea luptei. Lipsit de experiență, 
tînărul Vlad a fost oprit pe drept 
de arbitrul din ring. Arbitrajele 
bune cu o singură excepție : de
cizia de „nul“ din meciul Motoc— 
Szentanai, l-a defavorizat pe con- 
stănțean“.

(Urmare din pag. 1) 
fond și pistă, maestrul sportului 
Rusu, încearcă o detașare. El 
însă lalonat de Ion Stoica și nu 
șește decît să se rnltfcalerc 
tre cei 4 notați cu puncte la sprint. 
Beneficiarul 
cursei este, 
parcurge o... 
mulînd încă 
fel temelia 
Dar C. Grigore,
C. Grigore, vrea neapăFat și el un 
tricou de campion al țării. Culege 
o victorie și alte 9 puncte la sprin
turile următoare, depășindu-l după 
20 de sprinturi pe V. Burlacii în cla
sament. Are acum 24 de puncte, fiind 
..urmărit*  de M. Virgil și V. Burla
cu care au cîte 20. Următoarele 3 
sprinturi sînt ale oiitsiderilor: C. Re
na, N. Ciumeti și Șt. Cernea. Sprin
tul 24 este ciștigat de M. Virgil, dar 
Vasile Burlacu nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt. La sprintul 26 cîștigă 
singur, apropiindu-se de, șefii cursei*  
și își continuă ,,asaltul*.  La sprintu
rile 31 și 32’ el acumulează 35 dc 
puncte și cu toate că nu mai are forța 
să participe la ultimele două sprin
turi, „zestrea*  îi este suficientă pen
tru a îmbrăca tricoul dc campion na
țional. Clasament final : 1. V. BUR
LACU (STEAUA) .75 p. — campion 
republican de semifond (proba cu adi- 
țiune do puncte); 2. M. Virgil 
(Steaua) 34 p ; 3 C. Grigore, (Di
namo) 32 p ; 4. G. Negoeseu
(Steaua) 32 p ; 5. N. Ciumeti (Di
namo) 26 p ; 6. W. Ziegler (Dinamo) 
26 p.

Astăzi de la ora 16 se dispută la 
Dinamo faza orășenească, iar dumi
nică de la ora 10 finala campiona
tului național în proba de, antrena
ment mecanic.

Emil
este
reu- 

prin-

acestei părți a 
Vasile Burlacu. El

real a!
însă, 
serie de trei victorii acu- 
15 puncte și punînd ast'- 
victoriei ^ale din final, 

suplul și bătăiosul 
neapăFat și 

al țării.

Tineretul la înălfime!
varășului Florian Laslău, secre
tar general adjunct al F.R.A., 
care ne-a declarat următoarele : 
.Succesul nostru i-a surprins pe 
conducătorii sportivilor ucraineni.

foarte 
și în 
scăpa 

a avut 
26

care și-a depășit recordul perso
nal cri peste 3,50 m. Cn arunca
rea de 71,62 m el se impune ca 
o speranță a acestei probe".

AD. IONESCU

de 59

Ei contau pe o echipă 
puternică, bine pregătită 
formă, căreia nu-i putea 
victoria. Formația noastră 
o misiune dificilă, cele
probe individuale (cu cite doi 
atleți) plus 3 ștafete trebuind să 
fie acoperite de numai 
competitori. în această 
unii au concurat la 2

44 de 
situație 

probe.

Valeria Bufanu (în centrul conduce in cursa de 80 mg a campio
natului republican, pe care a eîștigat-o cu 11.5 sec. Trei săptămini 
mai tirziu ea a ciștigat și la OSesa, dar cu 10,8 sec., nou record 

național!

lntîlnirii a evidențiat un avantaj 
de 29 de puncte în favoarea echi
pei noastre în clasamentul ge
neral (169—140), provenit din adi
ționarea diferentelor parțiale de 
5 puncte la băieți (98—93) și 24 
de puncte la fete (71—47).

Punctajul obținut duminică 
cu atît mai prețios cu cît 
rîndurile echipei ucrainene
făcut parte cîteva individualități 
remarcabile, printre care sărito
rul 
(2,14 
de 
(14,4
înălțime Valentina Kozîr (1,75 m), 
aruncătoarea de suliță Nina Ma- 
rakina (55,82 m) etc.

La sosireaBucurești 
solicitat cîteva impresii în legă
turi» cu meciul de la Odesa, to-

este 
din
au

în înălțime Anatoli Moroz 
m în acest an), alergătorul 
garduri Evghenie Mazepa 
la 110 m), săritoarea în

am

iar decatlonistul Silviu Hodoș a 
fost „omul nr. 2" la toate arun
cările. Dintre tinerii noștri atleți 
s-a detașat Valeria Bufanu, care 
a făcut o cursă formidabilă, în
cheiată cu un valoros record de 
senioare (10,8 la 80 mg). De ase
menea, s-au remarcat alergătoa
rele de la 800 m Elisabeta Baciu 
și Iudit Sacaci, care au ciștigat 
proba de o manieră de-a dreptul 
entuziasmantă ; cifrele înregistra
te sînt slabe, dar în condițiile 
în care au concurat, cu apă pe 
pistă și pe un frig pătrunzător, 
rezultatele lor trebuie apreciate 
ca fiind mai bune cu mulle secun
de. Săritorul 
realizat 15,28 
cînd recordul 
de 9 ani. O
pentru sulițașul Dezideriu Silagbi,

Petre Ciupercă a 
m la triplu, între- 
de juniori, vechi 
mențiune peială

Pentru prima oară în 
acest sezon, gimnastele 
noastre fruntașe s-au 
prezentat sîmbătă după- 
amiază și duminică di
mineața în fața arbi- 
trelor atît cu exerci
țiile impuse, cît și cu 
cele liber alese. Spre 
deosebire de primul 
concurs, desfășurat în 
septembrie, lotul a su
ferit cîteva modificări 
importante, unele de 
natură să ridice destule 
probleme în fața an
trenorilor Covaci și 
Tarco. Au absentat, de 
pildă, de la concursul 
— test Rozalia Filipescu 
(componentă de bază a 
reprezentativei la ulti
mele întîlnlri), care a- 
cuză dureri la coloană, 
Maria Măcicășan (și ea 
nerestabilită după un 
accident), iar în timpul 
concursului s-a acci
dentat din nou Maria 
Andri oaie, participarea 
ei la pregătirile pentru 
viitoarele întâlniri in
ternaționale fiind pusă 
deocamdată sub semnul 
întrebării. Dacă mai 
adăugăm că și Cristina 
Ioniță este în prezent 
bolnavă și nu poate 
lucra, avem una din 
explicațiile slabei com
portări de ansamblu a 
lotului republican, a 
serioaselor carențe care 
se manifestă în evolu
țiile gimnastelor noa
stre fruntașe.

Cele trei gimnaste 
„provinciale» care s-au 
prezentat la concursul de sîmbătă și 
duminică — Alina Goreac, Irina Să
răcuț și Ecaterina Varga — deși ta
lentate și dornice de afirmare, nu 
sînt deocamdată suficient de pregă
tite pentru a putea susține cu succes 
două dificile examene internaționale. 
In cele*  trei săptămini care au mai 
rămas pînă la concursurile interna
ționale ele trebuie să se dăruiască 
total pregătirii, să se ambiționeze 
mai mult, pentru ca în cazul că vor 
fi selecționate să se poată prezenta 
cît mai aproape de cerințele impuse 
Pe plan mondial. Și o recomandare 
specială pentru irina Sărăcuț : va 
trebui să se preocupe mai mult de 
suplețea sa, deoarece ar fi prima 
care ar cîștiga pe drumul măiestriei.

Tn general, concursul nu a fost 
în măsură să satisfacă așteptările. 
Gustul amar lăsat de evoluția în ca
drul exercițiilor impuse nu a putut 
fi îndulcit, a doua zi, chiar dacă la 
„liber alese» gimnastele au lucrat mai 
bine, mai degajat, mal sigur, mai 
corect, mai aproape de nivelul aș
teptat în etapa actuală. Au trecut

Lucia Chiriță pe birna
Foto: A. Neagu

Cupa României44

m-

a fost mai 
colegul său

ciștigătoare-
a
Și 

de 
de

Sala sporturilor din Constanța 
a fost gazda etapei prefinale a 
„Cupei României". O etapă reu
șită, sub toate aspectele.

Proba de floretă băieți s-a
cheiat cu victoria lui Ardeleanu, 
care, de data aceasta 
sigur pe lamă decit 
de club, Țiu.

La floretă fete, o
scontată — Olga Szabo. Ea 
oferit, împreună cu Ana Ene 
Ecaterina Iencic, un spectacol 
Înaltă ținută sportivă, apreciat
spectatorii constănțeni. La aceas
tă probă o frumoasă impresie au 
lăsat și celelalte trăgătoare — Lu
minița Popescu, Eva Palco, Eva 
Lenghel.

Cea mai disputată dintre probe 
a fost spada. Dovadă — pentru 
desemnarea cîștigătorului au fost 
necesare două turnee de baraj. 
Primul a trecut... linia de sosire 
Ștefan Moldanschi.

In fine, la sabie, o 
salturi ca,- de pildă, 
Nicolae și Irimiciuc, 
sau Alexe-Mezei au

de a- 
dintre

încă o dată frumusețea acestei pro- 
urmă, de

organele 
reușit să

be cîștigată, în cele din 
Culcea.

O notă bună pentru 
sportive locale care au
asigure concursului condiții opti
me de desfășurare.

Clasamente. Floretă băieți: 
Ardeleanu (Steaua), 
(Steaua), 3. Habala 
șov), 4—6. Bunicelu 
Ștefan (Gloria) și 
Satu Mare). Floretă
Szabo (Steaua), 2. Ana Ene (Pro
gresul), 
(Steaua), 4—6. 
(Gloria),
Eva Lenghel (Unio 
Spadă: 1. Moldanschi 
Al. Istrate (Steaua), 
(Steaua), 4—6. Marinescu (Steaua),
Gh. Budahaziu (Medicina 
Mureș), Horvath 
Sabie : 1. Culcea 
colac (Steaua), 3. 
4—6. Nilcă (Scena 
ciuc (Agronomia Iași), 
(Unio Satu Mare).

1.
2. Țiu 

(Scena Bra- 
(Steaua), A.

Cando (Unio 
fete : 1. Olga

3.

Eva Palco

Ecaterina Iencic 
Luminița Popescu 

(Progresul), 
Satu Mare). 
(Steaua), 2. 
3. Haucler

serie
cele

Nilcă-Culcea 
demonstrat

Tg. 
(Scena Brașov). 
(Steaua), 2. Ni- 
Alexe (Steaua), 
Brașov), Irimi- 

i, Ad. Mezei

trei săptămini de la ultime verifi
care, dar această perioadă nu a fost 
îndeajuns reflectată în comportarea 
gimnastelor. Pe lîngă unele progrese, 
s-au manifestat însă și multe ne
ajunsuri, unele aproape cu neputință 
de remediat în perioada următoare.

Ca și în trecut, săriturile reprezintă 
un veritabil „nod gordian “ pentru 
gimnastele noastre. Cu excepția pri
melor două clasate la individual 
compus, Elena Ceampelea și Rodioa 
Apăteanu, care au obținut la sărituri 
note peste 9 (atît la impus cît și la 
liber ales), celelalte componente ale 
lotului s-au prezentat slab la acest 
aparat Olga Ionescu-Ștefan a ratat 
șansa de a se clasa pe unul din pri
mele trei locuri (pe care l-ar li me
ritat după comportarea ei de ansam
blu) din cauza foarte slabei evoluții 
la sărituri, fiind cotată cu 6 și 7. 
Paralelele au evidențiat un ușor pro
gres, remarcîndu-se îndeosebi Olga 
Ștefan, recompensată cu cea mai 
mare notă acordată ha „impuse*  
(9,40). Dar și aici mai sînt încă des
tule de făcut : ritmul continuă sa 
fie încet, amplitudinea redusă, cursi
vitatea execuției deseori întreruptă. 
La bîmă doar Elena Ceampelea a 
executat bine la impus. Deși e pre
zentat un exercițiu cu multe elemente 
de mare dificultate, a lucrat 
foarte sigur, precis, culegînd ropote 
de aplauze. Prea multe gimnaste s-au 
„remarcat44 însă prin amplitudine re
dusă, coborîre defectuoasă. Contnar 
așteptărilor, solul pune destule pro
bleme, mai ales în ce privește ținuta 
și expresivitatea, iar rezistența scade 
spre sfîrșitui exercițiilor, gimnastele 
lucrînd crispat, încordat, chiar ines
tetic.

Ne așteptam la mai mult de la 
Elena Ceampelea. Este adevărat, ea 
a ciștigat concursul, dar nu a con
vins. La paralele impus (și nu nu
mai le acest aparat) Ceampelea a lu
crat superficial, prea „ușor4*,  ratînd 
multe elemente tehnice. Talentul și 
calitățile dovedite de ea, nu o dată 
în trecut, ne îndreptățesc să-i soli
cităm mai mult. Peste rezervele sau 
evidențierile făcute anterior, men
ționăm că l.odiea Apăteanu, Lucia 
Chiriță și Olga ștefan au evoluat, în 
general, mulțumitor. Dar, între aceste 
patru gimnaste și celelalte din lot 
este o diferență evidentă, reflectată 
nu atît în clasamentul concursului 
cît, mai ales. în ținuta generală, în 
evoluția lor de ansamblu. De aceea, 
antrenorii au obligația să omogeni
zeze (firește atît cît se mai poate 
face în această direcție) pregătirea 
lotului astfel ca peste trej săptămini 
să putem alinia nu șase gimnaste cu 
o pregătire eterogenă, ci o echipă.

CONSTANTIN MACOVEI

O. VINTILA
PENTATLON MODERN

DE VINERI PÎNĂ DUMINICĂ, LA CRAIOVA
CAMPIONUL CONFIRMA

Finalele campionatului pe anul 1967
de oină 
cu suc- 
anume, 
Andrie-

fazeleCele mai bune 8 echipe 
din țară, care au trecut 
ces prin sita zonelor, și 
Avintul Frasin, Victoria
șeni (reg. Iași), Drum Nou Bou
reni (reg. Oltenia), C.P.B., Biru
ința Gherăești (reg. Bacău), Avin
tul Curcani (reg. București), Dina
mo Băneasa și Lăpușul Tg. Lă- 
puș (reg. Maramureș) vor „inter
preta*  ultimul act al campiona
tului național pe 1967 timp de 3 
zile (de vineri pînă duminică), la 
Craiova. Cea mai mare parte 
formațiile competitoare sînt 
noscute iubitorilor sportului 
țional prin aceea 
proape întotdeauna

că au fost 
prezente

din 
cu- 
na- 
a- 
ui

finale ale campionatelor 
precedente. O singură surprinză
toare participare, aceea a sporti
vilor din Andrieșeni, autori ai 
unor frumoase performanțe în eta
pele de zonă.

Deținătoarea 
Băneasa, 
dificilă i 
ind să 
asalt 
C.P.B. 
lalte finaliste, 
din Curcani (fostă 
Frasin și Gherăești, 
sensibilă revenire, ceea ce va face 
— desigur — mai echilibrată și 
mai interesantă întrecerea.

titlului, Dinamo 
are o misiune mult mai 

ca anul trecut, ea trebu- 
facă fată unui și mai dîrz 
al veșnicei 
Pe de altă

mai

pretendente, 
parte, și cele- 

ales echipele 
campioană!, 

manifestă o

Concursul republican individual 
de pentatlon modern desfășurat 
timp de cinci zile în Capitală s-a 
încheiat cu victoria campionului 
țării, Marian Cosmescu (Steaua), 
care a dovedit o constanță remar
cabilă. Sîmbătă și duminică 
avut Ioc ultimele probe 
ția și crosul 
mătoarele 
I. Bănet 
3 : 46,0 —
3 : 57,0 —
4 : 04,4 — 
(Sănătatea 
— 994, I. 
C. Zamfir

au 
nata- 

încheiate cu ur- 
rezultate : natație :

(Sănătatea Timișoara) 
1048 p. M. Cosmescu 

982, D. Spîrlea (Steaua) 
940 ; cros : Gh.

Timișoara) 
Bănet 14:24,0 

(Steaua) 14 :49,0 —
898 p. Clasament general : 1. M. 
Gosmescu 4 506 p, 2. Al. Stoenes- 
cu (Gloria) 4 417 p, 3. N. Lichiar- 
clopol (Steaua) 4 048 p, 4. C. Zam
fir 3 962 5 Gh loner u 3 960,
6. Gabriel Vizitiu (Gloria) 3 916 p.

Jones cu
14 : 17,0
— 973,



Să redeschidem „Cartea campionatului"
...Am ajuns la a opta filă. (Joi 

12 octombrie). Va fi o etapă in
completă (două partide fiind a- 
mînate), deoarece F.C. Argeș și 
Rapid susțin partide peste hota
re, prima cu Ferencvaros — sub 
semnul lui: A fi sau a nu fi — 
iar a doua își întoarce arcul pen
tru returul cu Trakia intr-un tur
neu prin R.F. a Germaniei, sol
dat pină acum cu bune compor- 
tări.

★

La Constanța, se vor întîlni Fa
rul și Steaua. Două echipe cu a- 
părări solide, deosebite insă ca 
putere de concretizare și mod de 
exprimare ofensivă. Bucureștenii, 
aflați „la ora Constantin* *',  merg 
pe construcția minuțioasă a jocu
lui, pe acțiuni prelucrate, urmă
rind tocarea apărării adverse, in 
timp ce Farul cu două extreme 
penetrante șr cu Iancu în centru 
are obiceiul să încerce învăluiri 
și pătrunderi directe.

In săptămîna trecută 
a avut loc la Arad me
ciul internațional ami
cal dintre echipa locală, 
U.T.A., și cea iugoslavă 
Velej Mostar. Cu acest 
prilej și-a făcut apariția 
in formația textiliștilor 
jucătorul Eugen Pojoni, 
care pină anul trecut a 
activat la.Crișul Oradea. 
După cum se știe, clu
bul orădean refuză a-i 
da acestui fotbalist dez
legarea, motiv pentru
care Pojoni nu poate fi 
folosit de U.T.A. în jocu
rile oficiale din campio
nat. Ca spectator la me- 

^ciul U.T.A. — Velej 
Mostar, cititorul nostru 
Emil Meixner din Arad, 
str. Gheorghieni 6, a 
fost impresionat de evo
luția lui Pojoni, după 
cum ne-a mărturisit în
tr-o scrisoare trimisă 
redacției. El ne întreabă 

te bine ca un a- 
t jucător talentat 
ținut pe tușă fi- 
louă cluburi nu 
nțelege între ele 
a-i reglementa 

jl. Desigur, atît 
>1 cit și, în ger.e- 
tru fotbalul nos-
este de loc plă- 
Pojoni (din pă

li sînt și alții în 
lui) să întrerupă
ea compelitio- 
o vîrstă la care 
i. încă deplină 
e. Dar vă în- 
'arășe Meixner, 
de vină pentru 
Dv. știți, pro- 
există un re
de transferări, 

ale cărui prevederi nu 
pot fi încălcate. Așa

★
Progresul, echipa in retorta că

reia se topește și se recondiționea
ză tot ce e posibil (piese vechi și 
piese noi) are ocazia să dovedeas
că dacă a mai izbutit să învețe 
ceva în ultima vreme. Oricum, 
formația utilizată repriza secundă 
în amicalul internațional de săptă- 
mîna trecută (cu Al. Constanți- 
nescu și Ninel Popescu) merită 
creditul antrenorului Drăgușin.

PRONOSPORT
CIȘTIGATORH EXCURSIILOR 
CU PETRECEREA REVELIONU
LUI LA BRAȘOV DE I.A CON 
CURSUL EXCEPȚIONAL PRO- 
NOEXPRES DIN 24 SEPTEMBRIE 

1967.

50 EXCURSII DUBLE

1. Schiana Ion din Pitești; 2. 
Georgescu Maria din Sibiu; 3. 
Ar.dreica Gheorghe din Vișeul de 
Sus — regiunea Maramureș; 4. 
Barbu Nicolai din Galați; 5. San- 
tea Gheorghe din București; 6. 
Matei Gabriel Florin din Bucu
rești; 7. Stăniloiu Dumitru din 
Mătăsari — regiunea Oltenia; 8. 
Suhani Dumitru din Cîmpulung: 
fl. Umlaut Ludmila din București; 
10. Enache Nicolaie din Sat Lu- 
ceanca — Răcari; 11. Grigoraș Ilie 
din Galați; 12. Iacob Gheorghe 
din București; 13. Volanschi Ion 
din Frasin — Gura Humorului; 
14. Mitrea Ion din București-, 15. 
Văceanu Nicolaie din București;
16. Ghiucă Petru din București;
17. Topolog loan din Sibiu; 18. 
Miulescu Vasile din Mediaș; 19- 
Weiserman Alexandru din Bucu
rești; 20. Negoită Ion din Craio
va: 21. Vrinceanu Dumitru din 
Săvinești; 22. Muraru Mihai din 
Piatra Neamț; 23. Vikarius Eugen 
din Sf. Gheorghe; 24. Sandor Va
sile din Brașov; 25. Secuiu Nico
laie din Ploiești; 26. Cimpoieru 
Petru din București; 27. Ghelase 
Păun din Plopu-Făurei — regiunea 
Galați; 28. Radulescu David din 
Valea Lungă — Cîmpina; 29. Si- 
poș Anton din București; 30. Ma
rin Constantin din Ploiești; 31- 
Jinga Victoria din Timișoara; 32. 
Cjoară Ion din Cisnădie — Bra
șov; 33. Dr. Ionescu Petre din 
Spitalul 1 — Dorohoi; 34. Fekete 
Gheorghe din Cărei; 35. Ilalban- 
dian Piuzant din Constanța; 36. 
Constantinescu Marcel din Zimni- 
cea; 37. Furtună Ion din Bucu
rești; 38. Rosanu Mircea din Cra
iova; 39. Panaițiu Petrică din 
București; 40. Zamfirescu Elena 
din București; 41. Calistru Con
stantin din Pitești; 42. Pirlog Mir
cea din București; 43. Florea G. 
Florea din București; 44. Oniscă 
Cornel din Cluj; 45. Vasile Con
stantin din Brăila; 46. Szazi luliu 
din Făget — Banat; 47. Matia 
loan din Sibiu ; 48. Crap Dumitru 
din București; 49. Deliu I. loan 
din Băilești — regiunea Oltenia; 
50. Dogaroiu Georgeta Emanuela 
din comuna Căpățineni — raionul 
Curtea de Argeș.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va avea loc la București în 
sala din strada Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 18.00.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Proncsport. 

Petrolul, cu o linie de atac puțin 
productivă, păstrează totuși unele 
șanse, deoarece un înaintaș pri
mejdios — Grozea — întîlnește 
un cuplu de fundași centrali — 
Mândoiu, Peteanu — superb prin 
naivitatea sa tactică.

★

Două echipe studențești se vor 
întîlni la Cluj. Gazdele pierzînd 
zilele trecute, la două goluri dife
rență, în fața Honvedului au în
ceput să ne sugereze că sînt o 
formație poleită doar, lipsită de 
axul seriozității. In schimb, craio- 
venii compun o trupă mai sobră, 
constantă, care joacă mereu aproa
pe de plafonul calităților sale. 
Dacă oaspeții nu vor „ameți" în 
perioadele de eventual iureș al 
clujenilor, atunci frontul Mincă — 
Bitlan — Marin Marcel — Deliu 
nu va putea fi străpuns de verva 
superficială a lui Ivansuc, sau de 
manevrele deseori lipsite de ima
ginație ale lui Sabo, Barbu, Adam 
și celorlalți.

★
U.T.A., capricioasă ca un copil 

răzgiiat ar fi capabilă după vic-

Meciul Ferencvaros — F. C. Argeș

Din nou fațâ-n față. Progresul — Petrolul, miine după-amiază 
pe stadionul Republicii. Fază din meciul disputat in turul campio

natului trecut la București fi cîștigat de petroliști cu 2—1

(Urmare din pag. 1)

piteștenilor în partida cu Ferencvaros. 
Dintre cei 3 jucători de la F.C, Ar
geș pe care i-am văzut, Barbu și 
Dobrin mi-au lăsat o bună impresie, 
ultimul nefiind cu nimic mai prejos 
decît oricare jucător din echipa Bu
dapestei. în definitiv, înainte de pri
mul fluier al arbitrului F. C. Argeș 
conduce cu 2—0u.

Și acum, o referire la starea vre
mii. Timpul se menține frumos la 
Budapesta și serviciul meteorologic a- 
nunță că nu se vor produce modifi
cări.

înainte de a încheia, reamintim cî- 
teva lucruri de amănunt: meciul va 
începe la ora 17,15 (ora locală) și 
va fi condus de arbitrul cehoslovac

Davidek. în continuare, se va desfă
șura partida VASAS-DUNDEE.

P.S Luni seara, am fost din nou 
neplăcut surprinși de atitudinea lip
sită de ospitalitate a administrației 
„Nepstadionului* 4. Din nou n-au fost 
aprinse reflectoarele pentru ca antre
namentul fotbaliștilor români să se 
poată desfășura în condiții normale. 
Ba, mai mult, de data aceasta, jucă
torilor de la F.C. Argeș nu li s-a 
îngăduit nici măcar intrarea pe ga
zon. Conducerea clubului Ferencvaros, 
cerîndu-și scuze, ne-a spus că de la 
Federația maghiară a fost*  trimisă o 
adresă specială pentru a fi reglemen
tată această chestiune. Dar, nici eu 
scuzele, nici ni adresa nu avem ce 
face,..

Să fi dispărut dragostea

timișorenilor pentru fotbal?
„înainte aveam echipe puternice de fotbal, dar ne lipsea 

un stadion corespunzător. Acum dispunem de un stadion 
ca o bijuterie, dar echipele noastre au decăzut". Această 
amară reflecție am auzit-o repetată de mai multe ori zilele 
trecute, în timp ce mă aflam la Timișoara. După spusele 
localnicilor, frumosul stadion timișorean, cu o capacitate de 
40 000 locuri, nu a fost plin decît o singură dată, la inau
gurare. In prezent, cînd cele mai răsărite echipe din oraș — 
C.F.R. și Politehnica — activează în campionatul diviziei B, 
la meciurile acestora asistă, în medie, 3 000—4 000 de spec
tatori.

Desigur, lipsa unor partide din campionatul primei divizii 
(care presupun spectacole fotbalistice de mai bună calitate 
decît acelea oferite de echipele din B), explică într-o 
oarecare măsură atluența redusă de pe stadionul din Timi
șoara. Deși, trebuie să o spunem, mai sînt și alte orașe, 
cu o populație mai mică, unde la meciurile programate în 
divizia secundă vin cu regularitate circa 10 000 de specta
tori. Dezinteresul timișorenilor pentru echipele locale este 
cu atît mai de neînțeles cu cit C F.R.-ul, de pildă, are (cel 
puțin pînă acum și în ciuda unor greutăți pe care le întîm- 
pină), o evoluție foarte bună, care prevestește promovarea 
sa în prima divizie.

In sfîrșit, chiar dacă pe iubitorii fatbalnlui din Timi
șoara nu-i conving asemenea argumente era totuși de pre- 
c>.- -«M international nS'»'* ’***

derai..
menea mecnui - . . .
în orașele în care se manifestă cu adevărat. în proporție de 
masă, dragostea pentru acest sport.

F. CONSTANTIN

Arbitrii meciurilor
• PROGRESUL PETROLUL: C. Nițescu (Sibiu) la centru, 

V. Popa (Iași) și I. Radu (Bîrlad) la tușă,
• UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA: 

N. Rainea (Bîrlad) la centru, C. Marin și S. Lazăr (ambii din 
București) la tușă;

• FARUL — STEAUA: I. Ritter la centru, I. Boroș și S. Bi- 
răescu (toți din Timișoara) la tușă ,•

® LLT.A. A.S.A. TG. MUREȘ : Gh. Fopovicj Ia centru, 
A. Munich și F. Coloși (toii din București) la tușă;

• DINAMO BACAU — STEAGUL ROȘU : O. Comșa (Craiova) 
Ia centru, S. Drăgulici (Tr. Severin) și N. Mogoroașe (Craiova) 
la tușă.

ȘTIRI... ȘTIRI...
AZI LA IAȘI

Meciul C.S.M-S. Iași — Siderur- 
gistul Galați, din etapa a VIII-a 
a diviziei B — seria I, se va dis- 
puta/ azi la Iași.

toria de la București (a învins pe 
Dinamo) să piardă din nou pe 
teren propriu, unde, de regulă, în 
acest campionat, cîștigă cine vrea 
și chiar cine nu vrea. Adversara 
ei, A.S.A. Tg. Mureș, cunoaște se
cretul „schimbărilor la față" de- 
ghizîndu-se de la o etapă la alta, 
cînd într-o echipă bună, cind în- 
tr-alta mediocră. Marile sinuozi
tăți nu sint în nici un caz semn 
de valoare. Antrenorii și jucătorii 
celor două echipe n-ar putea găsi 
vreun stabilizator ?

Dinamo Bacău a cîștigat pînă 
acum toate meciurile de campio
nat disputate pe teren propriu. 
In schimb, nu s-a dovedit în stare 
să învingă selecționata R.S.F.S.R. 
Acest prim semn de slăbiciune ar 
putea stimula echipele care se vor 
deplasa în viitorul apropiat la 
Bacău. Steagul roșu are șansa să 
devină în acest sens un deschiză
tor de drumuri, dacă jucătorii 
brașoveni vor aduce cu ei ceva din 
voința și ambiția care-i animă 
cînd joacă acasă.

IN ÎNTRECERE : SELECȚIONA
TELE CENTRELOR DE JUNIORI

Pentru prima oară de Ia înfi
ințarea lor, centrele de juniori se 
vor afla în întrecere în zilele de 
15 și 22 octombrie. Iată programul 
primei etape: U. T. Arad — 
F.C. Argeș, Progresul București 
— Universitatea Cluj, Farul Con
stanța — Dinamo București, Pe
trolul Ploiești — Steaua (centrul 
„23 August"), Rapid București — 
Steagul roșu Brașov, Siderurgis- 
tul Galați — C-S.M.S. Iași, Cri- 
șul Oradea — Steaua București.

ARBITRI ROMANI FESTE 
HOTARE

Meciul Finlanda - Franța, din 
cadrul preliminariilor olimpice, va 
fi condus de arbitrii români A. 
Pîrvu (Ia centru), A. Rădulescu 
și N. Rainea (la tușă). Partida 
va avea loc duminică 15 octom-

ROMULUS BALABAN brie Ia Helsinki.

DIALOG CU CITITORII
cum U.T.A., de pildă, 
s-a putut înțelege cu 
Politehnica Timișoara 
pentru a-1 obține pe Le- 
reter, trebuia să o facă 
mai demult și cu Crișul 
Oradea. Dacă nu s-a pu
tut ajunge la un acord. 
Pojoni n-avea decît să 
se întoarcă la clubul 
unde este legitimat. Căci 
decît pe tușe la Arad, 
mai bine în formația 
Crișului !

★

într-o problemă oare
cum asemănătoare ni 
s-a adresat și cititorul 
Mircea Matei din Tirgo- 
viște, electrician la Uzi
na de utilaj petrolier din 
localitate. El ne infor
mează că jucătorii Radu 
Grancea și Dumitriu III 
și-au terminat mai de 
mult stagiul militar, dar 
nu au revenit la vechea 
lor echipă — Metalul 
Tirgoviște — așa cum 
prevede regulamentul de 
transferări. Cititorul nos
tru uită. însă, că la data 
cînd cei doi urmau să 
se lase la vatră actualul 
regulament nu era in 
vigoare, iar prevederile 
sale nu pot acționa re
troactiv. Iată de ce atît 
Grancea cît și Dumitriu 
III nu pot reapare in 
rîndurile echipei tîrgo- 
viștene fără acordul clu
burilor la care sînt le
gitimați.

★

Cititorul nostru Gh. 
Strete din Tg. Mureș, 
str. Brașovului 5, ne în
științează despre un a- 
numit procedeu al orga
nizatorilor de meciuri,

pe care ziarul nostru l-a 
condamnat deseori. Este 
vorba de editarea unor 
așa-zise programe care 
se vînd spectatorilor, îm
preună cu biletul, la 
prețul de un leu sau 
chiar mai mult. Citito
rul nostru ne-a și trimis 
două astfel de „progra
me" editate la Tg. Mu
reș, cu prilejul jocurilor 
susținute de, A.S.A. cu 
Jiul și cu Rapid. Pe pa
tru păginuțe puțin mai 
mari decît formatul file
lor de calendar sînt în
serate formațiile proba
bile ale echipelor (de 
regulă cele aliniate în 
etapa precedentă — deci 
nu cele ce vor apare pe 
teren), programul etapei 
și clasamentul campio
natului diviziei A, așa 
cum au apărut ele la 
începutul săptămînii în 
toate ziarele. Ce infor
mații inedite și intere
sante le dau aceste pro
grame cititorilor pentru 
a-și justifica prețul 7 
Ah, era să omit : le mai 
aduce la cunoștință (pe 
o întreagă pâginuță) că 
centrele I.R.V.A. și ma
gazinele alimentare achi
ziționează zilnic sticle și 
borcane goale. Asta da, 
curat știre sportivă!?

Noi înțelegem că clu
burile au nevoie de fon
duri pentru acoperirea 
cheltuielilor ce se fac cu 
echipele de fotbal, dar 
nici așa să băgăm mina 
in buzunarele spectato
rilor în schimbul unor 
„programe" care nu spun 
aproape nimic.

C. F4RANESCU



Cum s-a clasat Romania pe locul V
la europenele de baschet?

Ne răspunde antrenorul echipei, prof.
Ora tîrzie la care a sosit luni 

seară echipa națională de baschet 
nu ne-a permis să publicăm în 
numărul de ieri al ziarului amă
nuntele relatate de antrenorul 
Alexandru Popescu, primul „inte
rogat” la coborirea din avion. Fa
cem acest lucru în rîndurile de 
mai jos, cu scopul de a scoate în 
evidență unele aspecte mai impor
tante din cursul întrecerii din 
Finlanda unde, după cum se știe, 
România s-a clasat pe un onora
bil loc V. Ținînd seama că la 
campionatul european din 1965. 
de la Moscova, baschetbaliștii noș
tri au ocupat locul XIII, plasa
rea pe poziția a V-a in ierarhia 
baschetului european (prin acest 
rezultat s-a obținut și calificarea 
pentru viitoarea ediție a compe
tiției — Italia, 1969) apare cu atit 
mai valoroasă și îmbucurătoare.

După felicitările cuvenite, au 
urmat întrebările, adresate antre
norului Alexandru Popescu :

— După înfrîngerile severe 
suferite în fața Poloniei și Ce
hoslovaciei, România a dispus 
de Italia și Finlanda. Cum au 
fost posibile aceste succese pe 
care noi le considerăm surprin
zătoare ?

— Trebuie să precizez, nc-a 
răspuns prof. Alex. Popescu, că 
și presa finlandeză, ca și specia
liștii prezenți la Tampere, consi
derau Italia ca mare favorită. S-a 
omis. însă, că băieții noștri scă
paseră de coșmarul locurilor 9-12 
(aceasta și datorită victoriei Polo
niei asupra Iugoslaviei) și în felul 
acesta in partida cu Italia a exis
tat relaxarea nervoasă care le-a 
lipsit de ațîtea ori. Conform indi
cațiilor. jucătorii noștri au folosit 
atacuri „lungi”, de peste 15 se
cunde. care i-au surprins pe ad
versari. obișnuiți cu acțiuni ra
pide. Calmul, respectarea indica
țiilor tactice, combativitatea exem
plară, au dus și la realizarea 
victoriei in fața Finlandei, de 
care formația română fusese în
trecută în cadrul grupei.

ÎNCĂ DOUĂ REMIZE PENTRU' 
FIORIN GHEORGHIU- 

CU SPASSKI $1 BENKO
Turneul international de șah 

de la Winnipeg (Canada) a con
tinuat cu disputarea partidelor 
cuprinse în rundele a 5-a și a 
6-a. Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a obținut două 
remize : cu Boris Spasski
(U.R.S.S.) și cu P. BenkS (S.U.A.). 
în prezent Florin Gheorghiu to
talizează 3’/2 puncte, fiind clasat 
pe locul patru. Pe primul loc 
în clasament se află la egali
tate trei șahiști : Keres, Spasski 
și Darga, cu cîte 4 puncte fie
care.

Alte rezultate din runda a 6-a : 
Spasski — Kagan 1—0, Keres — 
Yanofski 1—0. Partidele Szabo — 
I.arsen și Matanovici — Darga 
s-au încheiat remiză.

Concursuri de atletism în Turcia
- După încheierea celei de a XXVT-a 
ediții a Jocurilor Balcanice, Federa
ția de atletism din Turcia a organizat 
in?ă două concursuri cu participare 
internațională, ta care a invitat și 
•un grup de atleți români. In primul 
concurs, desfășurat la Ankara (5—6 
octombrie), ei au obținut următoarele 
performanțe : 200 m : Gh. Zamfirescu 
21,5 disc : I. Naghi 57,48 : prăjină : p. 
Astafei 4,60 ; 400 mg : V. Jureă 52,9 ; 
110 mg : N. Perța 14,6 ; 800 m ; Gh. 
Ene 1:53,2. Al doilea concurs a avut 
loc la Istanbul (7—g octombrie), a- 

— Care au fost cei mai buni 
jucători ai echipei române ?

— In primul rînd, Jekely, con
stant la o valoare ridicată, apoi 
Nosievici (principalul autor al vic
toriei asupra Iugoslaviei), Diaco- 
nescu (in ultimele două meciuri), 
Tarău și Birsan. Mai slab au evo
luat Cr. Popescu, Albu și Savu, 
care nu și-au valorificat expe
riența lor internațională.

— După cum am constatat, 
pivoții nu au „mers“ nici de 
astă-dală. Cum vedeți rezolva
rea acestei adevărate probleme 
pentru viitoarele întîlniri in
ternaționale ?

— Afirmînd că am fost felici
tați pentru locul V obținut cu o 
echipă fără pivoți, am spus totul 
asupra valorii acestora. Și, din 
păcate, nici nu văd perspectiva 
unor pivoți cu talie și valoare co
respunzătoare. De aceea, și de 
acum înainte ei vor avea ca sar
cini principale blocajele și recu
perările. Mai mult chiar, cei ce 
vor fi introduși in lot (și lotul va 
fi întinerit simțitor), vor trebui 
să alerge foarte mult și sâ înscrie 
de la semidistanță. Pînă nu vom 
găsi jucătorii corespunzători, pos
tul de pivot clasic nu va putea 
fi folosit în echipa noastră na
țională.

— Ce noutăți a adus acest 
campionat european ?

— Foarte buna pregătire fizică, 
în special a rezistenței. Spre deo
sebire de alte ediții ale competi
ției. de astă-dală echipele au re
zistat unui ritm susținut de la 
primul pînă la ultimul meci. Mai 
adaug apariția tot mai multor 
virtuoși, alternare a sistemelor de 
apărare, folosirea fără excepție 
a presingului in ultimele 5 minute 
în situațiile de recuperare a unui 
handicap, siguranța în executa
rea aruncărilor libere, capitol la 
care echipa română s-a prezentat 
bine pregătită (n.r.: clasamentul ge
neral individual este edificator; 
1. Nosievici 94'h, 2. Jekely 83'h, 3. 
Zeânicek (Cehoslovacia) 82a/f), 4.-5.

0 „Cupă a Națiunilor" la rugbi, 
pentru echipele de juniori

Recent, s-au încheiat la Za
greb lucrările celui de-al 25-lea 
Congres al Federației internațio
nale de rugbi (FIRA).

Au fost primite ca noi membre 
ale FIRA federațiile Belgiei, Bul
gariei și Senegalului. De aseme
nea, se preconizează admiterea 
în viitorul apropiat a federațiilor 
din U.R.S.S. și S.U.A.

S-au adoptat o serie de pro
puneri privind îmbunătățirea sis
temului de desfășurare a „Cupei 
campionilor europeni" și a „Cu
pei națiunilor*.  Congresul a ho- 
tărît ca, începînd din anul 1968, 
să se organizeze o „Cupă a na-

In finala „Cupei inter
continentale" la fotbal. 
Celtic Glasgow va întîlni 
formația Racing Buenos 
Aires. Prima intîlnire va 
avea loc la 18 octombrie 
la Glasgow, iar revanșa la 
1 noiembrie, la Buenos 
Aires.

In fotografie: echipa
Racing Buenos Aires, cîș- 
tigătoarea ultimei ediții a 
„Cupei campionilor Ame
rica de Sud". In rîndul 
de sus: Cejas, Basile. Per- 
fumo, Diaz. Mori. Martin ; 
in rîndul din față : Mar- 
tinoli, Rulli, Raffo. J. J. 
Rodriguez și Maschto.

tleții noștri cîștigînd — ca și la An
kara — toate probele în care au luat 
startul. Rezultatele lor : 100 m : Gh. 
Zamfirescu 11,1 : 200 m : Gh. Zamfi
rescu 22,3, I. Rățoi 22.5 ; 400 m : V. 
•Turcă 51,1 : 800 m : Gh. Ene 1:55,5; 
110 mg • N. Pqrța 14.7 : 3 000 m obsta
cole : z. Vamoș 9:25.4 ; prăjină : P. 
Astafei 4,20 ; triplu : ș. Ciochină 16,17 
(atletul turc Askin Tuna, clasat al 
doilea a realizat un nou record al 
țării sale, cu performanța de 16,01 m): 
disc : I. Naghi 58,14 ; ciocan Gh. Cos- 
taehe 59,28.

Alex. Popescu
Rodriguez (Spania) și Lopatka 
(Polonia) 80%, 6. Martinez (Spa
nia) 78’h etc.).

— Ce ne 
pre primele

puteți spune des- 
clasate ?

— Sovieticii au ciștigat detașat 
datorită unei excepționale pregă
tiri fizice, aruncărilor de la semi
distanță, recuperărilor, jocului 
în mare viteză practicat de-a lun
gul întregului campionat. Ceho
slovacia s-a prezentat bine pregă
tită tactic, cu Zidek din ce în ce 
mai valoros, iar Polonia în conti
nuă ascendență de formă. Bul
garii au jucat „tare", au luptat așa 
cum îi știm, dar valoarea lor teh
nică este scăzută.

Mulțumindu-i pentru interesan
tele amănunte furnizate, i-am a- 
dresat convingerea că locul V va 
constitui pentru baschetbaliștii din 
România un stimulent în viitoarea 
pregătire pentru menținerea și, de 
ce nu, depășirea acestei perfor
manțe.

D. STANCULESCU

Jekely. cel mai bun jucător al 
reprezentativei noastre, intr-o 

spectaculoasă acțiune

București [tinerel) - Sofia 154-129, la înot
La sfîrșltul săptămînii trecute, în 

capitala Bulgariei, a avut loc o în- 
tîlnîre amicală de înot între selec
ționata de tineret a orașului Bucu
rești (întărită cu o serie de sportivi 
din provincie) și reprezentativa ora
șului Sofia. înotătorii noștri au cîș- 
tigat întrecerea cu scorul de 154—129. 
Iată cîteva din rezultatele tehnice :

100 m liber (f) : Slavceva (S) 65.4, 
Gonos 67,1, Schuller. 67,7 ; 100 m del
fin (b): A. Covaci 62,3, I. Ciavdar (S) 
63,0: 200 m delfin (f): Sterner 2:42,2, 
Cerbeanu 2:51,1; 200 m spate (b) : T. 
Lazarov (S) 2:26.4, M. Andrei 2:28.1;
200 m spate (f) : S. Ignatova (S) 2:43,7, 
A. Dineva (S) 2:46,2,' Z. Erdeli 2:50,2: 
400 m liber (b): G. Moraru 4:46.4, C. 
Ikonomov (S) 4:46,4; 100 m bras (f): 
G. Manafu 1:23,2, I. Simon 1:25.5:
100 m bras (b): P. ÎTeodorescu 1:13,2, 

A. Mirkov (S) 1:15,0; 400 m liber (f):
L. Barakova (S) 5:18,5, D. Coroiu
5:30,8. A. Boroș 5:39,6; 200 m mixt (b):
M. Slavic 2:22,3, VI. Moraru 2:22,4;

țiunilor*  pentru echipele de ju
niori din țările europene.

Delegații care au luat cuvîntul 
au căzut de acord în unanimi
tate că federațiile naționale nu 
au depus suficiente eforturi pînă 
în prezent pentru promovarea și 
popularizarea rugbiului în lume, 
în acest sens, s-a hotărît adop
tarea unui plan de măsuri menit 
să rempdipvA «rnastă situație.

4xioo m mixt (f): București 5:01,3, 
Sofia 5:04,1: 4x100 m mixt (b): Bucu
rești 4:20,9. Sofia 4:23,1.

Ziua a Il-a : 100 m delfin (f): Ster
ner 1:12,0, Cerbeanu 1:13.7; 100 m 
liber (b): H. Schier 57.2. Slavic 57,2; 
100 m spate (f): A. Dineva 1:13,5. C. 
Kokai 1:15.5: 200 m bras (b): P. Teo- 
dorescu 2:40.5. I. Tanev 2:42,0; 200 m 
bras (f): G. Manafu 2:59.1, I. Simon 
3:03,7; 100 m spate (b): Lazarov (S) 
66,5, Veselinov (S) 66.9, M. Andrei 
66,9: 800 m liber (f): L. Barakova (S) 
11:04,4. D. Coroiu 11:26,5: 200 m delfin 
(b): A. Covaci 2:22,3. V. Dobrev (S) 
2:23,3; 200 m mixt (f): Slâvceva (S) 
2:44,7, D. Mezinca 2:48.3; 800 m liber 
(b): V. Moraru 9:50.7, G. Moraru 
10:02.6: 4x100 m liber (f): Sofia 4:31.6, 
București 4:32,8; 4x100 m liber (b) : 
București 3:53,1, Sofia 3:53,1.

Rik van Looy, 
primul la Paris-Tours
PARIS. — Tradiționala cursă 

ciclistă internațională Paris — 
Tours a fost cîștigată în acest 
an de belgianul Rik van Looy, 
care a străbătut 249 km în 5 h 
57 30. Pe locurile următoare s-au 
clasat Barry Hoban (Anglia) și 
Walter Godefroot (Belgia).

Rik van Looy, care în prezent 
este în vîrstă de 35 de ani, a 
fost de două ori campion mon
dial și în prodigioasa-i carieră 
sportivă a obținut 473 de vic
torii.

Puiu Aurel si Otmar Deubel J
pe locul III 

in „Raliul Balcanic”
BELGRAD 10 (Agerpres). —- 

Cea de-a treia ediție a ,,Raliului 
Balcanic*,  s-a încheiat cu victo
ria echipajului iugoslav condus 
de A. Mrzel, pe o mașină „Aus
tin Cooper", cu 278 puncte. Echi
pajul român Puiu Aurel-Otmar 
Deubel, pe o mașină „R 8 Gor- 
dini", s-a clasat pe locul trei, cu 
941 puncte. Locul doi a fost ocu
pat de echipajul bulgar condus 
de Kolea Dimitrov cu 694 puncte.

Din 25 de echipaje, reprezen- 
tînd Bulgaria România, Turcia și 
Iugoslavia, au terminat cursa 12 
echipaje.

Pele rămîne 
la F. C. Santos

RIO DE JANEIRO. — Cunoscu
tul jucător de fotbal brazilian, 
Pele, și-a reînnoit contrariul cu 
clubul său F.C. Santos (la care 
a debutat în 1956), pe o durată 
de încă trei ani. „Perla neagră" 
împlinește la 23 octombrie vîrsta 
de 27 de ani. Cu acest prilej 
Fele va fi sărbătorit de Federa
ția de fotbal a statului Sao Paulo.

în cercurile foibalistice din 
Brazilia se crede că Pele va fi 
inclus și în echipa care va repre
zenta Brazilia la viitorul campio
nat mondial din Mexic.
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