
t--------------- Ii Azi, se deschide 
patinoarul „23 August"

pentru public
Incepînd de astăzi, 

ÎNTREPRINDEREA DE 
EXPLOATARE A BAZE
LOR SPORTIVE pune la 
dispoziția publicului a- 
mator al sportului pe 
patine, patinoarul arti
ficial ,23 August", joia 
și sîmbătă între orele 
17—19, iar duminica în
tre orele 10—13 dimi
neața și 16—18 după- 
amiază.
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Privim jocul Progresul — Petrolul. To- 
tu-i calm și „armonie”. Mingea se rosto
golește alene. Mozaicul ei alb-negru e 
tot timpul distinct, ca într-o vitrină cu 
termose și rucsacuri. Dridea își agită coa
tele cu mișcări sacadate de meșter pă
pușar. Badea nu scapă prilejul de a se 
întinde pe divanul gazonului. Dragomir 
preia mingea grijuliu, cu zece sau cinci
sprezece atingeri. Colceriu luftează cu o 
plăcere diabolică. Neacșu își potrivește 
tîrnăcoapele pe ghetele adversarilor. Ma- 
teianu își adună toate puterile ca să 
rămînă în picioare. Arbitrul Cornel Ni
tescu împarte avertismente cu o gesti
culație draconică, dar fără vreo intenție 
precisă. Peteanu zîmbește îngăduitor și 
îi plachează senin cînd pe Oprișan, cînd 
pe Grozea. (De Badea și de Dridea nu 
se mai ocupă nimeni. Nu e cazul).

In tribună, vînzătorii de „bomboane 
agricole” circulă nestingheriți. Cornel Ni- 
țescu mai dă un avertisment. Peteanu se 
înclină galant, ca un valet în figurație. 
Jocul doarme. Tribunele, înțelegătoare, 
vorbesc în șoaptă. Se citește „Informa
ția”. Se nasc controverse. O fată susține 
că „Comisarul X" nu merită să stea la 
„Somn ușor”. Cineva întreabă ce e pe

la Arad. Nu răspunde nimeni. Cornel 
Nitescu mai dă un avertisment, cu ges
turi amplificate de capa sa invizibilă. 
Copiii cu „Loto* pe spate au făcut rost 
de o minge și pasează cu efect în spa
tele porții lui lonescu. Fotoreporterii fu
mează pipa păcii. O pereche de îndră
gostiți urcă încetișor spre sectorul de sub 
tabela de marcaj, cît mai departe de 
lume. Petrolul începe să lege nouă pase 
ca să cîștige trei metri. Nouă din zece 
acțiuni se încheie, blînd, în ofsaid. Ar
bitrul de tușă ridică steagul cu rîvna unui 
elev marinar exersînd semnalizarea prin 
fanioane. Vînzătorii de semințe au mărit 
prețurile. La masa presei se vorbește 
despre Apolzan. Dincuță cade dintr-un 
stop. Petrolul și Progresul atacă pe rînd, 
cu viteza unui cric de basculantă. 
Mîndru s-a plictisit de bara dreaptă 
și plivește careul de sase metri. Și deo
dată vine golul. înscrie Progresul.

Coborîm prin „Puțul cu Apă Rece”, 
doi pași de ieșire, de la o fereastră 
„Predau lecții de pian”, o 
întreabă curioasă : „Azi n-a 
stadion ?”.
să-i răspundem ?

La 
cu 
ne 
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bătrînică 
fost meci

REP.

la baschet!
• ELEVELE DIN DOROHOI 
AU DISPUS SI DE UNIVER
SITATEA CLUJ ! • ASTÂ- 
SEARA ÎNCEPE TURNEUL 
FINAL • STEAUA SI RA
PID AU CUCERIT :,CUPA 
DE TOAMNA" • DINAMO 
NU S-A PREZENTAT LA 

MECIUL CU STEAUA

Pe drept cuvînt, se poa
te spune că echipa Viito
rul Dorohoi (antrenor L 
Mandache) este performe
ra «Cupei României" la 
baschet feminin. Intr-ade
văr, după ce a eliminat 
formațiile Politehnica Bucu
rești (campioana țării) și 
Mureșul Tg. Mureș, iată că 
în ultima partidă dinaintea 
turneului final, tinerele bas
chetbaliste din Dorohoi au 
întrecut o altă echipă frun
tașă, Universitatea Cluj : 
64—29 (16—13). Și din nou 
talentata Doina Iftimie a 
fost cea mai eficace, în
scriind 15 puncte. Coechi
pierele sale au marcat ■ 
Muraru 6, Apostol 6, Kneaa 
7. Pentru clujence: Pop 8, 
Topor 6, Sereș 5, Wagner 
4, Nuțiu, Păcurarii și Mar- 
tom cîte 2.

Cu acest rezultat, a fost 
desemnată și a patra fi
nalistă a competiției, Viito 
nil Dorohoi, celelalte trei 
fiind Rapid București, Pro
gresul București și A.S. Ar
mata Cluj.

Prima etapă a turneului 
final al «Cupei României* 
se dispută astă-seară, în 
sala Floreasca, și progra-' 
mează, de la ora 18. meciu
rile : A.S.A. Cluj — Viito
rul Dorohoi, Rapid — Pro
gresul. Celelalte etape se 
vor desfășura în sala Flo
reasca, după următorul pro
gram : sîmbătă, de la o na 
18: Progresul — Viitorul, 
Rapid — A.S.A. Cluj ; du
minică, de la ora 9,30: 
Progresul — A.S.A. Cluj, 
Rapid — Viitorul.

Amintim că edițiile pre
cedente ale competiției au 
fost cîștigate de selecțio
nata București I în 1965 
și de Progresul București 
în 1966.

în „Cupa de toamnă" — 
o surpriză neplăcută. Moti- 
vînd că au de susținut trei 
meciuri pînă la turneul fi
nal al «Cupei României", 
dinamoviștii nu s-au pre
zentat în fața echipei 
Steaua, care a cîștiqat ast
fel trofeul oferit de comi
sia de baschet a Capita
lei. Clasamentul final al 
categoriei I: 1. Steaua. 2. 
Dinamo, 8. Politehnica, 4. 
Construcții. In partida de
cisivă la fete, Rapid a dis
pus de Progresul cu 58—32 
(31—15). Clasament: 1. Ra
pid, 2. Progresul, 3. Școla
rul, 4. Școala sportivă nr. L,

b'otore porterul nostru, Ștefan Ciotloș, l-a surprins pe 
campionul republican Ștefan Stlngu executînd o rosto

golire cu cheie

Finalele campionatelor republicane 
individuale de „libere"

Cea de-a 14-a ediție a 
campionatelor republicane 
individuale de lupte libe
re pentru seniori, care va 
avea loc vineri, sîmbătă și 
duminică în orașul de pe 
Bega, este așteptată cu un 
interes deosebit, ea con
stituind pentru sportivii 
noștri fruntași ultima veri
ficare înaintea campiona
telor mondiale din India 
(12—14 noiembrie).

La întrecerile finale vor 
participa peste 170 de lup
tători, printre care figu
rează și cei 8 campioni ai 
ediției din anul trecut : 
NICOI.AE DUMITRU (I.M.U. 
Medgidia) — cat. 52 kg, 
GHEORGHE TAPALAGĂ 
(Steaua) -— cat. 57 kg, PE
TRE COMAN (Steaua) — 
cat. 63 kg, PETRE POALE- 
LUNG1 (Oțelul Galați) — 
cat. 70 kg, ȘTEFAN TAM
PA (Steagul roșu Brașov)— 
.cat. 78 kg, ION POPESCU 
(Steaua) — cat. 87 kg, AN
DREI MAIND (Steagul roșu 
Brașov) — cat. 97 kq, ȘTE
FAN STÎNGU (Steaua) — 
cat. +97 kg.

Prima reuniune va avea 
loc vineri, în Sala spor
turilor din Timișoara, de 
la ora 17. întrecerile vor 
continua sîmbătă de la ora 
9 și 16 și duminică de la 
ora 9.

Sif in cel de al doilea meci voleibalistele
sovietice au

BRAȘOV, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). —

In cel de-al doilea meci sus
ținut de echipa reprezentativă 
feminină de volei a țării noas
tre, in compania formației si
milare a Uniunii Sovietice,

Derbiul de tenis Steaua-Dinamo 
va avea totuși loc 

• Ion Țiriac — indisponibil
Intîlnirea derbi a campio

natului republican de tenis 
pe echipe, Steaua — Di
namo va avea loc sîmbătă 
(de la ora 14,30) și dumini
că (de la ora 8,30 și 14,30) 
pe terenurile Progresul. A- 
nunțarea cu întîrziere a a- 
cestei partide de către zia
rul nostru se datorește In
certitudinii care a planat — 
pînă ieri — asupra desfă
șurării întrecerii. Clubul 
Dinamo ceruse forului de 
specialitate amînarea în-

tilnirii cu Steaua, de la 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
din cauza indisponibilității 
lui Ion Tiriac (scutire me
dicală din cauză de boală). 
Intrucît conducerea clubu
lui Steaua nu a fost de a- 
cord cu amînarea, Federația 
noastră de tenis a hotărit 
ca programarea inițială să 
fie respectată. In asemenea 
condiții, meciul «e va dis
puta, dar fără participarea 
lui Ion Țiriac.

învins cu 3-0
victoria a revenit din nou oas- 
petelor cu scorul de 3—0 (5, 15, 
7) după 72 de minute de joc. 
Aspectul partidei a fost mult 
diferit față de cel de marți 
prin aceea că jucătoarele noas
tre au început disputa cu mai 
mult curaj. Preluările au fost 
îmbunătățite, apărarea, ațît 
în linia a doua și mai ales a- 
ceea de la blocaj, a orientat 
intervențiile defensive.

Jocul bun prestat la primi-v 
rea serviciului șl la preluări 
a dat posibilitatea atacului de 
a fl mai variat. Lungi perioa
de de timp meciul a fost echi
librat, fetele noastre jucînd 
de la egal la egal cu experi
mentatele lor adversare. Cu 
ceva miai multă atenție la du
blarea blocajelor este sigur că 
formația română ar fi obținut 
mai mult, poate chiar o victo
rie, mai ales dacă ținem cont 
că în setul doi a condus cu 
14—7.

S-au evidențiat : Rîskal. Bul
dakova, Elnițkaia șl Smoleeva. 
de la învingătoare, întreaga e- 
chipă română dar în special 
Constantinescu, Goloșie, Flo- 
rescu și Bogdan.

CONSTANTIN f AUR

NICOI.AE


Derbiul
Dinamo—Steaua

în actuala ediție a campionatu- 
lui republican de polo au mai ră- 
mas de jucat încă 5 partide: Vo- 
ința Cluj — Rapid București (as- 
tăzi), Dinamo București — Steaua 
(15 octombrie), Ind. linei Timișoa
ra — 
Steaua 
Steaua 
Dintre 
tă este desigur întilnirea dintre 
Dinamo și Steaua (programată 
duminică în Capitală), care va de
cide pe noua campioană a țării.

înaintea mult așteptatului der-

Dinamo (17 octombrie),
— Rapid (22 octombrie) și
— f.C.F. (25 octombrie), 

acestea, cea mai importan-

ANDREI FOLBERT ALEXANDRU FODOR

REP. — Cînd ați jucat pentru 
prima dată în echipa națio
nală ?

FOLBERT: — în anul 1948, în 
partida România — Polonia des
fășurată pe terenul Doherty din 
Capitală.

FODOR: — în 1951, în cadrul 
unui turneu internațional dispu
tat Ia Budapesta, cu participarea 
reprezentativelor României, Polo
niei, Cehoslovaciei și UngarieL

REP. : — Care au fost cele 
mai mari satisfacții ca jucător 
de baschet f

FOLBERT: — Selecționarea în 
reprezentativa Europei, făcută în 
1955 la Budapesta, cu prilejul 
campionatului european. Atunci, 
evoluînd pe postul de conducă
tor de joc și avînd 1,77 m înăl
țime, am ocupat locul ai doilea

bi, clasamentul campionatului ara
tă astfel:
L Dinamo Buc. 14 15 1 0 162— 24 31
2. Steaua Buc. ÎS 14 1 0 141— 25 29
X. Rapid Buc. 16 1« 2 4 95— 57 22
4. Crișul Oradea 18 9 4 S 101— 72 22
C. Voința Cluj 11 8 1 8 ti—ms 17
«. I.C.F. 11 4 4 9 7»— 94 13
f. Politeh. Cluj 13 5 2 U 63—108 12
a. Vagonul Arad 18 4 2 U SO—US 14
S. Ind. linei Tim. 17 3 0 11 51-130 9

10. Mureșul
Tg. Mureș 18 0 1 14 O—IM 7

Și totuși Folbert și Fodor no au părăsit baschetul!
Maestrul emerit at sportului 

Andrei Folbert și maestrul spor
tului Alexandru Fodor, doi din
tre componentii „cvintetului de 
aur* al echipei Steaua (vă mai 
amintiți, desigur, de splendidele

O poveste adevărată 
c-o prelată și c-o fată...
!• DE CE S-A CERTAT FĂT FRUMOS 

» DOMNIȚA CU „MINI-JUPE" • CUM 
BABA PE FATA, TRANSFORMINDU-SE-N

CU ZMEUL? 
A SALVAT-O 
PRELATA ?

Cică era un împărat care avea 
• tată ca soarele de frumoasă și, 
pe deasupra, afurisita mai purta șl 
un pîrdalnlc de „miui-jupe", că să
getați cădeau toți fill de împărați 
cînd o priveau. Venindu-1 vremea 
de măritat, șl neștiind cui s-o dea, 
împăratul chemă la el 
rele sfetnicilor.

— Bătrîne, începu 
venit vremea să-mi 
După cine s-o dau ?

— După mine...
— Cum după tine, Satană ?1 strigă 

mîniat împăratul.
— Vreau să spun că după mine (o 

celui pe care en 'îl 
cu mărul de aur.

— Așa să fie l 
țări împăratul.

A doua zi, coadă 
mare sub fereastra 
fetei de împărat. Trec 
o sută, trec două, ni
mic I Către seară, iată că vine șl 
Făt Frumos, urmat îndeaproape de 
Zmeul-Zmellor. Domnița la mărul 
și îl aruncă. Sare la cap Făt Fru
mos, sare șl Zmeul, își ciocnesc 
scăfîrliile șl mărul cade jos, nea
tins.

Pe ăștia doi nu-1 mal bagi du- 
țlpă împăratul, 
măria ta. răs- 
facem

pre mal ma-
tmpăratul, a 
mărit fata.

mîniat împăratul.
Întoarse sfetnicul) fata 
celui pe care ea H va

trebuie dată 
poem in cap

ho-

.Rețeta" e următoarea: se iau 1* 
metri de pînză sintetică, se înfig 
cițiva țăruși tn gazonul stadionu
lui „23 August”, se întinde (ușor) 
materialul peste el, și cînd s-a ru
menit bine...

— Cine, mătușă î
— Iarba, iubitule. Sau crezi că 

experimentele se fac pe ploaie t
— Pe mine, cam așa mă ducea 

mintea.
— Nu, frumosule 1 Experimentele 

se fac vara, pe soare I S-a încins 
iarba sub prelată șl a îngălbenit... 
Ura I Se respinge propunerea t

— Și dacă experimentele S-ar 
face pe ploaie ?

— Ca să-l plouă pe bieții 
Frumos, Făt

spectacole realizate de Folbert- 
Fodor- Niculescu- Nedef-Novacek), 
s-au retras din activitatea com- 
petitfonală. Un eveniment care 
face să ne revină în minte mult 
aplaudatele lor apariții în repre
zentativa României și în forma
ția Steaua.

Desigur, părăsirea arenei com- 
petitionale de către doi sportivi 
prezenti in echipa națională mai 
mult de un deceniu, nu poate 
fi trecută cu vederea (și sperăm 
că federația și clubul Steaua le 
vor acorda onorurile cuvenite în 
mod public). Iată de ce, îptîlnin- 
du-i zilele trecute și adresîndu-le 
felicitări pentru prodigioasa lor 
activitate, am ținut să le adre
săm cîteva întrebări. Să trecem, 
insă, la .concret*:

REP.: — Cînd și unde ați în
vățat să jucați baschet î

FOLBERT: — In 1947, la CAST 
Olimpia-București, unde erau pro
fesori soții Loșniuv.

FODOR : — în 1944, la Gimna
ziul romano-catolic din Tg. Mu
reș, sub îndrumarea prof. Rajkay.

în clasamentul coșgeterilor, la trei 
puncte de cehoslovacul Skerik 
(2,00 m), care juca pivot

FODOR: — Victoria realizată 
de echipa României asupra repre
zentativei U.R.S.S., la București, 
pe stadionul Republicii, în anul 
1957.

REP: — Și._ cele mai mari 
deziluzii î

FOLBERT: — Necaii ficarea in 
1952, la Helsinki, pentru Jocu
rile Olimpice.

FODOR: — Pierderea, la Bucu
rești (1 martie 1959), a meciu
lui cu Honved, în cadrul .Cu
pei campionilor europeni*. Ceda
sem la Budapesta la numai un 
punct și eram siguri de califi
care. Dar...

REP.:— De cîțiva ani, sînteți 
și antrenori. Ce satisfacții ați 
avut pînă acum în această acti
vitate ?

FOLBERT: — Antrenînd echipa 
Academia 
jucat în 
reușit să 
natul de

militară (n. r.: a și 
cadrul formației), am 
o «aduc* din campio- 
calificare, trecînd prin

divizia B, pînă în divizia A. O 
altă satisfacție, am avut-o 
I960, cînd echipa de tineret a 
României, antrenată de mine și 
de prof. Ion Petruțiu, a învins 
selecționatele omonime ale Cubei 
și Poloniei.

FODOR: — Valoarea și per
spectivele juniorului Armand 
Andronefecu, „crescut" de mine, 
mi-au dat multe satisfacții (n. r.: 
intr-adevăr, Andronescu este un 
element deosebit de talentat și 
cu o tehnică apreciabilă pentru 
vîrsta lui).

REP.: — Ce aveți de gînd să 
faceți pentru a contribui la dez
voltarea baschetului românesc ?

FOLBERT : — Actualmente, sint 
antrenorul centrului de mini- 
baschet al clubului Steaua. Este 
o activitate plăcută și, dacă voi 
găsi și sprijinul material nece
sar (n. r.: terenul are panouri 
cu dimensiuni regulamentare pen
tru mini-baschet, dar mingile con
tinuă să constituie o problemă), 
sint convins că voi face o trea
bă bună.

FODOR: — Mă străduiesc ca 
cei cîțiva jucători dotați, pe ca- 
re-i pregătesc în cadrul echipei 
de 
că 
în 
un 
de 
după înălțime și... atît.

REP.: — Vreți să adresați cî
teva cuvinte cititorilor ziarului 
nostru î

FOLBERT : — îmi permit să 
vorbesc și în numele prietenului 
meu Fodor, cînd adresez cele mai 
calde mulțumiri celor care ne-au 
aplaudat din tribune și din par
tea cărora am simțit adeseori 
sprijinul și imboldul care ne-au 
dus la victorii.

REP.: — In numele prietenilor 
baschetului, îmi permit să vă 
mulțumesc pentru satisfacțiile pe 
care ni le-ați adus de atîtea ori 
și îmi exprim bucuria pentru 
faptul că nu ați părăsit acest 
frumos joc sportiv.

în

De

I
I
I
I
I
I
I

oameni?

FOILETON
Frumos !

— Să zicem 
ploua șl că 
s-ar dovedi a ______

— Bună pe 10 metri 
patrați, dar stadionul 
are mil 1 Cine cumpără

că l-ar 
prelata 

ti bună.

tineret Steaua, să-și însușeas- 
pînă la virtuozitate tehnica 

regim de viteză. Acesta este 
aspect neglijat, din păcate, 

antrenorii noștri care aleargă

D. STANCULESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

minică în echipă 1
—■ Nu-i mai bag, 

punde sfetnicul. Ce 
lata ?

— Ea spre cine a
— Spre am îndoi.
— Ei. bine, o va __

eel care irtii va acoperi mai repede 
gazonul stadionului cu o prelată l

—De aur, măria ta ?
— Nu, de plastic 1 E mal practic. 

Plouă, punem la repezeală prelata. 
Iese curcubeul, o strîngem. Cînd 
întră băieții Pe teren, gazonul e 
uscat 1

— Fără noroi, fără băltoace.„
— Fără. N-ai văzut tn ce hal a- 

rtta echipa după meciul cu Por- 
tocaliu-împărat ? Am terminat !

— Și eu am plecat, să le Spun 
ee «ți decretat...

Auzind porunca împăratului, Făt 
Frumos și Zmeul Zmeilor se avîn- 
tar., pe cal șl se duseră ca vîntul. 
Au mers el ce au mers, șl ’ 
răscruce de drumuri Zmeul

— Aici ne despărțim. Eu o 
■pre stingă.

— Eu, spre dreapta.
— Ăl de vine cu prelata...
— A lut sd fie fata l
Se îmbrățișează. își reped amical 

vreo trei buzdugane după ceafă și 
pleacă. Pe drum, Făt Frumos în- 
tîlnește o babă gîrbovă, care tot 
morfolea o lamă de .ciungam”.

— Sint Zîna-Zîneior! face ea.
— Observ... fn sfîrșlt, unde duce 

drumul ăsta ?
— Spre Comisia de tnvențti și 

Inovații a CNEFS-ulul.
— Nu știi, se ocupă de prelate ?
— De ani de zile 1
— și?
— Apă de ploaie t
— G“ata, mg <fuc după Zmeu. El a 

luat-o pe drumul cel bun.
— stal, Făt Frumos 1 Drumul pe 

oare a apucat Zmeul nu e bun, duce 
spre I.E.B.S.

— Nu Stil. I.E.B.S.-ul se ocupă și

zile. Dar, tot apa

însă cu

aruncat mfirul?

lua de nevasta

la o 
zice : 
apuc

atîta metraj? Cine își asumă riscul? 
Coplan, poate din film, că I.E.B.S.- 
ul, nu I

— O ultimă întrebare, mătuștcă: 
s-a încercat să se procure vreo do
cumentație tehnică de la o altă îm
părăție ?

— Nu s-a încercat. Făt Frumos. 
De ce să dăm buzna așa peste 0 
inițiativă, cînd putem foarte bine 
să primim o sarcină (concretă) în 
sensul ăsta ?

— Totuși, un concurs pentru con
fecționarea acestei prelate se putea 
da la ziar 1

— Ai umor, Făt Frumos. Ferice 
de fata care îți va da cu ionatanul 
de aur în cap I

— Mi a dat, mătușică, dar nu m-a 
nimerit. Șl nu pot lua fata pînă 
nu aduc prelata.

— Cunosc povestea...
Și baba se dădu de trei Or! peste 

cap, prefăcîndu-se Intr-o prelată 
mare și frumoasă. Dar nunta tot 
nu se făcu, câ Imediat apărură de
legații I.E.B.S.-ului și ai „Comisiei” 
care începură s-o experimenteze. Șt 
o mai experimentează și astăzi I...

Iar eu încălecat pe o prelată 
Și vă spusei povestea toată l

VASILE TOFAN

Activitate competițională de vîrf 
la scrimă

O dată cu lună octombrie, scri
ma românească cunoaște o acti
vitate tot mai febrilă. Se apropie 
perioada de vîrf. Despre această 
perioadă care coincide cu sezo
nul competițional de toamnă și, 
în parte, de iarnă, am purtat o 
discuție cu prof. D. Tepșan, secre
tarul general al F.R. Scrimă.

— Cu ce competiții mai impor
tante este punctată activitatea in
ternă ?

— In primul rind cu întrecerile 
din cadrul diviziei A Etapa a 
IV-a este programată în zilele de 
21 și 22 octombrie la Tg. Mureș. 
Apoi, pe 28—29 octombrie, o nouă 
etapă, a V-a, care va avea loc 
în Capitală. în fine, etapa a Vl-a 
din zilele de 12 și 13 noiembrie. 
Gazdă — orașul București.

In același timp, alte trei com
petiții vor reține atenția. Este vor
ba de finala „Cupei speranțelor' 
(București, 4—5 noiembrie), finala

„Cupei României" 
(București, 25—26 
noiembrie) și fina- 

campionatului 
pentru 
mari

1—3 de-

la 
republican 
juniori 
(București, 
cembrie).

— Dar pe plan 
internațional ?

in- 
este 

la fel de 
cuprinzînd

I

Emoții și... speranțe

el de prelate 2
— De ani de 

ploaie !
—- Formidabil !
•—Nu, maică, .___ ...... .

stal jos, frumosule, că nu te mă- 
nftieă nimeni. Șl, cum îți spuneam, 
de prelate se ocupă șt „Comisia” și 
I-E.B.S.-ul. Prima adună la dosare 
propuneri șl le studiază. A doua la 
'cunoștință de aceste propuneri și 
Je experimentează.
> — Propunerile de unrfe vin ?
i — De Pe la cetățeni, că n-or veni 
!de la specialiștii in fotbal ! Ăștia 
((specialiștii), au alte probleme de 
rezolvat : mal dreg un .lacăt”, mal 
întăresc un .beton", mal Iau de 
aici un .libero" șl-1 pun dincolo, 
chestii de astea t...
~ Ce se înttmplă cu prelata ?
— Cu prelata, dragul babei, nu se 

înttmplă nimic. Experimentele care 
m *M au scopul doar de a se face.

Sfi fie vrăjitorie ? 
birocrație t— Dar,

înaintea ultimei etape a campionatului
Ultima etapă a campionatului repu

blican pe echlpfe. Ultimul asalt al 
fruntașelor celor patru grupe pentru 
calificarea în turneul final — pe de 
o parte, — al formațiilor care se 
străduiesc să promoveze sau să evite 
retrogradarea dintr-o categorie în 
alta, pe de altă parte. Emoții și spe
ranțe mal mari sau mai mici, în 
funcție de poziția actuală în clasa
ment.

Etapa a Vl-a a campionatului se 
anunță pasionantă. S-ar părea că ac
tualii lideri ai celor patru grupe 
(București I, Galați I, Bacău șl Bra
șov) au cele mai multe șanse să ter
mine returul pe poziții fruntașe. Să 
nu uităm Insă că selecționatele Bucu
rești i. Bacău șl Brașov vor evolua 
In deplasare. Numai prima garnitură 
a regiunii Galați va urca ' ’ ’ *
rtnguluț propriu. Echipa 
care mai speră, va da tin 
decisiv la Ctmpulung Muscel. Oricum, 
toate cele 8 întîlniri ale ultimei etape 
promit dispute extrem de dirze. Mi
siunea arbitrilor-judecătorl va fi. 
deci, foarte grea, și tocmai de aceea 
el trebuie să dea dovndă de multă 
atenție șl, bineînțeles de obiectivitate.

Programul ultimei etape este urmă
torul : Crițana — București I ; Banat 
— Oltenia ; Galați — Cluj ; Argeș — 
Dobrogea ; Ploiești — Bacău ; Bucu
rești n — Galați n ; Mureș-A.M. — 
Maramureș; Hunedoara — Brașov.

treptele 
Dobrogel, 

examen

ARAD, 
trimisul n 
două vieți 
care una 
in fața 
reșteni, ec 
azi din no 
por teri cu 
cu A.S.A.

Dar, ati 
spectatori 
vească cu 
aceste sup 
experiență, 
ca temerile 
confirmate 
deplin” pei 
fost confirt 
nute nivel 
cele două < 
gazde) a 
îmi și pri 
„Acesta nu 
am asistat 
nesc, lipsit 
acțiuni. U.1 
incit spectc 
Plotos nem 
tacolul" ce 
niire atit p 
gazdă de < 
de a lega j< 
pericol că 
propriu ar 
nală. Aceai 
bine organi 
Bartok, Ti 
strămau la 
16 m anemi 
tțxtiliștilor) 
periculoase, 
Raksi și Dl

BAC
BACĂU. 

Stadion „23 
lentă, 7 000 
de cornere 
Bacău.

DINAMO 
Panait 8, b 
ghiar 8 — 
tatu 8), Ne 
Dembrovsch 
mănescu 5.

STEAGUL 
— Campo I 
■Rusu 8 — 
Iordache 7 ■ 
Necula 4), C

Arbitru : ( 
★ ★★★.

Au 
din 11 
giubei 
87).

Pe stadion: 
cat pentru a 
victoriei". E 
că și fericii 
preluat-o de 
tru motivul 
ideal desfăși 
namoviștilor 
casă. Pînă a 
la Bacău, ev 
fășurat cam
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înscri 
m), I 
(min

I

— Calendarul 
competițiilor 
ternaționale 
și el 
bogat,
cinci întîlniri. Pri
ma va avea loc 
chiar sîmbătă și 
duminică, la Mag
deburg. 
țîonalul 
floretă 
spadă 
de Federația 
scrimă a R. 
Germane. Noi vom 
participa cu Adria
na Moroșan, Ro- 
dica Văduva, Su- 
zana Saplontai, 
Anton Pongraț și 
Constantin Duțu, citeva din ele
mentele de perspectivă ale scrimei 
românești. Vor urma două turnee 
programate la aceeași dată, 28-29 
octombrie: la Florența, „patrulate
rul" de floretă băieți-tineret, Ita
lia — România — Ungaria — R.F. 
a Germaniei. Inițial trebuia să 
aibă loc un meci bilateral Italia 
— România, revanșa întîinirii de 
anul trecut, de la București. Fap
tul că s-a ajuns la un „patrulater” 
constituie un prilej binevenit de 
verificare a tinerilor noștri flore- 
tiști intr-un concurs, evident, mult 
mai dificil. Concomitent, în Polo
nia, probabil la Poznan, alți tineri 
floretiști români vor participa la 
un turneu care se anunță foarte 
interesant. Pentru aceste două 
întreceri am selecționat un număr 
de 12 floretiști, printre care M. 
Bănică, C. Chișu, A. Ștefan, C. 
Niculescu, N. Dumitrescu, Al. Mi- 
clăuț ș.a.

Celelalte întîlniri internaționa
le sint programate luna viitoare: 
4 și 5 noiembrie, un turneu de

Este tradi- 
turneu de 

fete și de 
organizat 

de 
D.

Luptă strinsă pe planșă, pentru fiecare tușă. 
Asemenea „faze* sperăm să vedem și cu prilejul 
bogatului sezon competițional care începe— 

Foto: A. Nea;’u
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CLUJ, 12 
trimisul nost 
didă după-a: 
venit să as: 
două echipe 
15 000 de sp 
sperat să va 
tivă dîrză, -ț 
ților unor j 
căror arme c 
seamă elanul 
viu disputat, 
aspect tehni 
nu se prea î: 
ranțele au f 
tru clujeni, 
este victoria

Meciul a 1 
țări și dacă 
parație cu o 
doi competit 
vertizați pen 
tivitate, dac; 
ficați. Am as 
joc din actui 
mația are la 
lent, pasele 
pe adresa a 
țiile" de șut 
rător de mul 
lui. Cei 20 d< 
parcă uitase: 
ca țel înscrii 
fel, e greu de 
portari să ni 
în 45 de mi 
cuitdă. craioi

Isabie în R.D. Germană, iar între 
18 și 23 noiembrie, la București, 
un mare turneu, la toate probele, 
cu participarea reprezentanților 
cluburilor militare din Polonia, 
U.R.S.S., România și Ungaria. Aș 
putea spune, cel mai mare con
curs internațional al sezonului.

I
Deocamdată, clasamentul campiona

tului arată astfel :

13 
13
7
7

1 71:32
• 1 68:45
• 4 S5.-5S 
S 4 28:»2

CATEGORIA A

Grupa I

CATEGORIA B

1. București I 5 4 0 1 70:40 13
2. Olteni» 5 3 0 2 58:52 11
3. Banat 5 2 0 3 53:57 9
4. Crișana 5 19 4 39:71 7

Grupa a H-a

1. Galați i 5 2 1 2 55:53 10
2. Argeș 4 2 4 2 43j43 8
3. Cluj 4 2 0 2 40:48 8
4. Dobrogea 3 11 1 36:30 6

I

1. 
2.
3. 
*.

1. 
2.
3.
4.

Grupa I
Bacău 5 3
București n 5 3
Ploiești 5 2
Galați II 5 0

Grupa a n-a

Brașov 5 4
5
5
5

4
1
1

Mureș-A.M. 
Mara nutreț 
Hunedoara

R. C.

— Considerați că reprezentanții 
noștri pot încheia cu un bilanț 
pozitiv aceste confruntări sportive 
internaționale ?

— Țintim, firește, să ne situăm 
printre fruntași în toate concursu
rile și turneele amintite. Mai pre
sus insă de rezultate vrem să ve
dem cum se comportă mulți din
tre tinerii noștri scrimeri In care 
ne-am pus foarte multe nădejdi. 
Altfel spus, aceste întreceri vor 
constitui un prim criteriu de se
lecție în vederea principalelor 
competiții ale anului 1968, pentru 
C.M. de tineret și, intr-o perspec
tivă mai largă, pentru J.O. din 
Mexic.

TIBEK1U SIAM A
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aua își menține poziția de lider
iza a doua... Final dramatic la Constanța

de 
ită l 
dint 
pital 
buci 
ezei 
or s 
jartii 

erca 
ă p: 
pecț 
stub 
i m 
să 
m , 
ele 
de r 
:at 
ebi 
triti 
onic 
tdev 
băt 

ate 
e sl< 
ti zg> 
„spe< 
mulțu 
tchipc 
doar 
real 
teren 

adițio- 
ispeții,
(unde 

h de- 
lui de 
tac ale 
itacuri 
Ies de 
ți me-

0) 
r0)

min
ut și 
vatac 
oca- 
blo- 

i de 
Du- 
'api- 
i in 
. 26, 
prea 
iili- 
ireu 
OCUl 
iasă 
țcau 
vin- 
reze 
iut. 
izc. 
?or, 
?ua 
.za, 
.re, 

.. urilor. 
A.S.A. probabil, mulțumită de 
perspectiva unui punct, se beto- 
nează in apărare, reducind cu to
tul motoarete in atac. In schimb 
U.T.A., beneficiind probabil de 
sfaturi competente, dar și de îm
prejurarea amintită, trece la atac 
și supune timp de 20 de minute 
"iunui presing puternic întreaga e-

IREZISTIBILI PE TEREN PROPRIU
). — 
exce- 

raport 
inamo

Kis 8, 
, Ma- 
5 Vă

ii 7, 
î, Co-

ache 9 
ma 6, 
seu 8, 
ain. 37

raiova

DINAMO BACĂU 3 (0) 
STEAGUL ROȘU 1 (1)

in. 15
Ru-

(min.

>-a ju- 
„piesa 
plasti- 
re am 
>r pen- 
izează 
r di
lute a- 
;le de 
a des- 
aariile

pieselor în 2 acte. în primul act, 
gazdele au pornit, aproape de 
regulă, cu stîngul, trecîndu-și 
spectatorii prin cumplite și dra
matice emoții. în „actul II", iu
reșul băcăuan s-a dovedit cu re
gularitate matematică irezistibil, 
spulberînd toate obstacolele, în- 
torcind tabela de marcaj, întor- 
cînd soarta unor meciuri virtual 
compromise (vezi partidele cu 
U.T.A., Universitatea Craiova), 
forțînd cu o decizie furibundă 
victoria.

Aceeași „piesă" s-a jucat azi. 
Prima repriză a fost dominată de 
personalitatea echipei brașovene, 
care a marcat un gol prin Pes- 
caru (penaiti transformat în min. 
15, la un henț în careu al Iui Pa- 
naii) și a evoluat cu dezinvbl- 
tura unui „Irate mai mare' care 
tehaperează surîzînd intențiile 
„agresive” ale fratelui măi mic. 
tn această repriză, brașovenii pu
teau să-și asigure victoria. Au

dențesc sub semnul bătrîneții
de la 
splen- 
nă au 
celor 

troape 
iii au 
spor- 

bilită- 
i, ale 
bună 
meci 

:ă sub 
►sebite 

spe- 
Pen- 

sfacție 

aștep- 
com- 

Dx cei 
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Afir- 

foarte 
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imita- 
supâ- 

erenu- 
cîmp 

x3 are 
Alt- 

»i doi 
licitați 
za se- 
s aici

UNIV. CLUJ 1 (1)
UNIV. CRAIOVA 0

un șut pe spațiul porții, iar gaz
dele doar două (o dată din lovi
tură liberă). Nici nu e de mirare 
cînd echipele joacă numai cu 
2.—3 oameni în atac. Ba, craio- 
venii, pentru un „egal" au contat 
în față doar pe Sfîrlogea pen
tru că Niță a făcut figurație iar 
Deselnicu și Cîrciumărescu aler
gau prin apropierea limiei de 
centru. Universitatea Craiova 
este într-o vizibilă scădere de 
formă.

Dar gazdele? Ce au făcut clu
jenii pe teren propriu? L-au re
tras pe Oprea în linia de mijloc 
(ah, ideile astea tactice!), iar I- 
vansuc a venit și el foarte mult 
înapoi. Totul a rămas pe seama 
lui Szabo și Adam. Curat joc 
ofensiv! în această stranie așe
zare acțiurâle de atac au deve
nit niște necunoscute. în rest, 
după cum spuneam, s a jucat 
„bătuta pe centru”.

O singură dată. Oprea a pasat 
foarte bine în diagonală la Angele- 
scu. Acesta a intrat în careu, și 
de la 14 metri, din unghi a șu
tat sus la colț, surprinzîndu-1 pe 

chipă oaspe, masată in propriul 
teren. Inevitabil, apare și golul: 
în min. 52 Petescu execută o lo
vitură liberă de la 30 m pășind 
lui Schiopu, iar acesta prelungește 
la Chivu, care, profitind de luflul 
lui Toth, trimite balonul in poaită 
de la 4 m. In min. 67 Schiopu 
majorează scorul la 2—0, reluînd 
in poartă cu capul o pasă a lui 
Chivu. Oaspeții iși dau seama că 
pot schimba soarta partidei nu
mai ieșind la atac și astfel, un 
contraatac al lui Micu se încheie 
cu un șut foarte periculos, dar 
mingea șterge prin lateral bata 
transversală, iar in min. 78 la tin 
corner executat de Raksi, Czako 
(A.S.A.) înscrie nestingherit cu 
capul, tn min. 82 un șut puternic 
al lui Ferenț este reținut cu di
ficultate de Gornea. Si astfel, re
priza a doua a reabilitat intrucit- 
va noțiunea de meci de fotbal, de 
divizia A. Ce facem insă că am a- 
sistat și la repriza I, pe care n-o 
putem omite...

Arbitrul Gh. Popovici (ajutat la 
tușă de A. Munich și de Fr. Co
loși)

U.T.A. : Gornea 8 — Birău 6, 
Bacoș 6, Lereter 6, Czako 11 7 — 
Petescu 5, Mețcas 5 (Domide min. 
77) — Schiopu 8, Pop 5, Axente 7, 
Chivu 7.

A.S.A. TG. MUREȘ: Bai 6 — 
Bartok 6, Tîmpănaru 7, Toth 7. 
Czako 5 — Dodu 7, Siko 6 — 
Micu 5 (min. 68 Ferenț), Raksi 7, 
Dumitriu III 7, Ciutac 5.

C. MACOVEI

„dansat" însă prea mult, n-au ju
cat cu convingere în situații de 
contraatac foarte avantajoase și 
s-au mulțumit cu un 1-0 care la 
Bacău nu înseamnă — ne-am 
convins — mai nimic. în repriza 
a doua sens unic: băcăuanii a- 
tacă în trombă, în 6-8 oameni, 
transfolmînd poarta lui Adamache 
într-o țintă de tir. Logic, bravul 
stegar este în cele din urmă în
vins de șuturi imparabile (min. 
70 — Panait. „gol mare" reali
zat printr-o bombă de la 18 m, 
in vinclu, Rugiubei — min. 80 și 
Nedelcu — min. 86, acest din ur
mă gol fiind după părerea ob
servatorului federal, Mihai Flo
rian, ca și a semnatarului acestor 
rînduri, fructul unui ofsaid). A- 
ceastă greșeală de arbitraj nu 
pune în discuție victoria absolut 
meritată a băcăuanilor, ea șter- 
gînd însă... cea de a 5-a steluță 
de pe „epoletul" conducătorului 
de joc, O. Comșa — Craiova, 
care pînă în acel moment a ar
bitrat foarte bine.

Concluzia meciului: la Bacău, 
dinamoviștii nu._ iartă pe ni
meni.

MARIUS POPESCU 
redactor la revista „Fotbal"

Pilcă. Era minutul 29 cînd s-a 
marcat golul. Lă această fază am 
mai adăuga o combinație între 
Adam-Ivansuc, o întoarcere peste 
spate a lui Sfîrlogea. $i cu asta 
am epuizat tot ce a fost pozitiv, 
în rest, nimic! Ba era să uităm 
că Adam (min. 40) — singur cu 
portarul, Szabo (min, 69) și I- 
vansuc (min. 85) au ratat din 
poziții excelente ca niște începă
tori. Am spus prea multe despre 
acest joc și să încheiem cu ar
bitrajul. Al. Toth (Oradea), dele
gat în ultimul moment, a condus 
în nota mediului (vedeți notele 
jucătorilor) și i-am dat cu indul
gență ★★★. De ce? Pentru că a 
penalizat un henț involuntar, a 
trecut cu vederea faultul asupra 
lui Sfîrlogea la 16 m, a fluierat 
ofsaid cînd nu era și i-a favori
zat puțin pe clujeni.

UNIVERSITATEA CLUJ: Rin- 
gheanu 7 — Codrea 6, Pexa 6, 
(min. 44 Mustățea 6), Anca 6, 
Cimpeanu 6 — Angelescu 5, Ne- 
șu 7, Oprea 5, Ivansuc 6, Adam 
4, Szabo 4.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Pilcă 6 — Mihăilescu 5, Bîtlan 6, 
Marin Marcel 7, Deliu 5 — Strim- 
beamt 5 (min. 53 M. Popescu 4), 
Ivan 6, Niță 4, Deselnicu 4, Sfîr
logea 6, Cîrciumărescu 5.

CONSTANTIN ALEXE

CONSTANȚA, 12 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Meciul din
tre Farul și Steaua nu și-a dez
mințit calificativul de adevărat 
derbi al etapei. Urmărind în egală 
măsură un rezultat favorabil cele 
două echipe au aruncat în luptă 
toate forțele de care dispun, au 
făcut o mare risipă de energie, 
disputa lor fiind — îndeosebi în 
repriza secundă — de un rar dina
mism, cu schimbări surprinzătoare 
de scor și punctată, adesea, cu 
momente de veritabil spectacol fot
balistic.

Evoluînd pe teren propriu, for
mația constănțeană avea de Ia bun 
început Șanse mai mari pentru ob
ținerea victoriei. Pe parcursul în- 
tilnirii ea și-a materializat aceste 
șanse, reușind în două rînduri să 
preia conducerea, la două puncte 
diferență. Dâr pe cît de greu au 
realizat localnicii acest avantaj, pe 
atît de ușor l-au cedat, ultima oară 
chiar în finalul partidei, cînd ni
meni nu se mai aștepta la vreo 
răsturnare a situației. Desigur, a 
fost dureros pentru constănțeni să 
se vadă egalați, după ce au condus 
pînă în min. 84 cu 4—2. Dar, în- 
trucitva, ei și-au meritat soarta, 
tocmai pentru că în acele ultime 
minute ale partidei, cînd credeau 
că au victoria în buzunar, și-au 
permis să ia jocul mai puțin în 
serios, să fie mai puțin atenți în 
fazele de apărare. Și astfel, adver
sarii lor, speculîndu-le la maximum 
greșelile, au înscris rapid două go
luri, restabilind un echilibru pe 
tabela de marcaj, echilibru care, 
de altfel, s-a manifestat și in ra
portul de forțe de pe teren.

Deși obținut in-extremis, rezulta
tul final de 4—4 este — după pă
rerea noastră — echitabil, deoarece 
ambele echipe s-au comportat Ia 
același nivel. Au avut pe rlnd oca
zii clare de a înscrie și alte goluri, 
iar ușoara dominare a Farului in 
repriza a Il-a a fost compensată de 
bucureșteni printr-un mai bun joc 
de cimp și o tactică superioară.

ConStânțenii au început partida 
în așezarci 4—3—3, Antonescu re-

„Puteți să denumiți cum do
riți joaca acestor băieți, dar să 
nu-i spuneți fotbal". Cuvintele 
ne-au fost adresate ieri de către 
un necunoscut din tribunele „Re
publicii", la șfîrșitul partidei 
Progresul — Petrolul.

Tot drumul, pînă la redacție, 
ne-am gîudit la ele. Rememo- 
rîndu-ne cele văzute timp de
90 de minute, am ajuns la con
cluzia că „joaca" de pe gazo
nul umed al stadionului din
Dealul Spirii nu numai că n-a 
adus nici un moment a fotbal,
ci a semănat mai curînd a anti- 
fotbal.

în ultima vreme jucătorii noș
tri, cel puțin aceia care au evoluat 
la București în meciurile de cam
pionat, ne-au făcut să uităm su
perlativele.

Ce s-ar putea spune despre 
partida Progresul—Petrolul î

A fost o luptă surdă pentru un 
balon „neascultător", ce se izbea 
de picioarele unor jucători cer
tați cu cele mai elementare re
guli ale acestui sport. Tehnică ? 
Precizie? Concepție de joc? Șuturi 
pe poartă ? Nu I în schimb, pase 
la adversar, baloane în... înaltul 
cerului, faulturi, vociferări la de
ciziile arbitrului. Iată numai o 
parte din partitura fotbalistică 
oferită de jucătorii Petrolului și 
Progresului. Toate acestea sub 
ochii calmi ai profesorilor Ier 
care, de pe marginea terenului, 
nu uitau să le transmită din 
cînd în cînd indicații... Dar 
jocul și-a urmat cursul obișnuit 
în atmosfera de somnolentă, tul
burată doar de intrările „sigure" 
ale lui Peteanu, pe de o parte, 
și ale lui N. lonescu, de cealaltă 
parte, care mai tot timpul au ur
mărit picioarele lui Grozea și Ba
dea, ale lui Țarălungă și Mate- 
ianu. Și pentru că sîntem la a- 
cest capitol ne întrebăm: „Cînd 
se vor hotărî, în sfîrșit, arbitrii 
noștri ca în locul noianului de 
ultime avertismente, să poftească 
acești jucători pe tușă ?* Nu de 
alta, dar poate astfel ne vom de
barasa de cei care strică jocul 
și care recurg la asemenea ma
nevre, pentru a-și suplini nepri-

FARUL 4 (1)
STEAUA 4 C0)

tras avînd sarcina de a-1 anihila pe 
Constantin, sarcină de care tînărul 
jucător s-a achitat tu brio. Păzit 
cu strășnicie, Constantin nu și-a 
mai putut îndeplini rolul de coor
donator al atacului echipei sale, 
ceea ce a făcut ca în prima repri
ză — și intr-o bună parte din cea 
de a doua — acțiunile înaintașilor 
bucureșteni (din rindurile cărora 
Sorin Avram a fost din nou în zi 
slabă) să fie lipsite de claritate. In 
toată această perioadă, oaspeții au 
periclitat de foarte puține ori poar
ta apărată de Manciu, cel mai se
rios, făcînd-o în min. 43, cînd Ia 
o centrare a lui Sătmăreanu, Voi- 
nea a trimis cu capul mingea spre 
păianjen, dar portarul constănțean 
a respins ca prin minune in corner, 
în schimb, gazdele cu Manolache 
intercalat deseori ca vîrf de atac, 
au înscris primul gol încă din min. 
7 prin Tufan (Haidu a prins min
gea, apoi a scăpat-o in poartă) și 
în continuare au avut multe alte 
ocazii favorabile. Ei au reușit să-și 
mărească avantajul imediat după 
pauză, în min. 47, cînd Kallo a fă
cut un adevărat slalom printre a- 
părătorii adverși și a centrat pre
cis spre Iancu, care din plonjon 
a înscris cu capul un gol de toată 
frumusețea.

Spectrul înfrîngerii ii face pe 
militari să joace mai decis și ei 
trec în ofensivă cu toate forțele, 
inclusiv fundașii de margine. Un 
luft al lui Tilvescu, în min. 59, îi 
dă posibilitate lui Voinea să redu
că din handicap ; iar la o lovitură 
liberă executată de Vigu, în min. 
68, Soo reia mingea cu capul în 
plasă, aducînd egalarea. în această 
perioadă de cca 20 de minute, în 
care a avut inițiativa, Steaua mai 
putea înscrie alte două goluri, dar 
o dată mingea lovită cu capul de 
Constantin a trecut cu puțin pe

FĂRĂ FOTBAL!
P ROG RE SUL 1 (0)
PETROLUL 0

ceperea fotbalistică. Socotim că 
este de datoria noastră să-i fe
rim pe tinerii jucători (Grozea, 
Oprișan, Mămdoiu, Țarălungă) — 
în cazul de fată — pe care spe
răm să-i vedem în anii următori 
elemente de bază ale fotbalului 
nostru, de cotonogarii de profe
sie.

Evoluția celor două formații, 
ambele cu multe simpatii în rîn- 
dul publicului, nu s-a ridicat 
peste nivelul unei partide de 
categorie raională (să ne scuze 
„raionul").

Singurul gol al acestui meci fără 

PREMIAȚI LA LOTO-PRONOSPORT
Pe tabelul marilor premiați din 

ultima vreme continuă să se în
scrie, săptămină, de săptămînă, 
marii cîștigători de la sistemele 
de joc LOTO-PRONOSPORT.

Pe primul plan desigur că se 
situează cele 27 de autoturisme 
atribuite la concursul excepțional 
Pronoexpres din 24 septembrie 
a.c., care a oferit și 50 de excursii 
duble, cu petrecerea Revelionului 
la BRAȘOV.

în rîndurile de mai jos vom 
aminti pe marii cîștigători din ul
timele zile. Astfel, omologarea 
tragerii LOTO din 29 septembrie 
s-a soldat cu un premiu de 72.482 
Iei la categoria I (bilete întregi), 
care a revenit participantului MA
RIN CONSTANTINOFF din Bucu
rești.

Ultima omologare la concursu- 
) rile PRONOSPORT ne-a adus un 

nou mare premiat : Emeric Gabor 
j din Tg. Secuiesc — regiunea Bra- 
| șov, care la concursul din 1 oc

tombrie 1967, a obținut un autotu- 
I rism „Skoda 1000 M.B.” și premii

lingă poarta goală (min. 64), iar a 
doua oară Manciu a deviat excep
țional. în corner, balonul expediat 
de Soo. Văzindu-se egalați, local
nicii preiau frînele jocului. Ei con
struiesc citeva excelente acțiuni 
ofensive și reușesc să finalizeze 
două din ele : în min. 74 prin 
Zamfir (din pasa lui Iancu) și in 
min. 78 prin Kallo (ieri deosebit de 
activ). Siguri de victorie, constăn- 
țenii slăbesc iarăși ritmul, ceea ce 
dă posibilitate oaspeților să-și joace 
ultima carte. Scăpat din strinsoa- 
rea lui Antonescu, Constantin (luat 
în primire cu mai puțin succes de 
Mareș) devine un real pericol pen
tru gazde. în min. 84, „profesorul” 
se lansează pe partea stingă și iin 
apropierea liniei de corner dă o 
pasă strașnică proaspătului intrat 
în joc Tătaru II care înscrie cu 
un șut sec. Trei minute mai tirziu. 
Sătmăreanu (neatacat de Kallo) 
pătrunde spre careul advers și din 
centrarea sa Voinea trimite balonul 
în plasă. Demoralizați, localnicii 
sînt pe cale de a mai primi un gol, 
în penultimul minut, dar Constan
tin — scăpat singur spre poartă — 
este faultat de Mareș, la marginea 
careului.

în acest final de-a dreptul dra
matic, bucureștenii au reușit, astfel, 
să salveze un punct din cele două 
care păreau la un moment dat ire
mediabil pierdute și chiar să a- 
menințe cu un succes deplin.

Arbitrul Iosif Ritter (Timișoara) 
a condus in general corect, totuși, 
trebuie spus că s-a lăsat influențat 
în citeva rînduri de unii jucători. 
★★★★

FARUL : Manciu 7 (din min. 74. 
Uțu 5) — Georgescu 5, Tilvescu 7 
Mareș 6, Dumbravă 6 — Antones
cu 8, Koszka 9 — Tufan 7, Mono- 
lache 5 (din min. 70, Zamfir 8), 
Iancu 7, Kallo 7.

STEAUA : Haidu 6 (din min. 51, 
Suciu 6) — Sătmăreanu 8, Hălmă- 
geanu 6, D. Nicolae 6, Vigu 6 — 
D. Popescu 6, Negrea 6 — S. A- 
vram 5 (din min. 77, Tătaru II), 
Constantin 8, Soo 7, Voinea 8.

CONSTANTIN FTRANESCU 

istoric a fost marcat de Țarălungă 
în min. 77. Au urmat îmbrățișă
rile de rigoare, felicitările și — 
conform regulamentului — cele 
două puncte (marele coșmar al 
fotbalului nostru!) care au intrat 
în seiful goluț al bancarilor.

Au jucat (este un fel de a 
spune I) formațiile :

PROGRESUL: Mîndru 6 — V. 
Popescu 5, Măndolti 6. Peteanu 
4, Colceriu 5 — Neacșu 5.
Șoangher 6 — Oafdă 6, Mateianu 
6, I. Popescu 5 (min. 60 Matei), 
Țarălungă 6.

PETROLUL: lonescu 7 — Puți 
6, N. lonescu 4, Florea 5, Mo- 
canu 5 — Dincută 4 Dragomir 
6 — Oprișan 6, Grozea 6. Dridea 
I 5, Badea 6.

A condus arbitru] Cornel Ni- 
tescu — Sibiu — ★★★•

CRISTIAN MANTU

în bani in valoare de 80.253, in 
total 137.753 lei.

Și lozul în plic a fost bogat în 
cîșliguri de valoare. Astfel, nu
mai la capitolul „AUTOTURISME” 
au fost atribuite șase asemenea 
premii în cursul săptăminii tre
cute. Ele au revenit următorilor 
participanți: Roza Hlihor din
București „Skoda 1000 M.B.“, Ti- 
beriu Șerban din Oradea și Marin 
Turcu din Brașov, cite un „Fiat 
850“, Ilie Petculescu din București, 
Leonte Leucic din Ocna de Fier 
— Reșița și Nicolae Cercel din co
muna Brezoi, regiunea Argeș, 
cite un autoturism „Trabant 601”.

O parte dintre acești cîștigători 
și-au primit premiile ieri în pauza 
meciului Progresul — Petrolul dis
putat pe stadionul Republicii.

• Tragerea LOTO de astăzi 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-Pronosport.
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Soluții diferite 
în pregătirea olimpicilor

Real Madrid s-a calificat cu emoții, 
după prelungiri

Săptămîna preolimpică de la 
Mexico reprezintă un excelent 
test al adaptabilității sportivilor 
la altitudini neobișnuite pentru 
ei. Viitoarele Jocuri Olimpice 
pun probleme de aclimatizare — 
mai mult sau mai puțin grave 
— majorității loturilor participan
te. Se află în situație avantajată 
acele țări al căror relief geogra
fic îngăduie antrenamente pre
gătitoare la mare altitudine. Dar 
chiar și în acest caz, soluțiile 
adoptate nu sînt identice.

Cu aceste precizări își începe 
Philippe Melchior, de la Agenția 
„France-Presse", reportajul dedi
cat preparativelor olimpice :

.Franța, de pildă, și-a instalat 
la Font-Romeu (1850 m. alt.) un 
centru sportiv complet de pre
gătire. Respectul fată de deta
liile importante a impus soluția 
trimiterii sportivilor francezi — 
care au beneficiat de antrena
mentul la altitudine — cu avio
nul spre Mexico direct de la cen
tru. Directorul tehnic, Robert 
Bobin, consideră că după 15 zile 
de stat la înălțime, reîntoarcerea 
la nivelul mării, chiar de scurtă 
durată, ar fi nefastă sportivilor. 
După cum se vede, în tabăra 
franceză nici un amănunt nu este 
lăsat la voia întîmplării.

Conducătorii sportivilor ameri
cani tratează problema cu aceeași 
seriozitate. Sportivii din S.U.A. 
nu vor sosi la Mexico decît cu 
trei zile înainte de festivitatea 
de deschidere. Dispoziția aceasta 
a surprins, întrucît americanii ar

Furtuna
SCRISOARE DIN CANADA

deasupra arțarilor
Marile competiții hocheistice 

din ultimii ani n-au prea răsfă
țat cu laurii succesului pe repre
zentanții Canadei. Situație de-a 
dreptul dureroasă pentru aceștia, 
știut fiind că în „țara arțarilor" 
hocheiul este sportul național, mal 
mult chiar, o mîndrie națională. 
Anul trecut, la C.M. de la Viena, 
bocheiștii canadieni n-au reușit 
să sărbătorească cu o victorie 
centenarul țării lor, deși se pă
ruse că s-a făcut totul pentru ca 
mult așteptata revanșă în fața 
europenilor să se producă în sfîr
șit.

Acum totul trebuie luat de la 
început și — s-o spunem fără în
conjur — în condiții mai dificile 
decît acum un an. Motivul ? Dis
pariția mai multor jucători de 
bază ai echipei de la Viena. Nu 
facem o. simplă figură de stil 
spunînd că o adevărată furtună 
s-a abătut peste arțarii naționalei 
canadiene, iar frunzele s-au răs- 
pîndit pînă departe. Este cazul 
faimoasei apărări de anul trecut, 
din care Begg, O’Malley, McKen
zie și Conlin au trecut la noul 
club profesionist american „North 
Star" (Minnesota). Tot acolo joacă 
acum înaintașii Deneen și Har
greaves. Nu se va mai putea conta 

fi avut posibilitatea să-și trans
fere sportivii la Mexico cu cel 
puțin trei săptămîni înaintea jocu
rilor. Arthur Lentz, directorul 
executiv al Comitetului olimpic 
al S.U.A., a elucidat problema. 
După părerea sa, ar fi o greșeală 
gravă și costisitoare să impui ar
bitrar întregii echipe olimpice 
americane un stagiu de adaptare 
de cîteva săptămîni prealabile la 
Mexico. Fiecare organism — a 
precizat Arthur Lentz — reacțio
nează diferit la efectele altitu
dinii, deci este preferabilă o ope
rație de selecție anterioară, în 
funcție de posibilitățile de adap
tare ale fiecărui element. Rolul 
antrenorilor naționali va fi prin 
urmare acela de a pune la încer
care pe sportivi din acest punct 
de vedere pe solul american, în 
stațiuni amenajate, firește, la 
mare înălțime.

Fiecare sportiv selecționat — 
în urma probelor speciale de la 
Los Angeles (28—30 iunie 1968) 
— va fi apoi urmărit în pregă
tire individual. Perioada de adap
tare va fi fixată pentru fiecare 
în parte de un comitet special, 
prezidat de Bill Bowerman, an
trenor la Universitatea din Ore
gon și expert în materie. Pregă
tirea propriu-zisă a sportivilor va 
începe la 2 septembrie 1968, în 
centrele de aclimatizare situate în 
statele Colorado și New Mexico, 
sub conducerea antrenorilor na
ționali coordonați de Payton Jor
dan".

nici pe foștii profesioniști Cari 
Brewer și Jack Bownass. Ultimul, 
de altfel, activează acum ca an
trenor secund al naționalei.

Tn fața unei situații aparent dis
perate, selecționerul echipei, pas
torul Dave Bauer, nu disperă însă. 
...El și-a luat valiza, la începutul 
toamnei, pentru a face o lungă 
călătorie în orașele din estul Ca
nadei. Obiectiv principal — orașul 
Halifax, unde se află un puter
nic centru hocheistic. Călătoria 
lui Bauer s-a dovedit fructuoasă. 
Pastorul s-a întors cu vreo 20 de 
noi recruți, studenți cu calități 
deosebite, pe care selecționerul îi 
prezintă ca viitori maeștri al spor
tului cu crosa.

Și iată acum planul de acțiune 
al lui Bauer. In primul rînd, două 
tabere de antrenament diferite, 
cu două echipe naționale diferite. 
Prima are cartierul general la 
Winnipeg și este condusă de Ve
chiul antrenor Jack Mc Leod. 
A doua își are sediul la Ottawa 
și aici activează Bownass. cu ju
cători avînd media de vîrstă în 
jur de 20 de ani. Ambele tabere 
cuprind un efectiv total de 40 de 
jucători, din care vor fi reținuți 
cîte 16 pentru fiecare formație.

In momentul de față, pregătirile

Real Madrid — Ajax Amster
dam, unul din derbiurile primei 
etape a „Cupei campionilor eu
ropeni' la fotbal, s-a terminat 
cu victoria echipei spaniole, 
care a cîștigat meciul retur cu 
2—1, dar, după prelungiri. în 
prima partidă, disputată la Am
sterdam, rezultatul fusese egal 
1—1.

Scorul l-au deschis gazdele în 
minutul 59, prin Gento, apoi în 
minutul 65 De Groot a adus ega- 
larea. Golul decisiv a fost în-

Jock Stein așteaptă meciul de „reabilitare"
Antrenorul echipei Celtic Glas

gow, Jock Stein, a declarat după 
întîlnirea cu Dinamo Kiev, că 
acum echipa sa așteaptă meciul 
de „reabilitare*. Stein se referă 
la întîlnirea cu Racing Buenos 
Aires din cadrul finalei intercon
tinentale. „Trebuie să ne reabi
lităm în fața iubitorilor de fot
bal, după eliminarea formației 
noastre chiar în prima etapă a 
„C.C.E." — spune Jock Stein. 
Sper că jucătorii mei au învățat 
mult din înfrîngerea suferită pe 
teren propriu cu Dinamo Kiev, 
cînd practic am fost eliminați. 
Cîștigarea „Cupei intercontinenta
le" ne poate reabilita și un ase
menea succes ar confirma că vic
toria noastră în fața lui Inter, in 
vară, n-a fost accidentală. Tre
buie, totodată, să ramarc valoa
rea jucătorilor din Kiev. Dinamo 

celor două loturi sînt pe cale de 
a fi încheiate. Prima .echipă na
țională (echipa Winnipeg) va ple
ca în Europa Ia mijlocul lunii oc
tombrie, în vederea unui turneu 
internațional la Grenoble — locul 
viitoarelor întreceri olimpice — în 
compania echipelor U.R.S.S., Ceho
slovaciei și S.U.A. A doua națio
nală (echipa Ottawa) va efectua 
și ea un turneu de 10 partide în 
Europa, dintre care 6 la Moscova, 
2 în Suedia și 2 în R.D. Germană, 
în perioada 20 noiembrie — 11 
decembrie. Mai multe echipe eu
ropene vor susține turnee în Ca
nada. Printre acestea remarcăm 
și prezența hocheiștilor României, 
în al căror program figurează 12 
întilniri cu echipe canadiene, în 
cursul lunii decembrie. Pe lingă 
acești oaspeți inediți, nu vor lipsi 
nici cei tradiționali. Naționala Sue
diei și cea a U.R.S.S. vor susține 
cîte 7 partide fiecare, dintre care 
cîte 4 în cadrul turneului inter
național de la Winnipeg (26 de
cembrie — 1 ianuarie).

Iată cîteva jaloane și multe 
speranțe, care stau în fața hoche
iștilor cu „frunza de arțar" pe 
piept la acest început de sezon.

F. DRESDENER 
Montreal, octombrie.

Alergătorul de garduri Viktor 
Balihin este una din speranțele 
atletismului sovietic. El s-a afir
mat recent, cu prilejul finalelor 
„Cupei Europei", de la Kiev, 
cî.știgînd proba de 110 mg, cu 
timpul de 14,0 sec. Balihin va 
fi prezent la startul întrecerilor 
.Săptămînii preolimpice", la 

Ciudad de Mexico

Foto: TASS

FLORIN GHEORGHIU A
Turneul internațional de șah de 

la Winnipeg (Canada) se apropie 
de sfîrșit. în penultima rundă, re
prezentantul României, marele 
maestru Florin Gheorghiu n-a pu
tut obține decît remiza în fața 
campionului canadian D. Yanofski.

Iată clasamentul întrecerii. îna
inte de ultima rundă : Darga 
(R.F.G.) 5’/2 p, Larsen (Danemar
ca), Keres (U.R.S.S.) și Spasski 

scris în minutul 100 de Veloso, 
printr-un șut de la 25 de metri. 
Au asistat 90 000 de spectatori.

★
Alte rezultate înregistrate 

miercuri seara în cupele conti
nentale: CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI : Bordeaux — St. Patrick 
(Irlanda) 6—3 (3—2), se califică 
Bordeaux ,• Fiorentina — Olym- 
pique Nice 4—0 (1—0). se cali
fică Fiorentina ,- CUPA CUPELOR: 
Crushaders Belfast — Valencia 
2—4 (1—3), se califică Valencia.

este o echipă solidă și are ma
rea calitate de a ști să joace 
foarte bine în deplasare. Vai de 
adversarii pe care-i va întîlni 
Dinamo Kiev !“.

întîlnirea dintre Celtic Glas
gow șl Racing Buenos Aires va 
avea loc miercuri, 18 octombrie, 
la Glasgow, cu începere de la 
ora 21,30 (ora României). Returul 
se va desfășura la 1 noiembrie, 
la Buenos Aires. In cazul cînd 
scorul general al ambelor par
tide va fi egal, va avea loc un 
al treilea med, tot la Buenos 
Aires.

în „C. C. E.“ și 
tragerea la sorți are

Partidele din etapa a doua a 
„Cupei campionilor europeni' și 
„Cupa cupelor" vor fi stabilite 
prin tragere la sorti, la 20 oc
tombrie, la Madrid.

Prima etapă se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas doar cîteva 
meciuri.

Iată formațiile calificate pen
tru etapa a doua: în „C.C.E." : 
Sparta Praga, Rapid Viena, Man
chester United, Gornik Zabrze,

U.C.I. IA ÎN DISCUȚIE
PARIS 12 (prin telex, de la cores

pondentul nostru— în cursul zilei 
de vineri, se întrunește la Paris co
mitetul director al Uniunii cicliste in
ternaționale (U.C.I.). Pe ordinea de 
zi figurează o problemă care intere
sează pe toți iubitorii ciclismului și 
anume, ultima controversă iscată în 
jurul asului francez al pedalei, Jac
ques Anquetil După cum se știe, în 
septembrie, pe velodromul Vigorelli 
din Milano, Anquetil a stabilit un 
nou record mondial al orei, cu ului
toarea performantă de 47,493 km. 
Perspectivele de omologare a noului 
record sînt însă reduse, dat fiind că 
ciclistul francez a refuzat să se pre-

Boxerii români victorioși 

in R. D. Germană

Echipa reprezentativă de 
box a cooperației meșteșu
gărești din țara noastră în
treprinde un turneu în 
R. D. Germană. Sportivii 
români au susținut, miercuri 
seara, primul meci, în com
pania formației S.K. Cott
bus, pe care l-au cîștigat 
cu scorul de 12—8.

REMIZAT CU YANOFSKI
(U.R.S.S.) 5 p, GHEORGHIU (Ro
mânia) și Benko (S.U.A.) 4’/2 p, 
Szabo (Ungaria) 4 p, Matanovici 
(Iugoslavia) 3*/2 P, Yanofski (Ca
nada) 3 p, Kagan (Izrael) 0 p. Alțe 
rezultate din penultima rundă : 
Larsen — Matanovici 1—0, Darga 
— Kagan 1—0, Keres — Szabo 
*/2—*/f, Spasski — Benko 1/2—1/2. 
Ultimul adversar al lui Gheor
ghiu va fi danezul Larsen.

Denis Law (Manchester United) 
va conduce atacul echipei sale 

în al doilea tur al „C.C.E."

„Cupa cupelor*4 
loc la 20 octombrie
Real Madrid. Benfica Lisabona, 
Eintracht Braunschweig, Vasas 
Budapesta, F.C. Valur Reykjavik, 
Dinamo Kiev, Juventus Torino și 
St. Etienne.

în „CUPA CUPELOR" : F. C. 
Aberdeen, Vasas Gyor, Valencia, 
Wisia Cracovia, Milan, Torpedo 
Moscova, Steaua București, Ham
burger S.V., Lyon, Tottenham, 
Sparta Trnava. Cardiff City si 
Vitoria Setubal.

CAZUL ANQUETIL
zinte la controlul antidoping, cerut 
de oficialii Italieni, imediat după ter
minarea cursei,.

Acum, forul suprem al ciclismului 
dezbate acest nou caz Anquetil. 
După declarațiile lui Adriano 
Bodoni, președinte al U, C. 1.

.nimănui nu-i este permis să se 
sustragă controlului antidoping, nici 
chiar lui Anquetil !u în această am
bianță deosebit de agitată. începe re
uniunea comitetului director al U.C.I. 
Ce face Anquetil9 El nu dezar
mează, nici ebiar în eventualitatea 
neomologării recordului. Conform unei 
declarații făcute presei franceze, Jac
ques Anquetil are intenția să acțio
neze în judecată Uniunea ciclistă in
ternațională. în acest scop, el a ape
lat la serviciile maestrului Floriot, 
unul din cei mai cunoscuți avocați 
parizieni.

HENR! COUSIN

ȘTIRI, REZULTATE
MtîNCHEN. Aruncă toarea de disc 

LieSel Westermann a stabilit un 
nou record al R. F. a Germaniei cu 
performanta de 59.30 m. Recordul 
mondial la aruncarea discului apar
ține sovieticei Tamara Press cu 
59,70 m.

NEW YORK. Fostul campion 
mondial la categoria mijlocie, bo
xerul italian Nino Benvenuti, s-a re
întors în orașul unde a suferit în
frîngerea care l-a deposedat de 
titlu. Benvenuti a trebuit să înde
plinească formalitățile necesare în
casării bursei ce-i revine și tot
odată el intenționează să ducă trata
tive pentru perfectarea unui al 
treilea meci cu Emile Griffith, ac
tualul campion

HELSINKI. în drum spre Greno
ble. reprezentativa c?e hochei a 
S.U.A. a întîlnit selecționata Fin
landei. Gazdele au obținut victoria 
cu 7—1 (2—0, 3—0, 2—1).

MINSK. Rezultate din ziua a IV-a 
a turneului internațional de polo : 
Torpedo Moscova — Sei. Leipzig 
5—3; Baltika Leningrad — Bure- 
vestnik Moscova 3—2; Vîmpel Mos
cova — Burevestnik Minsk 5—4; 
Sei. Dubrovnik — Vasas Budapesta 
4—4. Conduc Torpedo si Baltika 
cu cîte 7 p.
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