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

De la trimișii noștri speciali, V. PĂUNESCU șl G. NICOLAESCU:

în sfirșit, sub 11 secunde la 80 mg!
VALERIA BUFANU A DOBORiT UN RECORD 

VECHI DE PESTE UN DECENIU

în programul competițio- 
nal al boxerilor noștri frun
tași figurează — în viito
rul apropiat — clteva în- 
tîlnlri de mare interes. Ast
fel, la 11 și 13 noiembrie, 
prima noastră garnitură va 
susține două partide în R.F. 
a Germaniei. La 12 decem
brie ne va vizita selecțio
nata Angliei, care va sus
ține în (ara noastră două 
meciuri. In sfîrșit, amintim 
că s-au perfectat întîlnirile 
cu naționala Franței, din 
cadrul „Cupei Europei". Pri
ma manșă va avea loc la 
21 decembrie, la București, 
iar revanșa la 17 martie 
1968, la Paris. Tot in cadrul 
acestei confruntări europe
ne urmează 
României să 
chipa Italiei, 
va avea loc
Ia 31 decembrie 
cea de a doua la București, 
pină la 31 martie 1968. 
Datele meciurilor dintre pu- 
giliștii români și cei italieni 
nu s-a stabilit încă.

Ferencvaros, la Budapesta0-4 cu

Cupa orașelor tirguri"

ca selecționata 
întîlnească e- 
Prima partidă 

la Roma (pinâ 
a.c.), iar

Singurul succes al arge
șenilor la Budapesta a con
stat în faptul că au reușit 
să aducă pe Nepstadion un 
număr record de spectatori 
și este neîndoielnic că bu- 
dapestanii au venit pentru 
acest meci, nu pentru cel 
de-al doilea, deoarece Va- 
sas avea deja o victorie ob
ținută în fața lui Dundalk, 
pe terenul acesteia.

Și noi, asemenea milioa
nelor de telespectatori ro
mâni, am sperat după 37 
de minute că piteștenii vor 
tine cu dinții de avansul 
luat pe terenul propriu. Ne 
întăreau aceste speranțe 
siguranța apărării argeșene 
(în frunte cu Coman) în a- 
ceastă primă jumătate de 
oră, apărare susținută de tî- 
nărtil Jercan, deloc impre
sionat de faima adversaru
lui. Drept este că în acea
stă parte a jocului pitește
nii trebuiau să fie cu ochii 
atît la adversari cit și la 
arbitri. De exemplu, chiar

în miu. 2 Albert este lăsat 
să șut-eze liniștit, 
afla în 
ofsaid, 
noastre 
dificile,
Prepurgel și Olteanu nu se 
achită cum trebuie 
cinile lor de bază 
vegherea strictă a 
bert și Varga), iair 
ții (exceptînd pe 
nu reușesc să păstreze balo
nul nici un moment. Și to
tuși, scorul rămîne 0—0 
pînă în min. 37, cind arbi
trul acordă lovitură liberă 
laterală (pentru un fault 
imaginar) pe care o execută 
Rakosi, iar Albert înscrie

deși se 
flagrantă poziție de 
Apărarea echipei 

trece prin momente 
deoarece mijlocașii

de sar- 
(supra- 
lui Al- 
atacan- 

Jercan)>

cu capul, nestingherit de 
nici un apărător român. Al 
doilea moment esențial al 
partidei se petrece în min. 
49. Vulpeanu faultează pe 
Albert, scăpat singur în su
prafața de pedeapsă, și lo
vitura de la 11 m este exe
cutată cu precizie de No
vak : 2—0. In min. 64, Al
bert (după părerea noastră, 
din poziție de ofsaid), în
scrie din apropiere al trei
lea gol. Cu un minut înain
te, Jercan, plecînd din te
renul propriu, scapă singur 
spre poartă și golul pare 
iminent. Arbitrii nu sînt

La 23 iunie 1957, pc sta
dionul Republicii din Bucu
rești, se desfășura întîlni- 
rea triunghiulară de atle
tism dintre echipele femi
nine ale “ - - -
slovaciei 
tre cele 
curse ale 
rat și cea 
garduri, la capătul căreia 
Ana Șerban a fost crono
metrată în 11,1 secunde — 
nou record republican. în 
anii care au urmat, cifra 
s-a menținut cu îndărăt
nicie pe tabelul recorduri
lor naționale, cele 
bune alergătoare ale 
din acea perioadă 
Jung, Aurelia Sîrbu, 
toaneta Dragomirescu) 
reușind să se apropie de 
ea. De-abia după 7 ani, la 
3 septembrie 1964, Mafia 
Budan-Iliuță a reușit să 
egaleze, la Poiana Brașov, 
performanța - record. Dar 
„11,1*  a continuat să stea 
neclintit pe tabel în 1965— 
1966.

în acest sezon, după cl
teva curse mai modeste, 
Valeria Bufanu a parcurs 
și ea distanța în 11,1 s 
(Oslo, 17 iulie) prevestind 
parcă „furtuna*  ce avea să 
urmeze în proba de 80 mg. 
Intr-adevăr, după numai 5 
zile, la Sofia, recordul a 
fost din nou egalat de Bu
fanu, dar și de săritoarea 
în lungime Viorica Visco- 
poleanu. O nouă egalare 
la 20 august (Bufanu, în 
meciul cu Olanda, de la 
Grâningen) și după alte 
cîteva zile am asistat Ia

României, Ceho- 
și Italiei. Prin- 

mai disputate 
zilei s-a numă- 

de 80 metri

V alerta Bufanu

sfîrșit de săptămînă 
deosebit. La 2 septembrie, 
la Poiana Brașov, Elena 
Vintilă a alergat 11,1 în ca
drul pentatlonului, în timp 
ce la Leipzig, Bufanu ega
la iarăși obsedanta cilră. 
A doua zi, din Poiana Bra
șov și Halle au sosit aproa
pe simultan știrile i Vio
rica Enescu și Valeria Bu
fanu au înregistrat 11,0 — 
nou record al țării. Diu 
păcate, știrile au fost cu- 
rînd completate de preci
zarea că ambele performan
te nu întruneau condițiile 
cerute pentru omologare. 
A urmat Balcaniada de Ia 
Istanbul șl, din nou, 11,1 
pentru Valeria Bufanu.

Duminica trecută, în ca
drul meciului de Ia Odesa, 
dintre echipele de tineret

ADRIAN IONESCU

UMBRE

Căpitănii in... ofsaid
Comi- 
F.R.F. 

aparte, 
Nota

fapte reclamate 
proteste, injurii, lo
ci de categoria acu- 
de data aceasta „ju- 
fiind căpitani de e-

Ultima ședință a 
stei de disciplină a 
a avut un caracter 
inedit i-aș spune,
„deosebită” nu a fost im
primată de tipul acuzați
ilor — in fond aceleași re
gretabile 
mereu: 
viri — 
zaților: 
decați” 
chipă.

Să le cunoaștem mai în- 
tîi fișele personale, întoc
mite la ultimul meci de 
către arbitri: Șovăială (Po
iana Cimpina) — „proteste 
repetate, joc periculos” ; 
Giurgiuveanu (Rapid Plo- 
peni) — „la eliminarea ju
cătorului Dinuță de la Plo- 
peni (iarăși Plopenii, iarăși 
Mizilul, iarăși un jucător 
cu o suspendare pe o pe
rioadă îndelungată !), Giur
giuveanu a pus mina pe 
mine, ciupindu-mă și stri- 
gindu-mi: „La Plopeni iți 
vor rămine oasele"; Pisică

(Metalul Copșa Mică) — 
înjurat grosolan arbitrul și 
a fost invitat 
N-a părăsit 
decît după 
timp în care 
vehement — ajutat fiind și 
de antrenorul său —: „dacă 
pierdem meciul, nu mai 
ieși teafăr de aici !”.

Au fost dictate, în conse
cință, sancțiunile: 
doi suspendați pe 
etapă, ultimul pe o 
dă de cinci luni.

Ținînd cont de „autori" 
nu ne putem opri, însă, 
numai la aspectul exteriot 
.al lucrurilor: greșeala și 
penalizarea ei; cazul lor, 
privit în toate implicațiile 
sale, ridicînd o problemă a- 
nume. Aceea a compatibili
tății acestor jucători cu 
funcția pe care o dețin. în 
echipe.

insă
două minute, 
a protestat

să iasă afară, 
terenul

(Continuare în pag. a 3-a)

primii 
cite o 
perioa-

N. MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

— Luați fi voi exemplu !
— Mai avem timp: pînă o să ajungem și noi in A...

desen de Neagu Rădulescu

(Continuare în pag. a 2-a)

Reveniți turneu
(care nu a fost de loc o 
călătorie 
rapidiștii 
doar 
acasă. După 
gazonul Giuleștilor...

Feroviarii au in față 
două teste hotăritoare:

de 
au 

să-și

agrement !), 
avut timp 

lase valizele
aceea pe

pentru marea cursă a cam
pionatului și pentru supra- 

camviețuirea in „Cupa 
pionilor europeni".

„Eventul" 
cău-Trakia 
privit 
buze.
(Citiți în pag. a 3-a

clarațiile făcute 
antrenorul Valenbin 
nescu). Azi, în divizia A

cu...

Dinamo 
Plovdiv 
zimbetul

Ba- 
este 

pe

14—17 octombrie, la Sofia

BALCANIADA DE TIR

de- PENTRU ADUELE CE OLONȚ

la fotbal

Tenisul de masă In actualitate

Progresul București
Astăzi urmează să plece in 

Cehoslovacia echipele de te
nis de masă ale clubului 
Progresul București. Vor 
face deplasarea Carmen Crl- 
șan, Doina Zaharia, Maria 
Corodi, Virgil Sîndeanu, Gri- 
gore Săndulescu, Iordan An
tonescu șl Aurel Ovanez. L.o- 
tul este însoțit de antrenorii

Turneul Voinței Arad 

în R. F. a Germaniei
In cadrul turneului între

prins în R.F. a Germaniei de 
echipa feminina de tenis de 
masă Voința Arad, jucătoa
rele românce au susținut 
două întîlniri. In prima, for
mația noastră a dispus de 
SSV Haagen (ta Haagen) cu 
scorul de 9—5, iar în a doua 
partidă — care a avut loc la 
Duisburg — victoria a reve
nit echipei DTK Kaiserberg 
cu 9—5. De menționat că în 
ambele meciuri a evoluat șl 
cunoscuta jucătoare Agnes 
Simon, campioana R.F. a 
Germaniei. Dintre cele pai.ru 
reprezentante ale Voinței 
Arad (Magdalena Lesai, Iudit 
Crejec, Lidia Sălăgeanu, vio
rica Ivan), cea mai bună 
comportare a avut-o Magda
lena Lesai.

in Cehoslovacia
Otto Holzman șt Matei Gant- 
ner. Sportivii români vor 
susține o serie de meciuri 
amicale, partida inaugurală a 
turneului fiind programată 
în orașul Ostrava.

După talere și skeet, iată 
Că va avea loc șl Balcaniada 
de tir — armele cu glonț. 
Competiția va fi găzduită la 
Sofia între 14 șl 17 octombrie. 
La întreceri vor lua parte și 
sportivi români printre care: 
Iuliana Daroczl, Mariana An
tonescu, Georgeta Șerban, 
Virgil Atanaslu, Viorel Sa
vin, Ștefan Alerhand. Ma
rina Vaslllu, Florica Enache, 
Marin Ferecatu, GOieorghe 
Sicorschi, Gheorghe Vasilescu, 
Petre Șandor, Ion Olărescu, 
Lucian Giușcă, Dan Iuga.

Campionatul Diviziei A 
programează astăzi etapa a 
VIII-a. Iată meciurile ce 
vor avea loc :

— PROGRESUL — PE
TROLUL, stadionul Repu
blicii, ora 15,30;

— FARUL — STEAUA;
— U.T.A. — A.S.A. TG, 

MUREȘ;
— DINAMO BACAU - 

STEAGUL ROȘU;
— UNIV. CLUJ — UNIV. 

fl
A. 
lui

CRAIOVA (partida va 
condusă la centru de 
Toth (Oradea) in locul 
N. Rainea — Bîrlad).

Ieri, în fotbalul internațional
s-au tras Ia 
din turul al

La Zurich, 
sorti partidele 
doilea din „Cupa orașelor 
tirguri*.  Iată programul : 
Napoli (sau Hannover 96) 
— Hibernians Edinburg, 
F. C. Liverpool — Miin- 
chen 1860, Atletico Madrid 
(sau Wiener Sport Klub)— 
R.F.C. Anvers (sau Goz- 
tepe Izmir), D.O.S. Utrecht 
(sau Real Saragosa) — 
Ferencvaros Budapesta, 
Dundee — F. C. Liege, 
Vojvodina Novisad — Lo
komotive Leipzig, Bologna— 
Dinamo Zagreb, Nottingham 
Forest (sau Eintracht 
Frankfurt) — F. C. Zurich, 
Patrick's Dublin (sail Bor
deaux) — Atletico Bilbao,

Sporting Lisabona — Fio
rentina, Glasgow Rangers— 
F. C. Koln, Partizan Bel
grad (sau Lokomotiv Plov
div) — Leeds United. Me
ciurile din turul al doilea 
trebuie să se desfășoare 
pină Ia 18 noiembrie

IN COMPETIȚIILE
PENE

EURO-

șiIeri, după-amiază 
seară s-au desfășurat 
multe întîlniri oficiale.

mal

Campionatul european

's.. D. Germană — Dane
marca 3-2 (1-2) grupa
a lV-a.

„Cupa campionilor euro
peni*

Vasas Budapesta — Dnn*  
dalk (Irlanda) 8-1 (1n tur 
1-0)

Juventus Torino—®Iym< 
plakos Pireu 2-0 (tu tur 
0-0).

..Cupa cupelor
Levski Sofia

1- 1 (în tur 1-5)
Sparta Trnava — Lau

sanne 2-0 (primul med)
„Cupa orașelor ttrguri”
Slavia Praga — F. O*  

Koln 2-2 (in tur 0-2)
„Cupa Balcanică*
A.E.K. — Fenerbahce

2- 1.

MtUn

pai.ru


® Farul — pe locul 4
@ Politehnica lași — o mică... decepție
® Grivița Roșie și-a consolidat poziția de lideră

Farul, deși s-a resimțit după 
turneul întreprins în Polonia, a 
reușit (totuși) să termine în a- 
vantaj partida cu Gloria (14—6). 
Cu această victorie Farul a tre
cut pe locul 4.

Rugbiștii constăntenj au domi
nat, în special în prima repriză, 
Iar oaspeții după pauză. în an
samblu, meciul nu s-a ridicat însă 
la un nivel corespunzător, dato
rită terenului moale. Au marcat: 
Doi ciu — 2 încercări și Colea — 
B lovituri de picior de pedeapsă 
și o transformare pentru gazde, 
respectiv, Manole și Cristea cite 
e încercare. Foarte slab arbitra
jul lui T. Nasta.

h completarea cronicilor etapei... MUSE

pendati după meciul cu Grivita 
Roșie). Politehnica n-a căutat să 
valorifice această situație avanta
joasă, lăsînd pe dinamoviști să 
ia inițiativa și să domine, în
deosebi în prima repriză. Este 
adevărat că la reluare, rugbiștii 
ieșeni au fortat egalarea, dar 
lipsa de finalizare a unor ac
țiuni ale treisferturilor a pus 
formația oaspe în situația de a 
părăsi învinsă terenul.

Repetăm, evoluția sportivilor 
de la Politehnica Iași n-a con
vins asupra valorii reale a aces
tei echipe, cane și-a propus să 
încheie campionatul in plutonul

fruntașelor. Poate, partidele care 
urmează să fie ceva mai edifi
catoare.

T. ST.

CLASAMENT:

1. Grivița Roșie 15 13 1 1 231— 47 41
2. Dinamo 16 13 0 3 236— 63 41
3. Steaua 16 10 1 5 195— 82 37
4. Farul 15 9 0 6 134— 76 33
5. Rulmentul 17 8 0 9 146—123 33
6. Agronomia 17 7 1 9 64—118 32
7. Gloria 17 5 3 9 88—171 30
8. Progresul 16 5 3 8 85—142 29
9. Politehnica 14 5 3 6 68— 57 27

19. Știința 16 4 3 fi 62—107 27
11. Rapid 15 >3 fi 68—154 24
12. Precizia 16 2 4 10 50—282 24

Etapa următoare: Dinamo — 
Progresul, Gloria — Steaua, Gri- 
vița Roșie — Rapid, Politehnica 
lași — Rulmentul Bîrlad, Știința 
Petroșeni — Farul Constanta, Pre
cizia Săcele — Agronomia Cluj.

Sportivi români peste hotare
® Clubul Ruda Hvezda Praga 

organizează sîmbătă și duminică 
un concurs internațional de atle
tism, la care a invitat și o serie 
de atleți de la Dinamo Bucu
rești. Printre sportivii dinamoviști 
care vor face deplasarea se nu
mără Andrei Barabaș, Nicolae 
Mustață, Alexandru Spiridon. Di
nu Piștalu, Vasile Dumitrescu.

• Miercuri seara au părăsit 
Capitala, plecînd în R. F. a Ger
maniei, mărșăluitorii asociației 
sportive P.T.T. București. Ei vor 
lua parte la concursul internatio
nal care se desfășoară sîmbătă 
în localitatea Tubingen. Mărșă
luitorii de la P.T.T. vor lua star- 

t tul în ambele curse programa'e : 
15 km seniori (M. Perșinaru, 
L Uree, M. Misai) și 10 km ju
niori (C. Staicu, Gh. Jugănaru, 

F. Burcea, C. Stan, C. Tulic, E. 
Dragu).

,,Ziua aruncărilor'*

Pe Herăstrău, a avut loc 
curînd concursul de iahting dotat 
cu „Cupa orașului București**. 
Competiția s-a desfășurat pe o 
vreme rece și ploioasă, dar pe un 
vînt favorabil, apreciat de veliști. 
Pe program au figurat cite 3 re
gate la clasele finn și snipe.

Rezultate tehnice: clasa finn : 1 
P. Purcea (Electrica) 8,7 
Oprea nu (Electrica) 13 
Svoboda (Electrica) 13,7 
snipe: 1. M. Nă&adaru + 
ța (Electrica) 0 p, 2. O. 
+ A. Vasiliu {Î.S.E.) 14 
Visări on 4- M. Nistorescu (I.S.E.) 
21 p. Activitatea la iahting con
tinuă; în fiecare duminică dimi
neața. între orele 10—15, fiind pro
gramate conețwsuri la clasele finn, 
srr’pe și F.D. •.(„Olandeaul zbură-

9 Pe stadionul Tineretului din 
Capitală a avut loc duminică di
mineață concursul de atletism 
„Ziua aruncărilor*.  De remarcat 
că rezultatele înregistrate au e 
valoare modestă. Iată cîteva din
tre ele ; greutate: Ad. Gagea 
(Dinamo) 16,35,, D. Menis (Steaua) 
14,40; disc: Ad. Gagea 42,80, 
VI. Hodoș (Șc. sp. 2) 40,60;
ciocan: Fr. Schneider (Steaua) 
55,70, D. Popescu (Constructorul) 
47,26 ; suliță fete : El. Dumitrescu 
(Șc. sp 2) 34,64.
NICOLAE O. NICOLAE — coiesp.

E. PETRE —■ coresp.

Evoluția (din nou) în Capitală 
8 rugbiștitor de la Politehnica 
lași, echipă care se bucură de 
multă simpatie în lumea aportu
lui cu balonul oval, n-a mai avut 
darul să mulțumească decît par
țial. Rugbiștii ieșeni au abor
dat partida cu Dinamo intr-un 
mori de neînțeles, fără persona
litate și. parcă, fără dorința de 
a se impune. Și, acest lucru era 
posibil, cu atît mai mult, cu cit 
formația gazdă n-a fost în mă
sură să alinieze „15"-le ei cel 
mai bun (multi jucători fiind sus-

In sfîrsit, sub 11

itALURl
LA PRAGA

Dinamo — București
Ruda Hvezda 6-1

s-a desfășurat la 
internațională de

Praga 
haltere

Recent, 
lntîlntrea 
dintre echipele Dinamo București 
și Ruda Hvez.cJa Praga. Victoria a 
revenit halterofililor români cu 
e-1 (la totalul de kilograme au în
vins tot oaspeții ou 2 S26 kg — 
2 235 kg). Iată rezultatele înregistra- 

Hlnț (D) 2®t5 kg, 
kg: cat. 60 kg:

316 kg, A. Tom» 
kg: F. Roșea (D) 
(».M.) aoo kg;

te: eaț. 56 kg: M. 
Bartos (RJH.) 235 
Hel^randit (-R..H.) 
(D> 307 kg; eat. 67 
337.5 kg. îieraeek
cat. 75 kg: O. Cristescu (D) 370 kg, 
Ponderi oek (R.H.) 355 kg; cat. 82
kg: S Pintilie (D) 390 kg (120 + 1204- 
157,5) — toate recorduri republicatve 
de juniori, Mandek (R.H.) 357,5 kg; 
cat. 90 kg: Gih. Teteman (D) 412,5 
kg, Linder (R.H.) 412,5 kg; cat. 
grea: Mincu (D) 440 kg, Favlasek 
(R.H.) 275 kg.

La ordinea zilei
Pe plan conipetițional hrtern, ew 

mmeutul voleihallstic al săptămîniî 
11 constituie începerea întrecerii pe 
1967rib68 a edbipelor (24 masculine. 
24 feminine) din Divizia B. Prima e-

KOdikma
„Cupa orașului

București44

Aspect din prima repriză a medului Dinamo — PolitehMiea la.fi, 
in care rugbiștii ieșeni au fost foarte departe de ceea ee 

așteptam <Le la ei...
care

Foto : V. Bageac

UPTE Vor fi prezenți la finală
Zilele -trecute s-a desfășurat la 

Margihâta (regiunea Crișana) faza 
de zoină a concursului republican 
de juniori la lupte greco-romane. 
La wtneoeri au participat 60 de 
sportivi din regiunile Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Cri- 
șana. lată câștigătorii ^zonei'’, 
care vor fi prezemți la finala de 
la Brașov oe va avea loc în zilele 
de 7—9 noie®nbrie: oc-tegr. 48 kg — 
I. IEGH (T.G.O. Baia Mare), 52 kg 
— A. SABO •^Crișui Oradea), 56 
kg — V. ERDOS (Uni© Satu Mare). 
60 kg — GH. L£NCAR (A.S.A. O- 
radea), 65 kg — E.
(Uni-o Satu Mare) și D. GHEOR- 
GHE (Mureș-A.M.), 7$ kg — AL. 
MARCU (Crișul Oradea), 75 kg — 
A. SABO (Chimistul Baia Mare),

startul din „B“
tapă — duminică 15 octombrie. 0 
vom prezenta, cti amănuntele organi
zatorice de mai mare interes, fm'r-un 
nvuuâr viitor. Deocamdată, iată pro
gramul «le desfășurare a celor 6 me
ciuri pe care duminică le va gărălui 
Capitala: s«Za (Hulești, de la ora 9 
— 1 idversiiatea-Ri*«gre''iil  București 
(f), Universilatea-Dacia Brăila (m), 
P rogres țd - Seanănătoa rea 
(m)t sala Dinamo, de la 
Științe ectmoiniee-Viitorul 
(f), Flacăra roșie-l.C.l* ’.
40. Medicina-Construcții
(m)

București 
ora 9 — 
B+lcu iești 
Bactuiești 
Bucii rești

★

81 kg
Marghita), 87 kg 
(Metalul
R. IO AN

D. SILAGUI (Metalul
FR. SILMJffl

Marghita),, -I- kg — 
(țJstio Satu Mare).

A. PAȘCAEAV — coresp.

QAMDBAL

IN DIVIZIA A, DOAR
, S-au desfășurat șase etape din 
campionatul republican de hand
bal fi trei eciaipe .au răffi»s tacă 
neînvinse.

Ea băieți, formația campioană, 
STEAUA București, s-a instalat 
în frunte și are toate șansele să 
rămînă în această postură pină 
în ultima etapă a turului, eind va 
disputa jocul cu Dinamo Bucu
rești.

în prima divizie a 
formații neînvinse : 
TATEA TIMIȘOARA 
ȚIA BUCUREȘTI, 
prima se spera că
cuvint de spus în actualul cam
pionat, despre Confecția nici 
mai optimiști nu bănuiau că 
ajunge să lupte pentru titlul 
țional. Aceasta se datorează 
bună măsură muncii depusă
antrenorul VALERIU GOGILTAN. 
cit și încrederii căpătate de hand
balistele de la Confecția prin ve-

fetelor, două 
UNIVERSI- 

și CONFEC- 
Dacă despre 
va avea un

cei 
va 

na- 
în 
de

(Urmare din pag. 1)
României și R.SS. Ucrainene, 

Valeria Bufanu părea mai ambi
țioasă ca niciodată. iO plecare 
extrem de rapidă, opt treceri per
fecte peste gard și.„ ent.uziasm în 
riaadul delegației uoastoe10>8 se
cunde 1 în sfârșit, după mai bine 
de 1>© .ani, exasperant ui 11,1 a 
fost întrecut, și încă cu trei ze
cimi deodată. Astfel 
di® cele mai vechi 
maniate ale țării.

Noua recordmană, 
tatua,, a -împlinit 21 
bâtă ,7 octombrie, 
cursei-riecord I A începui să prac
tice atletismul la Bacău,, sub in- 
diumarea antrenorului Ion But
narii. im 1960, an în care cel 
mai bun rezultat al său a fost 
111,4 s. Ulterior, performantele ei 
au evoluat astfel : 1961 — 12,2; 
1962 — 11,7; 1963 — 11,5 (re
cord de junioare egalat). In 1964 
a venit la București, la clttMtl 
Rapid, și a egalai din nou re
cordul junioarelor, cu 11,5, dar 
după aceasta curba performanțe
lor sale a început să scadă : 
1-965 — 11,6; 1966 — 11,9. De 
începutul acestui an a trecut 
.clubul Metalul, fiind pregătită 
antrextorul Silviu Dumatrescu.

Talent deosebit, speranță

a căzui unul 
recorduri f<e-

Valeria Bu
de ani sîm- 
ia preziua

la 
la 

de

a
atletismului nostru încă din 1963,

TREI ECHIPE NEÎNVINSE
în formație a IRINEI NA- 
Berbiul acestor echipe va 

loc — ca și la băieți — în
Dar, iată

iwea
■GHL.
a-vcs
ultima etapă .a tușului,
clasamentele după șase etape.

MASCULIN

1. Stea.ua
2. Dinamo
3. Dinamo
4. Univ. Buc.
5. Dirramo Brașov
fi. Univ,. Cluj
7. Politehnica îUm.
8. Itefi-niăria 

Teista jen
9. C.S.M. Reșița

10. Textila cisnădie

Bue. 
Bacău

2 2 2
12 3

1-2 
ie
i
6
6
4

1
1
0

2 3
•1 4
9 6

70—lft8 
(87—118 
«4-12»

4
3
0

fwmcnin

«
s

1. Universatat-e» Tim.
2. Confecția Buc.
3. Constr. Tim. 

Univ. Buc. 
Rapid Buc. 
Politeh. Galați 
Rulmentul By. 
Progresul Buc.

9. Liceul 4 Tim.
10. Mureșul Tg. M.

4.
5.
6.
7.
s.

0 4 72—43 
1 0 49—87 
1 1 5(9—45
0 2 62—49 
0 2 59—38
4 4 45—57

12
11
8
8
4
4
2
2
4

IBEH3HH Final în „Cupa

secunde la 80 mg!
Valeria Bufanu și-a confirmat rie- 
abia acum posibilitățile de care 
dispune. Jnțîrziexea de cîțiva 
ani în obținerea nouluj record 
s-a datorat uaor scăderi mani
fest alte in pregătire, unei slabe 
exigențe față de șine însăși, Sa 
comportarea pe siadion și jn afara 
lui. în 1967 s-a pregătit cu multă 
couștiinciozițate, s-a comportai 
serios și rezuîtalele s-au văzut 1 
<ele enumerate în rîndurile de 
«nai sus, la care adăugăm cuce
rirea titlurilor de campioană re- 
puiibJicatja «â balcanică. Dacă va 
coinliniaa în acesl mod (10,8 îi 
iaapune s-o facă !), poate la Qu- 
dad de Mexico se va număra prin
tre cete opt finaliste olimpice. 
Anul acesta, în lume. 13 atlete 
îi sînt superioare : P. Kilborne 
(Australia) 10,4, C. Sherrard 
(S.LI.A) 10 5, M Caird (Austra
lia), L. Ievlieva (U.R.S.S.), p. Jo
nes (Australia). T. Talișeva 
țU.R.S.S.) și T. Novak (Polonia) 
18,6, B Mathews (Noua Zeelan- 
dă), T. Sukniewfcz (Polonia), E. 
Bednarek (Polonia), I. ScheJ (RJF. 
a Germaniei), K. Balzer (R.D.G.) 
și L. Korsakova (U.R.S.S.) 10,7.

FelicitiaMâ-o pe Valeria Bufanu 
și pe antrenor,ui ei, încheiem a- 
cest articol cu speranța că ea mi 
se va opri la 10,8 s și că nu 
va trebui să mai așteptăm încă 
u® deceniu pentru o nouă de
pășire a recordului I De altfel, 
la aceasta pot contribui și foste
le ei coleg» de pe lista corecord- 
Baametot. Viorica Viscopoleanu șl 
Elena Vinlilă, precum și celelalte 
fruntașe ate probei. Viorica Enes- 
<u. Sanda Angelescu, Anemarie 
Vitalioș Maria Popa. Viorica Di
nu și Georgeta Cîrstea.

Cursa Dinamo-Steaaa
continuă...

Ieri s-au mai desfășurat în Ca
pitală încă două restanțe din cam
pionatul republican de polo. 
Steaua a întrecut tn cursul di
mineții, la „Tineretului*  pe Crișul 
cu 9—2 (1-^0, 5—0, 2—1, 1—1), 
iar Dinamo a cîștigat partida ca 
l.C.F. la confortabilul sco» de 
13—1 (5—0. 2—0, 4—b, 2—1).

In urnit acestor rezultate, cele 
două formații continuă să totali
zeze un număr de puncte egal 
(31).

României"
a de

2. N.
3. P. 
clasa

Ancu-
Podeanu 
p, 3. V.

P, 
P, 
Pi
I.

— Timptelefon ).
sala Tractorul din 

disputat întîlni- 
■ txaipet i ț iei uutM*u-

BRAȘOV (prin 
de trei zile, în 
localitate, s-au 
rile din cadrul 
line de volei dotate c-u „Cupa Car- 
pațiw, organizată pentru a oferi câtor
va formații di« „B" prilejul ultimei 
lor verificări în vederea confruntării 
divizionare al cărei start se va da 
la 15 octombrie.

IntTeeerea, la care au luat parte 
patru echipe și a atins în genere nn 
nivel tehnic satisfăcător, s-a înche
iat cu victoria Politehnicii Cluj ^în
vingătoare în toate cele trei partide 
jucate), w-nnată în clasament, în or
dine, de : Politehniea Brașov, A.S.A. 
Sibiu și Creația Brașov.

1LIE STANCA coiesp.

• POLITEHNICA BUCUItESTI FUNUNATA DE VIITORUL
• DE MÎINE, TURNEUL FINAL LA FETE • ASTAZI, LA

PROGRAM INTERESANT - LA ORA 19: VECHIUL 
METALLA. - P.T.T.

• „Cupa Momâniei“ a (pj4>d.us una 
dintre rele niai «ian surprize înregis
trate vreodată în basclreliil nostru fe
minin ■; Politehnica Bucureșt i, ca tn pi ci
na țării, a fost învinsă de tînăra 
fennațiie Viitorul Dorohoi. .care acti
vează în Divizia B. Este d<nef>t că din 
formația Politehnica au li-psil unele 
jucătoare (Viorica Niculescu, Saiuia 
l'lumitreseu, Cornelia Gheorghe, Ana 
Darala-mbie), dar aceste absențe nu 
pot constitui o scuză pentru ech.i^a 
care ne va reprezenta în 
Scorul de 40—38 (17—16) a fost
realizat de: Iflimie 25., Munteanu 2., 
M uram 9, A-p-ostol 4 ipent-rw \ iiteml, 
Vo^tJ 11, Ghiță 10, Fi-rlingei o. liu-

DOROHOI ! 
FLOREASCA, 
DERBI

•6 pentru Po-tore»cu 3. Demetrescu
litehnica. Viitorul s-a calificat și pen
tru etapa următoare, învingî-nd pe Mu
reșul fg. Mureș cu 32—25, dar pre- 
zesttta ei în finala corn peticei va fi 
decisă de rezultatul întîlnirii eu Uni
versitatea Cluj, ta turneul final, jwo- 
gramat vineri, sîmihătă și -duminică în 
sala l'loaeasca, vor participa învingă
toare» dintre Viitorul și Universitatea, 
Rapid și Progresul din BtieureșU și 
A. S. A.nmai'a Cluj.

• ta hăieți^ este cunoscută pînă 
aetim o singură finalistă : l.C.F. A he 
d.otuă vox fi decise de meciurile Po- 
lileLhuica Cluj-Steaua și Dina vio ■O,r.a- 
dea-Dina>iH> București. Ia sfîrșil, • 

patra calificată va fi desemnată în 
unua pai Udei Farul Constanța-Poli- 
te&flSHkța BuMiHTcști și îevingătoarea «- 
ee-sitiftia en Sleagul roșu Brașov.
• In ,.C.upa de toamnă", competiție 

©iȚganizatâ de comisia de baschet a 
Capitalei au fost înnegistratc urmă
toarele rezuhaite: Politehnica—Con
strucții (m) 77>—52 (59—27), Șco- 
larul-Școala sportivi ur. 1 j(f) 61—37 
(20-20).

• A stă-sea ră, sala Floreasea găz
duiește t rei iu tereiMiBlie țmeeiuri : la 
ora 19 are loc reedita,rea tradiționa
lului derbi MelaW-P.T.T., în care 
vor evosliiia Miuîlți dintre jucătorii frun
tașii de adio 10—15 ani, la ora 
20.15 are loe partida Farul Conslanța- 
'Ptrlilehniea București (în „Cupa Ro
mâniei" Ja băieți), iar la ora 21.30 
i Ic f U n 4O»că r(u P.T.T. (în 
,Cupa de toamnă** ’ la băieți).

Stea.ua


Numai entuziasmul nu ajunge...
1958. I.a Constanța se deschid, pentru prima 

dală, porțile școlii sportive. Cîțiva profesori 
entuziaști încep o muncă migăloasă de se
lecție a viitorilor performeri. Sute de elevi din 
școlile orașului tree prin sita deasă a selec
ției. In școală rămîn, firește, cei mai talentați. 
Cu acești copii încep profesorii de educație fi
zică o muncă de pionierat Condițiile în care 
se lucrează sînt însă neeorespunzătoare. Baza 
materială a tinerei școli sportive este ca și 
inexistentă. Există, în schimb, o mare doză de 
entuziasm contaminant, care-i cuprinde, fără 
excepție, pe toți profesorii.

1967. Zece ani de activitate, în care Școala 
sportivă din Constanța a reușit să ocupe un 
loc de frunte printre 
orașe 
torul

cu

____ r .surorile11 din celelalte 
ale tării. Cum ? Ne pune în temă direc- 
adjunct al școlii, prof. Traian Bucovală. 
Școlile din orașul nostru dispun de mulți 
cu reale înclinații către activitatea spor- 
Tnbuic numai să existe cineva care să

elevi 
livă. 
le deschidă (în sens figurativ, bineînțeles) 
poarta stadionului. Această treabă au făcut'-o 
profesorii Hortensia Nedef, Eugen Simionescu, 
Victor Alint, Virgil Androuic. Petrică Alexan
dru, ca să nu mă refer decit la cîțiva. Copiii au 
dat buzna, cum se spune. Unora le plăcea 
atletismul, altora gimnastica sau voleiul, alții 
preferau baschetul și handbalul. Trierea a fost 
însă foarte severă. Cu răbdare și tact peda
gogic, dar mai ales cu coiupei'ență, am reu-

șît sfl selecționăm cîteva talente autentice, 
care însă abia apoi trebuia lucrat temeinic. De 
altfel, aceasta era și dorința profesorilor noș
tri.

— Cînd ați obținut primele rezultate mai 
bune ?

—- După cîțiva ani de căutări, de tatonări în 
competiții de nivel orășenesc, sportivii noștri 
au început să se afirme. Astfel, în 1963, atleții 
Levonian, Vișinescu, Munteanu și Serghei au cu
cerit titlul de campioni ai școlilor sportive, la 
finalele de la Reșița. Tn 1964. Gh. Luchian a 
ocupai' locul patru pe țară în rîndul aruncăto
rilor de greutate, ca urmare a performanței de 
17,30 ni (cu greutate de 6 kg). Echipa femi
nină de baschet a devenit campioană republi
cană de junioare în anul 1963, iar băieții au 
eîștigat anul acesta titlul de campioni ai șco
lilor sportive. Formația feminină de volei s-a 
impus anul trecut în turneul final a] campio
natului școlilor sportive, ocupînd locul întîi, ca 
și în campionafnl republican de juniori. Ca ur
mare a acestui succes, fetele au promovat în 
divizia B.

— Știm că baza materială a școlii sportive 
nu asigură desfășurarea normală a procesului 
instructiv-edueativ. Și totuși ați realizat unele 
performanțe demne de consemnat. Cum explicați 
aceasta ?

•— Tot ce s-a făcut pînă acum se datorește, 
repet, entuziasmului și competenței profesorilor

noșlri. Fără aceste calități — primordiale, in 
condițiile noastre — acum ne-ani afla în a- 
ceeași situație ea și în 1958. Pentru că, practic, 
baza materială a școlii du există ! Școala noas
tră nu dispune, momentan, de 
nuri de antrenament,

— Și atunci, cum lucrați?
— Plătim chirie: 55 de lei 

Farul și 106 lei pe oră unei 
construcții, proprietara Sălii sporturilor. Aproape 
200 000 lei pe an ! Posibilitățile noastre nefiind 
prea mari, ne-am gîndit să nu mai aruncăm 
banii pe fereastră, ci să ne amenajăm la sediul 
școlii o sală de atletism, cu vestiare și dușuri. 
Tn curte vom construi un teren de handbal și 
de volei, precum și două de baschet. Aceasta, 
pînă la sfîrșitul anului. Dispunînd de condiții 
mai bune de pregătire, sînt convins că în 1968 
elevii Școlii sportive din Constanța se vor afir
ma și mai puternic.

sală și de tere-

pe oră clubului 
Întreprinderi de

Tnterviu realizat de
R. CALARĂȘANU

N.R.. Despre condițiile vitrege în care-și des
fășoară activitatea elevii și profesorii Școlii spor
tive din Constanta s-a ntai scris In ziarul ros- 
tru. Este de dorit ca sfatul popular orășenesc 
(vicepreședinte de resort tov. Marcel Iliescu; 
șef secție învățămlnt tov. Marcel lonescu), pre
cum și Consiliul regional pentru educație fizică 
și sport (președinte tov. Dumitru lean) să 
sprijine mai mult eforturile cadrelor didactice 
ale acestei școli. Entuziasmul profesorilor repre
zintă un factor important în obținerea unor re
zultate bune. Dar nu ajunge numai entuzias
mul...

«

PRONOSPORT
Ultimele concursuri Prcnosport au 

adus premii de valoare ridicată. Ast
fel, le concursul Pronosport nr. 34 
din 27 august 1955. participanta 
BISCA MARIA din Sighișoara a obți
nut 131 317 lei dintre care un auto
turism „SKODA 1 000 M.B.". O săp- 
tămînă mai tirziu, la concursul Pro
nosport nr. 35 din 3 septembrie, par
ticipantul COROIAN AUREL din Cluj 
a obținut 91117 lei, iar concursul nr. 
36 din 10 septembrie a adus din nou 
un premiu de peste 130 OOo lei par
ticipantului PURUSNIUC MIHAI din 
București.

în oontinuare, participantul Vădu- 
vescu Constantin din Almaj-OItenia 
obține 85 123 lei la concursul nr. 37. 
Sică Andrei din Schela Potcoava — 
regiunea Argeș — 126 400 lei la con
cursul Pronosport nr. 38 din 24 sep
tembrie 1967 și Gabor Emeric din Tg. 
Secuiesc — regiunea Brașov — 137 753 
lei la concursul nr. 39 din 1 octom
brie 1967.

Nu uitați să vă depuneți buletinele 
din vreme pentru concursul prono
sport de duminică, al cârul program 
11 publicăm mal jos : I : Progresul — 
Universitatea Cluj; H : Farul — Di
namo București ; ITI: U.T. Arad — 
F.C. Argeș ; IV : Jiul — Steaua ; V : 
Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș ; VI t 
Universitatea Craiova — Steagul roșu; 
VII: c.F.R. Pașcani — chimia Su
ceava ; VIII : Minerul Beia Mare — 
Vagonul Arad ; IX : C.S.M. Reșița — 
C.F.R. Timișoara ; X : Atalanta' —
Intemazionale ; XI ; Bologna — Ju
ventus ; XH : Cagliari — Napoli ; 
xni : Roma — Fiorentina.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI

I.A TRAGEREA LOTO 
DIN 6 OCTOMBRIE 1967

Categoria a II-a: 1 variantă
54.167 lei și 5 a 13.541 lei t 
III-a: 58 a 1.889 lei și 112 a 

a IV-a: 316 a 452 lei

0OTBAL
Un derbi anodin:

C.S.M.S. lași
F. C. Argeș eliminată din „Cupa orașelor tirguri“

(Urmare din pag. 1)

IAȘI, 11 (prin telejon). — Derbiul 
seriei I a diviziei B (care a hotărît, 
probabil liderul de toamnă), dis
putat între două foste combatante 
în ..A", n-a depășit în cea mai 
mare parte a jocului nivelul fotba
lului practicat de obicei în divi
zia C.

Socotind partida ca pe o formali 
tate (în care urmau să-și pună 
doar... semnătura) ieșenii s au vă
zut, la un moment dat, în neplăcu
ta ipostază de virtuali învinși. Tn 
min. 55 scorul era 2—1 pentru Side- 
rurgistul (înscriseseră Sălceanu 
pentru C.S.M.S. — min. 31, Cojo- 
caru — min. 51 și Neagu — min. 
55) și după aspectul meciului se 
părea că victoria va reveni oaspe
ților. Cînd nimeni nu mai spera ni
mic, și cînd gălățenil adoptaseră 
soluția lipsită de glorie a aruncării 
mingilor în tribună, ieșenii șî-au 
jucat ultima carte : un „forcing" 
disperat, care țe-a adus egaîarea în 
min. 78 (Lupulescu) și victoria — 
cu totul nesperată — în min. 
(Cuperman).

A arbitrat foarte bine Radu Buz- 
dun — București, o partidă dificilă 
în care Hrițcu, ștefăneseu, Romilă 
și Pac s-au întrecut în »••• întrece 
limitele sportivității.

90

MARIUS POPESCU
redactor la revista „Fotbal"

CUASAMENTUE

1. C.S.M.S. Iași 8 7 0 1 16- 6 14
2. Siderurgistul 8 4 2 2 14—12 10
3. Metalul București 8 3 3 2 8— 5 9
4. Victoria Roman 8 4 13 9— 9 9
5. C.F.R. Pașcani 8 4 0 4 13-11 8
6. Ceahlăul P. N. 8 3 2 3 11— 9 8
7. Chimia Suceava 8 3 2 3 8— 7 8
8 Flacăra Moreni 8 4 0 4 11—12 8

Electronica Obor 8 3 2 3 11—12 8
10 Portul Constanta 8 3 14 0—11 7
11. Poiana Cîmpiha 8 3 14 «—11 7
12. Metrom Brașov 8 2 2 4 fr- 9 «
13. Politehnica Buc. 8 13 4 S
14. Chimia Rm. V. 8 2 15 7—13 5

de acord și Davidek fluieră ofsaid. 
Celălalt qol al meciului a fost 
înscris de Varga în min. 80.

întrebarea care se pune este 
următoarea: de ce am enumerat 
erorile de arbitraj ? Justifică ele 
victoria obținută de Ferencva- 
ros ? Nu. F. C. Argeș a intîlnit 
astă-seară pe Nepstadion o e- 
chipă care tinde să atingă apo
geul carierei sale. Ar fi poate 
util să amintim că ea dă 8 jucă
tori reprezentativei maghiare, 
viclorioasă în serie în această 
toamnă. Noi am reamintit ero
rile de arbitraj pentru că ele au 
contribuit Ia stabilirea unui scor 
de proporții. Dincolo însă de a- 
ceste erori, reproșăm echipei F.C. 
Argeș deruta apărării în repriza 
a Il-a. în atac n-a fost vorba de 
așa ceva pentru că... înaintașii 
n-au contat în această partidă. 
Meciul de astăzi a fost încă un 
prilej pentru noi să constatăm

că din echipele noastre lipsesc 
valorile autentice, capabile să 
evolueze la un nivel ridicat și în 
meciurile dificile din deplasare. 
Or, în asemenea situație, este 
greu să se realizeze o calificare 
(cu doar 2 goluri avans și ace
lea înjumătățite prin cel primit 
acasă) în fața unui „11*  ce-și 
joacă șansa pe teren propriu a- 
vînd în echipă cel puțin doi ju
cători superclasă : Albert, Varga. 
Și asta nemaivorbind de faptul efi 
omul nostru nr. 1 — Dobrin — 
a evoluat sub măsura talentului 
și posibilităților sale.

Sigur, ar mai fi multe de dis
cutat, dar încheiem, scriind că 
victoria echipei budapeslane este 
Indiscutabilă.

Cîteva date statistice : 
șut pe poartă al echipei 
geș a fost înregistrat în 
cînd Prepurgel a tras de 
tanță. Pînă la sfîrșitul î 
piteștenii au mai nimerit poarta 
O DATÂ — în min. 48 prin Țur-

can; raport de cornere 12-1 
(C-0) pentru Ferencvaros.

A arbitrat Davidek 
Cehoslovacă.

R. S.

FERENCVAROS t Takacs — 
Novak, Matrai, Pancslcs — Iu- 
hasz, Sziics —- Karaba, Varga. 
Albert, Rakosi, Fenivesy, (min. 60 
Katona).

F. C. ARGEȘ : Coman — I. Po
pescu, 
nu — 
Kraus 
Țurcan

Barbu, I. Stelian, Vulpea- 
Prepurgel, Olteanu — 
(min. 54 Radu), 
(min. 54 Kraus),

Dobrin, 
Jercan.

primul
F.C. Ar- 

i min. 35, 
i la dis
co eciului,

CIMP1NA, 11 (prin telefon). Me
ciul amical internațional dintre for
mația locală, Poiana, și selecționa
ta R.S.F.S. Ruse a fost clștigat 
la limită de fotbaliștii oaspeți, 
superiori în fazele de finalizare. 
Golurile au fost Înscrise de Tică 
(min. 2), Voicu (min. 29) și Opan-

11 m) pentru 
(min. 3 și 42),
Borovik (min. 

. Foarte

schi (min. 83 din 
Poiana, Papalișvili 
Fotin (min. 14) și
75) pentru oaspeți. Foarte bun 
arbitrajul lui A. Gaidarov — Bul
garia.

C. PETROVICI - coresp.

CĂPITĂNII IN • •• OFSAID
(Urmare din pag. 1)

Comportarea lor reprobabilă de
monstrează că ei nu sînt pregătiți 
pentru titlul onorific încredințat 
Au sărit, în pregătirea lor, peste 
capitolul „drepturile șl îndatori
rile (n. n. mai ales îndatoririle) 
unui căpitan de echipă".

Pentru aceasta, și recomanda
rea pe care Comisia de disciplină 
a F.R.F. o face secțiilor respec
tive de 
amintiți 
siderînd 
tatea să

Dincolo de valoarea sportivă —- 
cînd echipa își decretează condu
cătorul se orientează de obicei 
spre cel mai pregătit jucător al 
lotului — căpitanul trebuie să fie 
un exemplu de corectitudine, se
riozitate, modestie, un excelent 
interpret al fair-play-ului; un eta
lon de la care trebuie să plece

săi și pe care, impli- 
să-1 atingă fiecare

fotbal de a retrage celor 
calitatea de căpitan, con- 
că aceștia nu au capaci- 
o reprezinte.

coechipierii 
cit. trebuie 
di ntre ei.

Din multitudinea exemplelor, 
mă opresc la două — poate tipul 
ideal de căpitan — Constantin și 
Mateianu.

Veți spune : să păstrăm pro
porțiile. Nu, comportamentul, ca
litățile morale superioare pe care 
trebuie să le întrunească 
ducător de echipă rămîn 
indiferent de divizia — 
— în care funcționează 
respectiv.

Căpitanul — un catalizator al 
echipei — trebuie să fie perma
nent un spirit lucid: el este acela 
care trebuie să soluționeze disen
siunile ce pot apărea pe parcursul 
minutelor de joc, să tempereze 
„spiritele”, să aplaneze eventuale
le neînțelegeri. Poate interveni 
(convins fiind de justețea lui), 
pentru corectarea unei eventuale

un eon- 
aceleași, 

A. B, C 
jucătorul

decizii pripite a arbitrului. El este 
acela care-și cheamă jucătorii la 
ordine și veghează la menținerea 
ei. Dar, în numele calității sale, 
nu se poate sustrage ordinii, dis
ciplinei sportive.

A manifesta turbulent, a ataca 
„discret", a amenința, a incita 
spiritele, a ironiza partenerul de 
întrecere, a-1 lovi (ziarul nostru 
de sîmbătă a sesizat cazul jucă
torului Virgil Bîndeanu, căpitanul 
echipei Industria sîrmei C. Turzii, 
a cărui comportare reprobabilă a 
fost acuzată chiar de către unii 
spectatori locali), a-1 înjura, 
fapte dezonorante, 
tibile cu calitatea 
cu atit mai mult 
câtor de echipă.

Acesta trebuie să fie, în primul 
rină, un exemplu, iar dacă nu 
știe — sau nu poate — să-1 ofere, 
să lase pe altul s-o facă pînă ce 
el va învăța.

sint 
total incompă- 
de sportiv și 

a unui condu-

a
a
472 lei;
șl 531 a 113 lei ; a V-a : 588 e 
301 lei și 883 a 75 lei.

REPORT CATEGORIA I : 81.251 
lei.

TRAGEREA CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr.

DIN 11 OCTOMBRIE
EXTRAGEREA 1

15 46 28 38 32
47 24

DE PREMII : 539.671 lei,
89 240

41
1967

48

lei, report cate-

A II-A
24 17 19

14

FOND 
din care 
goria I.
EXTRAGEREA

18 44 39
29

DE PREMII : 340.656 lei, 
23.789 lei report cate-

FOND 
din care 
goria I.

Premiile de 25.000 lei au re
venit prin tragere Ia sorti la 
extragerea I participantului TE- 
LEMAC ȘTEFAN din București 
și la extragerea a II-a lui LAJOS 
ELENA din Arad.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

OPTIMISM LUCID LA RAPID
Rapid s-a înapoiat din turneul în

treprins în R. F. a Germaniei. Iată 
ce ne-a declarat antrenorul Valentin 
Stănescu :

— Turneul a fost binevenit mai 
ales pentru remontarea morală a e- 
chipei. Băieții au jucat împotriva u- 
nor parteneri dificili. Aceste verifi
cări ne-au arătat că echipa se gă
sește intr-o bună condiție fizică (s-a 
terminat cu oboseala), 
nice și-au recăpătat 
nuită.

— CEVA DESPRE
— Allemania și F,

execuțiile teh- 
precizia obiș-

ADVERSARI. 
C. Karlsruhe

Pregătirile lotului 
de juniori

Tn vederea meciului cu Polonia, 
din ziua de 29 octombrie, Iotul de 
juniori a fost convocat 
București, pentru cîteva antrena
mente în comun. Au fost convocați 
următorii jucători: Vidac, Bărbu- 
lescu, Suciu (Chimia Făgăraș) — 
portari, Ciugarin, Jantovan, Diaco- 
nu, Ispir, Viciu, Tănăsache (Dina
mo Bacău), Făgaș (Victoria Tg. Jiu). 
Marinescu (Chimia Km. Vîlcea) — 
fundași, Rizea, Dumitru, Etern, Ciu- 
tac, Pop (Olimpia Oradea) — mij
locași, Nicolae, Ștefăneseu, lordă- 
nescu, Tănăsescu, Mustafa (Dinamo 
București), Girip (Farul Constanta), 
Mihăilescu (Steaua — centrul 23 
August București). Banc (Universi
tatea Cluj), Pușcașu (C.S.M. Re
șița) — înaintași.

luni ia

sini două echipe din prima ligă a 
R. F. a Germaniei, în prima forma
ție joacă Troche (căpitanul echipei 
Uruguayului la campionatul mondial 
din Anglia) și al;i doi 
ricani. In această partidă 
noștri au fost extrem de 
și periculoși. Iu schimb, 
a comis unele greșeli.

— CUM A FOST ’
RU1IE?

— Am primit un 
minut, fu continuare, 
fionat fără greșeală, 
deși n-au mai avut 
tida precedentă, au 
realizând două goluri.

— CUM NE-AU VĂZUT GAZDE
LE ?

— l'utd Prunce, antrenorul echi
pei F. C. Karlsruhe, a calificat jo
cul tuistru ea. modern și cu un pro
nunțai sorer ter colectiv. La Aechen 
ziarele au menționat tehnice bună 
a echipei bucureștene.

— CINE S-A REMARCAT?
— Echipa, Și atacul și apărarea 

au jucat excelent în cita o partidă.
Revenirea in formă începe să fio 

o realitate. Apropierea returului c» 
Trakia u declanșai tn fiecare jucă
tor o ardoare impresionantă. Nu-mi 
amintesc să fi dorit vreodată util 
de mult o victorie și calificarea.

sud-ame- 
înaintașii 
inventivi 
apărarea

I.A KARI.S-

gol tn primul 
apărarea a ac- 
iar înaintașii, 

verva din par- 
fortat victoria.

R. B.

A. Georgescu (Progresul)-suspendat două etape!
La rubrica „Dialog cu citi

torii*  (7 octombrie a.c.J, zia
rul nostru sesiza evoluția ex- 
tra-fotbalistică (la... Braseria 
Ambasador) a jucătorului 
Alexandru Georgescu, de la 
echipa Progresul-București.

Primim următorul răspuns 
din partea clubului :

„Vă facem cunoscut că bi
rou! secției noastre de fotbal

analizînd cele sesizate de dv. 
referitor la comportarea Iui 
Georgescu Alexandru, a pro
pus — și clubul a ratificat — 
suspendarea sa pe timp de 
două etape (12 și 15 octom
brie). Măsura va fi prelucrată 
cu întreg lotul*.

Un pas înainte pe drumul 
întăririi disciplinei I



Sub semnul cercurilor olimpice

Capitala Mexicului este înzestrată cu o serie de baze sportive 
moderne, construite in ultima vreme în vederea J.O. de vară. 
Printre aceste frumoase construcții se află și arena Mexico, gazdă 
a viitoarelor intilniri de box. Ea numără peste 15 000 de locuri

_______________________________ __ LAUSANNE : Ședință de lucru

Florin Gheorghiu 
printre fruntași

MONTREAL — Marele maestru 
român Florin Gheorghiu conti
nuă să fie neînvins Ia turneul 
international de șah de la Winni
peg (Canada). în runda a 7-a, 
Plorin Ghecrghiu a remizat gu 
unul din liderii clasamentului, șa- 
histul vest-german Klaus Darga. 
Benkfi l-a învins pe Kagan. Par
tidele Spasski—Szabo, Yanofski— 
Matanovici și Larsen—Keres s-au 
încheiat remiză.

Cu două runde înaintea încheie
rii turneului, în clasament con
duc Spasski (U.R.S.S.), Darga 
(R.F.G.) și Keres (U.R.S.S.) cu cîte 
41/, puncte, urmați de Gheorghiu 
(România), Larsen (Danemarca), 
Benkd (S.U.A.) 4 puncte, Szabo 
(Ungaria), Matanovici (Iugoslavia) 
8*/ 2 puncte, Yanofski (Canada) 
2’/2 puncte și Kagan (Izrael) 
0 puncte.

DE PE PISTELE ATLETICE
O tn cetdrul unu^ concurs de atle

tism desfășurat Ia Cotbus, sportivul 
Werner Pfeil a stabilit un nou re
cord al R.D. Germane la săritura în 
înălțime trecînd peste ștacheta înăl
țată la 2,15 m. Vechiul record îi apar
ținea cu performanța de 2,14 m.

O La Kiarlsruhe, atletul vest-ger- 
man Traugott Glockler a cîștigat 
proba de aruncare a greutății cu 
19,31 m, performanță ce îmbunătă
țește cu 11 cm recordul R.F a Ger
maniei deținut de Birlenbach.

Cunoscutul atlet francez Michel 
Jazy a cîștigat tradiționala cursă de 
la Saint Rambert, Jazy a fost cro
nometrat pe distanța de 6.300 km cu 
timpul de 19:10,0.

O La Medellin, sprinterul colum
bian Jaime Uribe a stabilit un nou 
record al țării sale în prob®, de 100 
m, cu performanța de 10,1. Pe dis
tanța de 200 m, Uribe a fost crono
metrat cu timpul de 20,9.

a unei comisii a C.I.O.

LAUSANNE 11 (Agerpres). — Comi
sia mixtă pentru relațiile dintre C.I.O. 
și Comitetele olimpice naționale 
s-a întrunit recent în orașul Lau
sanne pentru a lua o serie de hotă- 
rirl cu privire la răspîndlrea activi
tății sportive. Acaastă comisie pre
zidată de Ivar Vind (Danemarca) a 
ajuns la concluzia că în momentul 
de rață trebuie Încurajată inițiativa 
construirii unui număr mai mare de 
centre sportive pentru tineret, în 
locui stadioanelor gigant atît de cos
tisitoare, care servesc doar cu pri
lejul unor mari competiții, în comu
nicatul publicat după terminarea lu
crărilor conferinței se subliniază, de 
asemenea, necesitatea ajutorării cu 
material șl echlpement sportiv a 
unor țări rămase în urmă în acest 
domeniu. S-a hotărît totodată facili
tarea trimiterii de antrenori In ță
rile care solicită ajutor tehnic. în 
sfîrșit se recomandă o colaborare 
mal strînsă între federațiile interna
ționale și Comitetul internațional 
olimpic.

COMENTARIU Ofensivă împotriva indisciplinei!
In ultimul timp, presa de peste 

hotare publică tot mai multe știri 
și comentarii privind manifestă
rile nesportive ale unor fotbaliști 
pe terenurile de joc. Fără îndoia
lă, aceste abateri, mai mari sau 
mal mici, nu rămîn nesancționate

Miercurea trecută, am urmărit
— prin intermediul micului ecran
— palpitanta întilnire dintre Di
namo Kiev și Celtic Glasgow. Te
lespectatorii iși amintesc, desigur, 
că scoțianul Murdoch a fost eli
minat din joc pentru că a aruncat 
mingea în pămînt, manifestîndu-și 
astfel nemulțumirea față de deci
zia dictată de arbitru. Arbitrul a 
luat o măsură prea drastică pen
tru un asemenea gest — vor spu
ne, poate, unii. Nu subscriem la 
o asemenea opinie. Gestul lui 
Murdoch este calificat de regula
ment drept o atitudine ireveren
țioasă față de conducătorul jocu
lui și, ca atare, jucătorul și-a pri
mit pedeapsa cuvenită. Și iată 
că, datorită lipsei de disciplină a 
lui Murdoch, Celtic a rămas in 
inferioritate într-un meci foarte 
important, fiind privată de posibi
litatea de a lupta de la egal la 
egal cu adversara sa și, cine știe, 
dacă nu chiar acest dezechilibru 
a decis rezultatul de 1—1 și eli-

GRENOBLE : Turneu de hochei 

pe gheață

Astăzi încep la Grenoble în
trecerile turneului preolimpic de 
hochei pe gheață la care parti
cipă patru dintre cele mai valo
roase formații din lume : U.R.S.S., 
Canada, Cehoslovacia și S.U.A. 
Cu această ocazie, se va inaugura 
stadionul olimpic din Grenoble, 
locul de desfășurare a viitoare
lor Jocuri Olimpice de iarnă.

Iată programul acestei intere
sante competiții: 12 octombrie: 
Cehoslovacia — Canada ; U.R.S.S.
— S.U.A.; 15 octombrie : U.R.S.S.
— Cehoslovacia, Canada —
S.U.A.; 15 octombrie: Cehoslo
vacia — S.U.A., U.R.S.S — Ca
nada.

TOKIO : Echipa de fotbal 

a Japoniei — la Ciudad do 

Mexico
■■■■■■■■mb r

Turneul preliminar de fotbal 
pentru calificarea Ia Jocurile 
Olimpice din Mexic, care s-a des
fășurat la Tokio, s-a încheiat cu 
victoria echipei Japoniei. în ulti
mul joc. Japonia a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) Vietnamul 
de Sud.

Fotbaliștii japonezi clasați pe 
primul loc în clasamentul final 
al grupei asiatice de Ia Tokio 
(4 jocuri cîștlgate și un meci 
nul ; golaveraj 26—4) au obți
nut calificarea pentru turneul fi
nal olimpic.

minarea scoțienilor din competi
ție..

Un alt exemplu edificator: una 
din principalele cauze' ale infrin- 
gerii echipei Franței în fața celei 
vest-germane (1—5) poate fi atri
buită jucătorului francez Peri, 
care în urma unui atac dur asu
pra lui Beckenbauer a fost elimi
nat de pe teren. Gestul său ne
sportiv a costat scump echipa 
Franței, rămasă în zece oameni. 
In inferioritate numerică, ea a 
primit în 50 de minute nu mai 
puțin de 4 goluri!

Iată, deci, ce grave repercusiuni 
are gestul nesportiv; nu numai 
asupra jucătorilor, ci șl a întregii 
echipe, asupra rezultatului între
cerii sportive.

In Anglia și în R.F. a Germa
niei. ca și in alte țări, a fost de
clanșată în ultima vreme o ade
vărată ofensivă împotriva mani
festărilor nesportive ale fotbaliști
lor. Cazul jucătorului Skoblar de 
la Hannover 96 (eliminat într-un 
meci de campionat, el a fost sus
pendat pe două luni și amendat d” 
propriul său club cu 1000 de 
mărci vest-germane) este cunoscut 
și a fost mult comentat in presa 
de specialitate din R.F.G.

Pentru insulte la adresa arbi

SCURTE ȘTIRI
Clash a întrecere de galop 

„Marele premiu al Arcului de 
triumf", disputată pe hipodromul 
Longchamp din Paris, s-a încheiat 
cu surprinzătoarea victorie a ca
lului francez „Topyo" 'jocheu 
australianul B. Pyers), care a dat 
cota record de 82 pentru 1.

Plasați au sosit caii englezi 
,Salvo*  și „Ribocco*,  doi dintre 
favoriții specialiștilor turfului. 
„Premiul Arcul de triumf*,  aflat 
la cea de a 46-a ediție, a reunit 
la start 30 de cai de galop din 
Anglia, Italia, U.R.S.S. și Franța.

★
Tntr-un meci internațional de 

baschet masculin disputat la Leip
zig, echipa Vorwărts Leipzig a 
întrecut cu scorul de 93—62 
(47—34) formația cehos'ovacă 
Ruda Hvezda Pardubice.

★
Echipa reprezentativa de fotbal 

a Izraelului, aflată într-un turneu 
de patru meciuri în America de 
Nord, a jucat la Toronto cu se
lecționata Ligii Ontario pe care 
a învins-o cu scorul de 3—1 
(0—0). Punctele oaspeților au fost 
înscrise de Shpiegler, Burba șt 

trului, jucătorul Billy Bremer de 
la Leeds United a fost suspendat 
pe 28 de zile și amendat cu 50 de 
lire, de Federația engleză de fotbal. 
Pentru același motiv, a fost sus
pendat pe 21 de zile jucătorul 
Jim Baxter de la Sunderland. A- 
ceste pedepse sint, însă, mai aspre 
decît par la prima vedere, pentru 
că trebuie să mai adăugăm că, in 
Anglia, in 28 de zile se dispută 
cel puțin 6—7 meciuri de campio
nat, de cupă sau internaționale! 
Cu alte cuvinte, jucătorii suspen
dați, care stau pe tușă, sint pri
vați de serioase avantaje materia
le (prime de joc, alimentație gra
tuită, deplasări etc.).

Pentru a demonstra exigența 
cu care este privită problema dis
ciplinei sportive in Anglia, putem 
arăta că nici antrenorii sau mana
gerii nu rămîn nesancționați atunci 
cînd inculcă disciplina. O telegra
mă recentă din Londra ne anunță 
că, pentru atitudine nesportivă, 
managerul echipei Chelsea, cele
brul Tommy Docherty, nu va mai 
avea acces pe terenurile de sport 
timp de o lună ! Pedeapsă gravă 
pentru un antrenor, mai ales pe 
planul moral.

Măsurile educative luate de ar
bitri și de federațiile de speciali

Young. Pentru gazde a marcat 
Marshall.

★

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în R. D. Germană, 
echipa masculină de handbal 
Gwardia Gdansk a evoluat la 
Leipzig în compania formației 
locale DHFK Leipzig. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 22—19 (11—8). într-un joc 
anterior, disputat la Dessau, band- 
baliștil polonezi au învins cu 
23—17 (11—8) echipa ZAB Des
sau.

★

Continuîndu-și turneul în Eu
ropa, selecționata masculină de 
volei a Japoniei a jucat la Var
șovia cu reprezentativa Poloniai. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—1 (15—13, 15—9, 
7—15, 15—12).

★

Turneul Internațional de hand
bal masculin de la Riga a fost 
cîștigat de formația sovietică 
Jalghiris Kaunas. în meciul de
cisiv, handbaliștii sovietici au în
vins cu scorul de 22—21 (13—B) 
formația S.C. Magdeburg (R. O. 
Germană).
■BSSMosaeBstBKSssnnaaBBanBaBan-

tate din alte țări sint desigur me
nite să întroneze o disciplină 
exemplară pe teren, să întăreas
că spiritul „fair-play”-ului, atît de 
necesar într-o întrecere sportivă.

ION OCHSENFEI.D

Antrenament pe velodromul 

de la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO. — Cu 

ocazia antrenamentelor ce au a- 
vut loc pe velodromul din Ciudad 
de Mexico, trei dintre specialiștii 
mondiali ai probelor de viteză : 
Pierre Trentin (Franța), Daniel 
Morelon (Franța), și Omar Pha 
kadze (U.R.S.S.) s-au declarai 
foarte mulțumiți de calitatea 
pistei pe care se vor desfășura 
viitoarele Întreceri cicliste alo 
Jocurilor Olimpice.

Cel mai bun • timp la an
trenamente Tn proba de viteză a 
fost obținut de Pierre Trentin, 
care pe ultimii 200 m a realizat 
timpul de 11,2.

Turneul de polo 
de la Minsk

STRABATlND siberia 
ÎN... BARCA

O cursă nautică temerară 
au realizat patru membri ai 
secției siberiene a Academiei 
de științe a U.R.S.S. Viktor și 
Niadejda Kosîci, împreună cu 
Ghenadi și Tamara Fedorov, 
au plecat din Novosibirsk 
pînă Ia Moscova pe bordul a 
două bărci cu motor și au 
străbătut o distanță de peste 
700 km, trecînd prin nouă flu
vii și rîuri : Obi, Irtîș, Tobol, 
Iseci, Ciusovaia, Kama, Volga, 
Oka și Moscova. Traversarea 
nautică a Siberiei a durat 44 
de zile.
UN MONUMENT DEDICAT 

CURSEI DE O MILA

Foștii atîețî Roger Bannister 
(Anglia) și John Landy (Au
stralia) au dezvelit în orașul 
canadian Vancouver o statuie 
îrt bronz închinată miraculoa
sei „curse de o milă**  desfă
șurată aici în urmă cu 13 ani. 
în cursul căreia ambii au reu
șit s_ă coboare sub bariera de 
4 minute (pentru prima oară 
doi alergători realizau această 
performanță în cadrul ace
leiași probe). Aproximativ 
30 ooo de persoane au urmărit 
pe un ecran uriaș, instalat pe 

„Empire Stadium4*,  prezentarea 
unui film consacrat Jocurilor 
Commonwealth-ului de acum 
13 ani. Atletul englez a cîști
gat atunci medalia de aur cu 
3:58,8, fiind urmat de austra
lian Ia 8 zecimi de secundă. 
Statuia, avînd o înălțime de 
2,58 m, înfățișează momentul 
cînd Bannister l-a depășit pe 
Landy în finalul cursei.

Roger Bannister a fost pri
mul atlet din lume care a do- 
borît bariera celor 4 minute 
ale probei de o milă, în mai 
1954, la Oxford, cînd a reali
zat 3:59,4. Actualul record al 
acestei probe este deținut de 
americanul Jim Ryun cu 
3:51,1.

COMITETUL DE ORGANI
ZARE a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble a început 
tipărirea biletelor de intrare 
Ia diferitele probe olimpice. 
Așezate în stivă, cele 2 250 000 
bilete ar reprezenta o înălți
me egală cu aceea a Turnului 
Eifel. Puse cap la cap, ele au 
o lungime de 500 km.

NATAȚIA VA AVEA 
(1N SFÎRȘIT) CAMPIONATE 

MONDIALE ?

Natația. unui din principa
lele sporturi olimpice, ar pu

tea să aibă în curînd propriul 
său campionat mondial. A- 

ceastă știre a fost comunicată 
de Ernest Scott, președintele 
Asociației britanice de natație, 
care a precizat că Federația 
internațională de natație a în
ființat un grup de lucru în
sărcinat cu examinarea pro
blemei. „Sint sigur că în cu
rînd vom avea campionate 
mondiale4* — a spus el. Se 
proiectează ca aceste campio
nate să fie organizate în anii 
dinaintea și după Jocurile O- 
limpice, un al treilea an ră
mas liber urmînd să fie folosit 
pentru campionatele europene. 
Jocurile pan-americane, Jocu
rile mediteraneene etc.

REGRUPĂRI ÎN ARENA 
CICLISMULUI PROFESIONIST

„Piața comună**  e ciclismu
lui profesionist cunoaște noi 
fenomene de concentrare a în
treprinderilor sau a grupuri
lor sportive, cum li se spune.^ 
Șomer virtual, vest-germanul 
Rudi Altig a fost angajat, ală
turi de Felice Gimondi, pen
tru înființarea unei noi e- 
chipe, finanțată de o fiabricâ 
italiană de biciclete. Pe de 
altă parte, rutierul italian 
Franco Balmamion îl va re-

RENUM1TUL automobilist austriac Jochen Rindt a cîștigat 
„Murele premiu al Finlandei". învingătorul a primit drept 
premiu un cadou original : o „mini" motocicletă. Din cauza 
proporțiilor reduse, ea nu poate fi folosită nici măcar de... 
copii. De aceea această „mini" motocicletă își va găsi desigur 
Ioc în vitrina cu trofee a automobilistului austriac.

găsi pe campionul mondial 
belgian Eddy Mercks într-un 
„grup sportiv" constituit de

Fiorenzo Magni ce va repre
zenta o firmă italiană de... 
mașini pentru rîșnit cafea 1

MOSCOVA, 11 (Afferpre.c). - 
Lâ Minsk au continuat întrecerile 
turneului internațional de polo 
pe apă. Cea mai echilibrată par
tidă disputată în cea de-a treia zi 
a turneului a opus formației Vîm- 
pel Moscova selecționata orașului 
Dubrovnik. Sportivii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
6—4 (0—0. 3—0, 0—3, 3—1). în ce
lelalte meciuri s-au înregistrat re
zultatele : Selecționata orașului 
Leipzig — Vasas Budapesta 5—3 : 
Baltika — Torpedo Moscova 4—4 ; 
Universitatea Moscova — Univer
sitatea Minsk 7—1.

In campionatul de fotbal 
al U.R.S.S.

MOSCOVA, 11 (Agerpres). — 
în campionatul de fotbal al 
U.R.S S. s-a disputat o nouă eta 
pă. Iată rezultatele înregistrate : 
Kairat Alma Ata — Dinamo Mos
cova 0—2 ; Pahtakor Tașkent — 
Spartak Moscova 1—1; Zaria Lu
gansk — Dinamo Kiev 1—4; Di
namo Minsk — Aripile Sovietelor 
Kuibîșev 1—0 ; Ț.S.K.A. Moscova 
— Zenit Leningrad 1—0 ; Neftia- 
nik Baku — Lokomotiv Moscova 
1—0; Ararat Erevan — Torpedo 
Moscova 5—0 ;
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